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Hoe calvinistisch waren wij?
Over de
in de

Nederlandse culturele identiteit

zeventiende eeuw 1

Kooplui waren we, maar gelovige kooplui: met deze variant op de bekende
openingsregel van Nescio's Titaantjes zou ik de zeventiende-eeuwse Nederlanders willen karakteriseren. Als collectief dan, wel te verstaan, want lang niet
iedereen was natuurlijk koopman of koopvrouw. Wel heerste er, denk ik, een
soort algemene handelsmentaliteit, die er zelfs in voorzag dat, anders dan
elders, een handel- of neringdoende vrouw zelfstandige handelingsbevoegdheid
bezat. Maar gelovig waren ze allemaal. Over dat laatste wil ik het in deze
bijdrage hebben, want niet alleen is er over de Nederlandse handelsgeest al heel
wat, en over religiositeit nauwelijks iets geschreven, ook is juist de religie zeker
zo bepalend geweest voor zoiets als de Nederlandse identiteit, zij het op een
heel andere manier dan vaak wordt gedacht.
Religie was voor de meerderheid van de bevolking in die tijd het belangrijkste,
zo niet enige geestelijke voedsel. Vooral in de lagere standen beperkte bijvoorbeeld het boekenbezit zich, naast het werk van Cats, vrijwel geheel tot religieuze
teksten. Van de, volgens de laatste telling, 328 in 165o verschenen boeken en
pamfle tten, gingen er niet minder dan 115 over godsdienstige onderwerpen en
daarvan was bijna driekwart in het Nederlands, iets dat wijst op een aanzienlijk
niet-intellectueel lezerspubliek. Een liederenbundel als de Stichtelycke rymen uit
1624 van de remonstrantse auteur Dirck Rafaelsz. Camphuysen was met vierendertig zeventiende-eeuwse drukken een absolute bestseller, slechts overtroffen
door de vierenveertig drukken van de Lusthof des gemoets van de doopsgezinde
Jan Philipsz. Schabaelje, een 648 pagina's dik en met 125 gravures verlucht
proza-traktaat over de wereldgeschiedenis vanuit bijbels perspectief, opgezet als
een 'pilgrim's progress' van de Wandelende Ziele' op weg naar de hemelse
zaligheid – een werk dat trouwens in Nederland tot in de negentiende en in de
Verenigde Staten zelfs tot in de tweede helft van de twintigste eeuw nog werd
uitgegeven ten behoeve van orthodoxe doopsgezinde lezers.
Deze aantallen zeventiende-eeuwse herdrukken – telkens met een oplage
van, zeg, minimaal zo'n 30o à 35o exemplaren – wijzen erop, dat de toch vrij
kleine schare van doopsgezinden, remonstranten, collegianten en andere dissidente protestantse gelovigen onmogelijk de enige kopers kunnen zijn geweest.
De populariteit van dit soort werken duidt op het bestaan van een algemeen
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christelijke religiositeit, die over de verschillen tussen de onderscheiden
richtingen heenreikte, niet zelden zelfs inclusief de rooms-katholieken.
Camphuysens eenvoudige en uitermate `zingbare' liederen waren daar bij
uitstek geschikt voor. Als voorbeeld moge zijn `geestelijck meditatie-liedt'
Maijschen morgen-stondt dienen, dat als volgt begint:
Wat is de Meester wijs en goed,
Die alles heeft gebouwd,
En nog in wezen blijven doet
Wat 's mensen oog aanschouwt.
En dat na nog dertien strofen eindigt met de nog steeds overbekende regels:
Ach! waren alle mensen wijs,
En wilden daarbij wel:
De Aard waar haar een Paradijs,
Nu is ze meest een Hel.
Er werd veel gezongen in de Republiek, individueel, maar vooral in groepsverband, thuis of in de trekschuit of herberg. De meeste liederen waren
zogenaamde `contrafatten', waarbij een nieuwe tekst werd geschreven op een
bekende wijs. Het was een ideale vorm om bijbelkennis en godsdienstige
inzichten onder grote groepen ook niet-ontwikkelde mensen te verbreiden. In
het beste geval kon het hen zelfs brengen tot `mediteren', waaronder men de
aandachtige verinnerlijking van het gebodene verstond. En het was zeker een
goede manier om de invloed van allerlei verderfelijk geachte wereldse liedjes
tegen te gaan door op de melodieën daarvan religieuze teksten te presenteren.
Het aantal religieuze liedteksten dat door bekende, maar vooral ook onbekende
dichters werd geschreven was dan ook enorm.
Maar ook de goeddeels in dialogen gegoten, leerrijk gemoraliseerde wereldgeschiedenis in Scabaeljes Lusthof kon blijkbaar iedereen, ongeacht zijn of haar
geloofsrichting, boeien, al zullen de vele plaatjes zeker bijgedragen hebben tot
het succes van dat boek.
Natuurlijk was er allerminst louter eensgezindheid. Het wemelde van de
uitgaven – van dunne pamfletjes tot en met vuistdikke boekwerken – waarin
men de discussie met elkaar aanging en niet zelden de ander voor rotte vis
schold. Toen bijvoorbeeld in de nacht van jo op Ti november 1658 het doopsgezinde dorp De Rijp voor de tweede maal in vier jaar geheel afbrandde, wist de
Rotterdamse calvinistische dominee Simon Simonides niets beters te doen dan
dat in zijn Nieuw jaersg fte voor de besochte inwoonderen te interpreteren als een
waarschuwing van God: de mensen waren er goddeloos en trots, ze hadden hun
indertijd afgebrande huizen weer met even pronkerige gevels herbouwd, de
jeugd was even dartel gebleven,
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de Herbergen en Duivelshuizen even vol krielende doorgaans [= meestal]
op elke Christ-dag van een groot getal Jongmans en jonge Dochters, die
bezonderlijk des avonds [...], niet nagelaten hebben die Vierdag van de
Christenen, met het bedri' van alle Goddeloosheden, drinkerijen, danserijen, spotterijen, vloeken, zweren, etc. [...] te besluiten.
Daarnaast bestond er een ware voorliefde voor discussie. Dat kwam ook tot
uiting in het verschijnsel van de openbare debatten tussen vertegenwoordigers
van verschillende geloofsrichtingen, die soms het karakter kregen van een
nationale sport. In Ro tterdam hielden de streng calvinistische David Guilbertus
en de remonstrantse boormaker Govert Govertsz. zo'n debat in aanwezigheid
van wel honderd toehoorders. En het dubbele aantal belangstellenden telde men
in april 1663 toen de Dordtse doopsgezinde voorganger Tieleman van Braght in
de kerk van Oud-Beyerland in discussie ging met de gereformeerde dominee
Gerardus Aemilius. Het zijn maar enkele voorbeelden van een verschijnsel dat
kenmerkend is voor het zeventiende-eeuwse geestelijk leven.
De godsdienst stond centraal. Ze vormde de essentie van de individuele spiritualiteit zowel als van het openbare discours. En op beide levensgebieden manifesteerde zij zich op twee verschillende manieren: in een algemeen aanvaarde
christelijke religiositeit enerzijds en anderzijds in een zich in de loop van de
eeuw steeds scherper aftekenende discrepan ti e tussen de verschillende geloofsrichtingen, die niet zelden uitliep op gescheld, verdachtmaking en vervolging.
Dat alles vindt zijn verklaring in de bijzondere godsdienstige situatie, die in de
Republiek zo heel anders was dan elders en die de grondslag vormde van – en
verkla ring voor – de veel geroemde, zij het al tijd relatieve, vrijheid van meningsuiting en godsdienst die hier heerste.
In tegenstelling tot wat men vaak denkt, was de grote meerderheid van de
inwoners van de Republiek der Verenigde Nederlanden niet calvinistisch. In
tegendeel, geen land in Europa, en waarschijnlijk evenmin daarbuiten, telde zo
veel geloofsrichtingen. Jan Zoet, een actieve Amsterdamse dichter, toneelschrijver, vertaler en pamfle ttist, hekelde ze in zijn satirisch pamflet-op-rijm,
ge titeld 't Groote visch-net, vrijwel allemaal:
De Snoeken, daar 't al voor moet wijken,
Zijn 't beeld der Roomse Katholijken,
Die, met een ijselijk getier
Al 't volkjen, die hun lied niet zingen,
Door Bannen en door Beulen dwingen;
En stoken Hel en Vagevier.
Dat sloeg dus op de inquistitie. Maar de doopsgezinden, die in hun streven
naar volmaaktheid voortdurend onderling verdeeld waren en zich al ruziënd
opsplitsten in talloze afzonderlijke gemeenten, moesten het evengoed
ontgelden:
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De gladden Zeelten, die nooit bijten
Zijn, evenals de Mennonijten,
Zo kwaad te grijpen als een Aal.
Zij houden steeds een deurtje open
En splijten zich in honderd hopen
[...]
De calvinisten kwamen er met hun predestinatie-opvat ti ng niet minder slecht
af:
De Baarzen, dapper hoog geprezen,
Wiens scherpe vinnen elk moet vrezen,
Is 't Eedle nazaat van Calvijn,
Die Goed en Kwaad noodzaaklijk noemen,
En Esau in de Buik verdoemen,
[...1
En dat gold ook voor de meest strenge richting binnen de calvinis ti sche geloofsgemeenschap, de puriteinen:
De blanke Bleien [= karpers], schoon voor d'ogen,
Zijn Puriteinen, zo vol logen,
Gelijk een Ei vol zuivel is,
[..-]
En zo ging het maar door, luthersen, joden, remonstranten, allemaal kregen ze
een veeg uit de pan. Daarnaast waren er nog e ttelijke andere groeperingen, vaak
afkomstig uit het buitenland: quakers uit Engeland, socinianen uit Polen,
labadisten (volgelingen van de Franse priester jean de Labadie), nog afgezien
van allerlei individuele `profeten'.
De aanvaarding van een dergelijke pluriformiteit was iets dat was gegroeid in
de eerste veertig jaren van de opstand, c.q. oorlog tegen de Spaanse koning, die
wij kennen als de Tachtigjarige Oorlog. In tegenstelling tot de landen om ons
heen, waar de versterking van het centrale gezag die zo typerend is voor de
zeventiende eeuw, gepaard ging met die van één staatsgodsdienst, was bij ons
zowel op staatkundig als op godsdienstig gebied de pluriformiteit gebleven. Wat
de geloofsrichtingen betreft was ieders solidariteit tijdens de opstand een
noodzaak geweest. En toen de Republiek eindelijk stevig was gevestigd, was het
te laat om die situatie nog terug te draaien. Bovendien werd die godsdienstige
pluriformiteit geschraagd door de wel zeer bijzondere staatkundige inrichting.
Er bestond een gelaagde vorm van bestuur, waarbij de steden en de vertegenwoordiger(s) van het pla tteland de besluitvorming van het gewest, en de
gezamenlijke gewesten die van de generaliteit, het land als geheel, bepaalden.
Daarbij streefde men naar consensus en hield men ook nog eens voortdurend
ruggespraak met de eigen achterban. Bestuurlijk ingrijpen van een hogere
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instantie in een gewestelijke of stedelijke situatie was daardoor nauwelijks
mogelijk.
Bovendien vertoonden de gewesten en daarbinnen zelfs de steden grote
verschillen in demografische en religieuze samenstelling. Het verst geprotestantiseerd waren de noordelijke gewesten, Groningen, Friesland, Drente, met
zo'n 8o% van de bevolking, en Zeeland, waar op de eilanden wel zo'n 95%
protestant was. Maar in Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Holland was
tussen de 45 en 55% van de mensen katholiek gebleven en zelfs in ZuidHolland lag dat aantal in het midden van de eeuw nog altijd tegen de 3o%.
Daar tegenover was Zeeuws-Vlaanderen goeddeels en waren Noord-Brabant en
Limburg geheel rooms-katholiek. Binnen de gewesten waren de verschillen
niet minder groot. In Noord-Holland was in de steden gemiddeld slechts één
kwart katholiek, maar op het pla tteland driekwart. En ook zo'n gemiddelde zei
eigenlijk niets: naast Alkmaar met 45% katholieken lag bijvoorbeeld Enkhuizen
met niet meer dan 5%. Zulke verschillen waren er overal. En dan waren er nog
de verschillende dissidente protestantse richtingen, zoals de remonstranten,
die uit de gereformeerde kerk waren gezet en die bijvoorbeeld in Ro tterdam
15% van de bevolking uitmaakten, en de meest uit Duitsland afkomstige lutheranen, die vooral in Amsterdam en in de Zaanstreek, maar ook her en der in
het oosten van het land talrijk waren.
Al deze diversiteit maakt dat algemene cijfers weinigzeggend zijn. De
vaststelling dat omstreeks het midden van de eeuw éénderde van de bevolking
gereformeerd, éénderde rooms-katholiek en zo'n 7 a To% doopsgezind was,
betekent eigenlijk niets. De steden of dorpen waar de verhoudingen werkelijk
zo lagen zullen op de vingers van één hand te tellen zijn geweest.
Het gevolg van dit alles was, ten eerste, dat in sommige steden de overheid
een buitengewoon tolerant beleid voerde, Rotterdam bijvoorbeeld, en Haarlem,
en vooral Amsterdam, terwijl in andere steden dissidente richtingen streng
werden vervolgd. Algemeen aanvaard was de, in de `grondwet' van de Unie van
Utrecht (1579) neergelegde, vrijheid van geweten: iedereen mocht geloven wat hij
of zij wilde. Dat was in het Europa van die tijd al heel wat. Maar waar men van
mening over verschilde was de vrijheid van godsdienstuitoefening en publieke,
mondelinge of schriftelijke, meningsuiting. Ook ten aanzien daarvan was er wel
een landelijke regel. De gereformeerde kerk was de openbare: zij bemande de
van oudsher aanwezige kerkgebouwen en vervulde voor leden van alle geloofsrichtingen, voor zover die dat wensten, de publieke diensten als dopen,
trouwen en begraven. In ruil daarvoor werden haar predikanten door de
wereldlijke overheid betaald — een bron van eindeloze conflicten — maar een
staatskerk was zij niet. Integendeel: zij stond op haar onafhankelijkheid. De
andere protestantse richtingen werden `gedoogd', maar mochten zich niet
uitbreiden en meestal ook hun kerkdiensten niet zo houden dat die vanaf de
openbare weg te zien waren (geen `aanstoot geven'). Hetzelfde gold voor de
joodse godsdienst. Het katholicisme was ronduit verboden.
In de praktijk kwam een en ander erop neer, dat in Amsterdam in de jaren
dertig en veertig grote lutherse en remonstrantse kerken werden gebouwd
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alsmede een prachtige synagoge, terwijl in Leiden de remonstranten tevergeefs
het gigantische bedrag van f 4000,- (tegenwoordig zo'n 4 ton euro) aanboden
voor de armen van de gereformeerde gemeente in ruil voor oogluikende
gedoging, en in Kampen David de Courcelles, zoon van een hoogleraar van het
remonstrants seminarium in Amsterdam, twee maanden gevangen werd gezet
toen hij daar preekte. Dat de rooms-katholieke bedevaarten naar Onze Lieve
Vrouw ter Nood bij Heiloo gewoon doorgingen, ook nadat de ruïnes van de
kapel aldaar waren afgebroken. Dat tot woede van de machteloze schout op 23
augustus 1649 zich wel 3000 mensen bij de rooms-katholieke schuurkerk in
Zijdewind (tussen Heerhugowaard en Schagen) verzamelden om een godsdienstige plechtigheid bij te wonen. En dat het in Amsterdam wemelde van de
rooms-katholieke schuilkerken, terwijl in Rijnland pastoor Martinus van Velden
in 1639 bij een inval van de schout werd gearresteerd en daarbij zo hard
aangepakt werd dat hij overleed. Ook dat gebeurde.
Een ander gevolg van al die differentiatie was een landelijk gezien relatief
grote vrijheid van drukpers. Immers, wat in de ene stad niet gedrukt mocht
worden, mocht dat in de andere stad wel. En verboden die door de hoge
overheid in Den Haag waren uitgevaardigd werden in menige stad genegeerd.
Wat er verboden werd waren trouwens meestal politieke teksten, met name die
beledigingen aan buitenlandse staatshoofden of binnenlandse gezagsdragers
bevatten. Handhaving van de goede relaties en binnenlandse rust lijkt vaak
eerder het doel te zijn geweest dan de onderdrukking van een of andere
politieke stroming.
Op religieus gebied werd er maar weinig drukwerk verboden. Veel roomskatholieke teksten werden sowieso al uitgegeven met een fictief uitgeversadres,
vaak Keulen of Leuven. Maar de enige geloofsrichting die werkelijk fel
bestreden werd was die van de socinianen, een uit Polen afkomstige groepering,
volgelingen van de Italiaan Faustus Socinus, die de goddelijkheid van Jezus
ontkenden. Vanaf de jaren veertig, toen ze in de Republiek opdoken, werden er
al overal, ook in Amsterdam, sociniaanse geschriften in beslag genomen. In
1651 kwamen de Staten van Zeeland, in 1653 die van Holland en in 1656 ten
slotte de Staten Generaal met een definitief verbod. Wat overigens niet verhinderde dat in datzelfde jaar 1656 bij de grote uitgever Joan Blaeu in Amsterdam
het eerste deel van de 8-delige Bibliotheca Fratrum Polonarum, waarin alle
belangrijke geschriften van deze groepering zijn verzameld, van de pers kwam.
Het derde gevolg van de gelaagde bestuursvorm en de demografische pluriformiteit ten slotte was het ontstaan van een pragmatische overlegcultuur, door
Willem Frijhoff treffend gekarakteriseerd als `omgangsoecumene'. Want hoe
verschillend ook, gewesten, steden en platteland moesten wel met elkaar
samenwerken als het ging om leger en vloot, om — wat misschien nog belangrijker was — waterbeheer en infrastructuur. Sterker, binnen één stad moesten de
leden van de verschillende geloofsgroepen in de talloze besturen en bestuurscommissies van gilden en admiraliteiten, van weeshuizen en armenhuizen, en
wat dies meer zij, hun religieuze verschillen opzijzetten. Nederland werd — en
wordt — in hoge mate via commissies bestuurd, en die kreeg men niet gevuld
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zonder deelname van iedereen. En hetzelfde gold op particulier terrein, van het
participeren in een handelsonderneming tot en met het organiseren van een
buurtfeest. Een goed voorbeeld van deze pragmatische oecumene is
Rembrandts Staalmeesters, het schilderij van het bestuur van het machtige
Amsterdamse lakengilde. Naast een gereformeerde voorzitter zien we daarop
als leden een remonstrant, een doper en maar liefst twee katholieken.
In deze situatie speelde de literatuur, en de kunsten in het algemeen, een unificerende rol door de manier waarop zij uitdrukking gaf aan algemeen aanvaarde
religieuze en morele waarden. Dat wil niet zeggen dat er, parallel aan wat we in
de maatschappij zelf zien, geen felle ruzies waren. De terechtstelling van Johan
van Oldenbarnevelt en de moord op de gebroeders De Witt vonden hun
weerklank in een grote hoeveelheid scheldliteratuur. Men denke in het eerste
geval maar aan de befaamde hekeldichten van Vondel. Maar ook hier geldt dat
dat vaker politieke dan religieuze gebeurtenissen betrof, tenzij die laatste een
politieke dimensie hadden.
Een van de belangrijkste zuiver religieuze literaire conflicten speelde zich af
rond Vondels toneelstuk Lucifer van 1654. De calvinistische dominees — en
trouwens ook de meer orthodoxe doopsgezinden — waren sowieso tegen het
toneel. Theaters waren in hun ogen broedplaatsen van leugens en ijdele schijn,
van lichtzinnig vermaak en zedeloosheid. Met uitzondering van Amsterdam —
en in de jaren zestig korte tijd in Den Haag — wisten zij de oprichting van een
permanente schouwburg te verhinderen. De Amsterdamse schouwburg, sinds
de opening in 1638 brandpunt van het culturele leven, was dan ook een doorn
in hun oog.
Maar wanneer er religieuze zaken op vertoond werden was de boot echt aan.
Al eind 1637 hadden ze de opening van de schouwburg met Vondels Gysbreght
van Aemstel trachten te verhinderen, onder andere omdat er op het toneel een
mis opgedragen werd. De burgemeesters hadden toen echter niet verder willen
gaan dan het schrappen van enkele passages, zodat de voorstelling toch door
kon gaan, zij het met een week vertraging. Maar met de Lucifer — de geschiedenis van de opstand van de engelen tegen God — ging het werkelijk mis.
Vondel kreeg een fikse boete en zijn stuk werd verboden en de uitgave ervan in
beslag genomen (wat overigens leidde tot een reeks illegale edities). En daar
bleef het niet bij. Er ontspon zich een hevige discussie tussen Vondel en
dominee Wittewrongel, die zich jaren lang voortsleepte en waarin Wittewrongel
Vondels stukken onder andere karakteriseerde als
zeer schadelijke Kanker-wormen, dewelke het hart van de ware
Godzaligheid allengskens uitteren, en alle hope van Geestelijke
vruchtbaarheid, zulks doen verdwijnen, dat zij t'enemaal vergeten,
en verwerpen al hetgene hen in Christi Schole, uit het Woord Gods
geleerd, en voorgedragen wordt
om ten slotte uit te roepen:
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0 goddeloosheid! het Toneel hebt gij tot een Hemel gemaakt, en God
zelf tot een Schouwbedrijf!
Deze felle reactie heeft zeker ook te maken met het feit dat Vondel in 1641
overgegaan was tot het katholieke geloof. Het is echter opvallend dat Vondel de
enige rooms-katholieke auteur was wiens werk dergelijke reacties opriep. De
verklaring moet worden gezocht in het feit dat hij, toen hij overging tot het
katholicisme, al algemeen werd gezien als de grootste dichter van het land, een
dichter bovendien die zich in het verleden nadrukkelijk had geprofileerd als een
bestrijder van iedere vorm van geloofsfanatisme. Zijn bekering tot het katholicisme bracht een schok teweeg en dat niet het minst omdat juist de katholieke
kerk met haar inquisitie werd beschouwd als de onderdrukker bij uitstek van de
vrijheid van geloof en godsdienst. Alle min of meer vrijzinnige groeperingen,
remonstranten en collegianten op de eerste plaats, voelden zich verraden door
een man die zij tot dan toe hadden beschouwd als een aanhanger van hun
opvattingen. En de calvinisten, die door Vondel zo vaak om hun onverzoenlijkheid waren aangevallen, konden eindelijk hun gram halen. Maar vandaar
ook dat het rumoer beperkt bleef tot een vrij korte periode en zich nauwelijks
voortzette toen het schokeffect eenmaal weggeëbd was.
Over het algemeen echter richtte men zich in de religieuze poëzie tot de
gelovige lezer zonder op twistpunten in te gaan. Opvallend is wat dit betreft de
houding van de samenstellers van de eerste twee grote programmatische bloemlezingen van toentertijd moderne poëzie, de Verscheyde Nederduytsche gedichten
deel 1 en 2, van respectievelijk 1651 en 1653. De afdelingen geestelijke gedichten
in deze twee bundels zijn op irenische wijze, met een opvallend zorgvuldige
aandacht voor zowel de inhoudelijke samenhang als de confessionele spreiding,
samengesteld.
In 1651 bestaat de inhoud van deze afdeling uit een aantal lange gedichten op
het lijden van Christus van remonstrantse sympathisanten als Hugo de Groot
en de hoogleraar van het Amsterdamse Athenaeum Illustre Caspar Barlaeus en
streng gereformeerden als dominee Franciscus Martinius en Jeremias de
Decker, omringd door de Heilige daghen van Constantijn Huygens, ook hij een
echte calvinist, en een aantal kwatrijnen van de doopsgezinde Reyer Anslo,
waarmee dus vrijwel alle grote protestantse richtingen vertegenwoordigd waren.
In 1653 is de inhoudelijke samenhang, met zondeval- en verlossingsteksten
gegroepeerd rond gedichten over de gekruisigde Christus iets losser. Maar de
interconfessionaliteit is dan zelfs nog groter doordat er nu ook gedichten van
Tesselschade en Jan Vos, die beide katholiek waren, opgenomen zijn.
Bij alle verschil in genre en individuele aanleg, valt in deze teksten toch ook
het onderscheid in religieus gevoel tussen de onderscheiden geloofsrichtingen
op. Uit het gedicht van Hugo de Groot, sympathisant van de remonstranten,
spreekt bijvoorbeeld duidelijk een ethische en op verlossing gerichte teneur,
getuige bijvoorbeeld de laatste strofe:
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Uw naaktheid zij ons kleed, verlost ons door uw banden,
Geneest ons door uw smart, vereert ons door uw schande,
Gij die verwezen [= veroordeeld] zijt, maakt ons van zonden vrij,
Maakt levend door uw Dood, en door uw Kruise blij.
Daartegenover treft in het gedicht Goede Vrydagh van Constantijn Huygens de
typisch calvinistische thematiek van het versteende hart dat verbrijzeld moet
worden:
Wat let de Middag-Zon? hoe lust haar niet te blinken?
Is 't Avond op de Noen [= middaguur]? Ten minste, volle Maan,
En Sterren, haar gevolg, hoe haast gij 't ondergaan?
Moet gij ter halver baan van 't koele Zee-nat drinken?
Neen, nee, ik zie 't u aan, gij voelt de moed ontzinken
Voor 't schandige Schavot, daar Zions docht'ren staan
En zwijmen voor de schrik van 't heilig "t Is Voldaan',
En op de droge Berg in tranen gaan verdrinken.
0, mijn voldoende God, vergeeft gij mij een woord?
't Voldaan voldoet mij niet, tenzij gij mij vermoordt
En van mijn zelve scheurt, en brijzelt de gewrichten
Van mijn verstokte Ziel, zodat z' haar wederplichten
Gedwee en murruw doe, zo dat ik have en huis,
En lijf en lust en tijd leer hangen aan dit Kruis.
Ook bij Jeremias de Decker, evenals Huygens calvinist, speelt eenzelfde diep
gevoelde schuld-theologie. De Deckers Goede Vrydag, ofte het Lijden onses Heeren
Jesu Christi is niet primair, als bij Huygens, een persoonlijke geloofsbelijdenis,
maar een leerdicht dat erop was gericht de lezer of toehoorder emotioneel te
raken en diens door zonden versteende hart open te breken totdat het zou
smelten in zondebesef en berouw. De dichter doet dat vooral door zo beeldend
mogelijk te schrijven, met een expliciet beroep op gehoor (`ik hoor'), op gezicht
(`zie', `zie', `zie'), en door voortdurende uit- en aanroepen (Ai mij', `laas'):
Ik hoor de spijkeren met ijsselijke slagen
Door hout en handen jagen;
't Geklop gaat overhand:
De wreedheid treft bij beurt dan d'een, dan d'ander hand.
Nu zal ze [nl "t Geklop'] gaan aan 't hout de tere voeten hechten;
Daar smijt [= slaat] door de rechter
Daar door de linker heen:
Ai mij! wat slaan is dit! dat knerst door vlees en been.
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Men recht het hout omhoog; ach! ach! dat dreunen, draaien,
Dat waggelen en zwaaien
Dan van, dan naar de grond,
Is elk hier weer opnieuw een slag in elke wond.
Zie daar het kruis gerecht, zie daar des Heren leden
Van boven tot beneden
Zo jammerlijk gerekt,
Dat, laas! het vel geen rib geen zenuw houdt bedekt;
Zie daar het wondenbloed verspreid in twee paar beken
Langs hout en armen leken [= stromen],
Dat zuiver wondenbloed
Gestort tot zuivering van ons besmet gemoed;
Mijn ziele (zeg ik) zie, maar zie meteen uw zonden
De oorsprong van zijn wonden
En onverdiende pijn:
Hier ziet gij wat ze zijn, en wat ze waardig zijn.
Men hoeft geen christelijk gelovige te zijn om onder de indruk te raken van de
zeggingskracht van deze gedichten.
Maar het zijn de liederen, die toch de grootste invloed moeten hebben gehad op
een onder brede lagen van de bevolking algemeen gedeeld religieus levensgevoel. Zo'n christelijk lied diende eenvoudig te zijn, zonder veel sier, opsmuk
of moeilijkdoenerij. jeremias de Decker schreef zulke liederen, maar ook de
Friese uitgever Hendrik Rintjes, die in geen enkele literatuurgeschiedenis
voorkomt. En menig lang vergeten dominee, voorganger, of priester, zoals de
gereformeerde dominee Bernardus Busschoff, die zijn Afmaninge van Gierigheyt
ende buycksorge. Stemme: 0 ongeluckige, etc. begon met de regels:
Och arme werelds Kind,
Hoe komt gij zo verblind,
Dat gij de Rijkdom zo bemint?
Wat zal u baten 's werelds goed,
Wanneer gij naakt verhuizen moet?
Of de rooms-katholieke priester Johannes van Sambeeck, die in zijn bundel Het
gheestelyck jubilee van het jaer OH. M.DC.L (1650) ofte vreugde van t'berouw
verbeelt door t'gesucht der tortelduyven naer haer gayken, ende door de wedercomste
van de duyve in d'arcke van Noë [en zo gaat de titel nog een tijdje door] allerlei
vogels opvoert als symbool van de menselijke ziel, zoals bijvoorbeeld de
nachtegaal:
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't Houdt zijn hekje steil omhoog
En ook derwaart trekt mijn oog,
0 wat God doet
Door het diertje zoet
Om onze zinne te vermaken,
En meteen ons hart te raken,
En doen smaken
Hem, ons enig goed.
Als de deucht
Mij verheugt,
Het tu tu tu tu tu tu tu tu tit tuit
In mijn oren,
En laat horen
Hoe zoet die melodij,
Lu lu lu lu lu lu lu luit
Lu lu lu lu lu lu lu luit
En maakt de Hemel blij.
Uit de populariteit van veel van deze liedjes en liederen, maar ook uit de
gedichten in de bundels Verscheyde Nederduytsche gedichten die voor de culturele
elite waren bestemd, spreekt eenzelfde soort omgangsoecumene als Frijhoff
signaleerde met betrekking tot het maatschappelijke leven: van elkaar gebruiken
wat je gebruiken kunt en zolang je dat doet maar liever voorbijgaan aan de meer
principiële verschillen. Met onze huidige opva tting van toleran ti e heeft dat
weinig te maken, meer met een ver doorgevoerd pragma ti sme, met — ook hier —
zoiets als een koopmansmentaliteit.

Noot

I Ten behoeve van de lezers is in de citaten de spelling gemoderniseerd.

Bibliografie

FRIJHOFF, WILLEM EN SPIES, MARIJKE, M.M.V. WIEP VAN BUNGE EN
NATASCHA VELDHORST: 1650: Bevochten Eendracht. Nederlandse
cultuur in Europese context I. Den Haag, 1999.
GRUYS, J.A. EN Bos, J. (eds.): t'Gulde jaer 165o in de Short-Title
Catalogue, Netherlands. Den Haag, 1995.
STRIEN, TON VAN EN STRONKS, ELS (eds.): Het hart naar boven.
Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw. Amsterdam, 1998.

11

Ludo Beheydt

...........

Culturele identiteit, beeldende
kunst en literatuur

Sinds enige tijd woedt in het maatschappelijke debat in de Nederlanden de discussie
over het wat onvatbare begrip `culturele identiteit'. Voor- en tegenstanders van de
multiculturele maatschappij hanteren het als een passe-partoutargument. Maar wat is
die `culturele identiteit' die ook in de literatuurstudie en in de kunsthistorie een
strijdpunt blijkt? Een niet-essentialistische benadering van dit begrip vanuit een
semiotische cultuurinterpretatie kan wellicht nuttig en verhelderend zijn.

Inleiding
In het voetspoor van het deconstructivisme van postmodernisten als JeanFrancois Lyotard (La condition postmoderne, 1979) verkondigen hedendaagse
literatuuronderzoekers hun credo van demystifica ti e, demythologisering en
delegitimatie. De tradi ti onele canons van de literatuurstudie, sinds de negentiende eeuw veilig ondergebracht in de nationale, op taal gebaseerde literatuurgeschiedenissen moeten het daarbij ontgelden (Leerssen 1993a, 1993b, 1997).
De Engelse literatuur heeft plaatsgemaakt voor English Literatures (in het
meervoud!) of zelfs voor Literatures of the Englishes. Het systeem van de
literatuur heeft plaatsgemaakt voor de polysysteemtheorie (zie Even-Zohar 199o)
die de selectie- en afbakeningsmechanismen in het literaire bedrijf beschrijft en
aandacht heeft voor de pluraliteit van subsystemen die elkaar overlappen en
doorkruisen. Ook de `Nederlandse literatuur' is van haar canonieke geldigheid
als literatuurhistorische categorie ontdaan en is vervangen door een netwerk
van subsystemen die elkaar gedeeltelijk overlappen en in elkaar grijpen: genderliteratuur, etnische literatuur, multicultiliteratuur, migrantenliteratuur, postkoloniale literatuur, e.d.
Onder het postmoderne motto dat ook de `culturele identiteit' een fragmentarische constructie is, is in het afbraakproces van de traditionele literaire canon
ook de op culturele identiteit gebaseerde literatuurbenadering het voorwerp
geworden van deconstructie (Dyserinck 1993).
Die deconstructie is heel systematisch aangepakt. In de eerste plaats werd
aangetoond dat een op taal gebaseerde literatuurindeling (Nederlandse, Franse,
Engelse, Ierse,...) niet helemaal terecht is. Leerssen (1993b) bij voorbeeld wijst
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erop dat Chaucer en Boccaccio meer gemeenschappelijk hebben dan Chaucer
en Orwell en dat sommige schrijvers (Milton, Nabokov, en ik zou eraan toe
kunnen voegen Buysse, Gronon, Reve, Hemmerechts) werken geschreven
hebben in verschillende talen.
Vervolgens toont men dan aan dat sommige talen aan heel verschillende
identiteiten gestalte geven. Het Engels is zowel de uitdrukkingsvorm van de
Engelse als van de Ierse of de Schotse identiteit en de Vlaamse identiteit is
zowel in het Frans als in het Nederlands tot uitdrukking gebracht.
Daarmee wordt dan de stelling verbonden dat de Nederlandse cultuur niet
noodzakelijk in het Nederlands hoeft verwoord te worden of, om het met de
woorden van een Nederlands hoogleraar te zeggen: `de claim dat de Nederlandse cultuur alleen kan worden vormgegeven met behulp van de Nederlandse
taal is een vorm van Whorfiaans denken' (De Bot 1994, 17).
Hedendaagse literatuurwetenschappers als Leerssen, Ruiter en Fokkema
gaan ervan uit dat de indeling in nationale literaturen een erfenis is van het
19de-eeuwse nationalistische denken en niet meer dan dat. Zij verzetten zich
tegen wat ze noemen de `naïefessentialistische' visie die een literatuur verbindt
met een bepaalde volksaard. Zij zetten daartegenover de Nederlandse literatuur
als `construct', dat wil zeggen als een problematisch en complex resultaat van
beeldvorming, een zelfbeeld in evolutie.
In het kielzog van het postmoderne deconstructieproces is het natuurlijk
aantrekkelijk om ook de culturele iden titeit als louter een resultaat van beeldvorming te zien en af te zien van traditie en continuïteit. De stelling is dan: aan
de culturele identiteit beantwoordt geen realiteit; culturele identiteit is slechts
een `verbeelde gemeenschap' (een imagined community, de term is van
Anderson, 1983). En die verbeelde gemeenschap is gebaseerd op een verzonnen
traditie, dat wil zeggen op de 'invention of tradition' (Hobsbawm en Ranger
1983), een romantische recupera tie van het verleden die als legitima ti e moet
dienen voor de verbeelde gemeenschap.
Daarmee zijn twee extreme posities aangegeven die ik kan onderscheiden.

De essentialistische visie en de imagologische visie
De essentialistische visie is de visie die vooral in tijden van natievorming en
natieprofilering naar voren komt. Literatuurhistorici doen het graag voorkomen
dat die essentialis ti sche visie een product is van de negentiende-eeuwse nationalististische literatuurtheoretici. Leerssen schrijft: `Bij nadere beschouwing blijkt
de filologische indeling in "literaturen" aan de hand van hun taal een construct
uit de vroege negentiende eeuw' (1993b, 17). 1 Dat is opmerkelijk omdat in de
discussies van de kunsthistorici over `nationale identiteit' in de schilderkunst
precies dezelfde truc is toegepast door onder meer E. de Jongh. Ook voor hem
volstaat het kennelijk de theorie van de na tionale identiteit te kunnen situeren
in de negentiende eeuw om ze als volstrekt abject te kunnen afwijzen. De kunsthistoricus Van de Wetering schrijft daaromtrent: `Het recht van bestaan van
dergelijke ideeën vervluchtigt als het ware tegen het beeld van de late en de
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vroege twintigste eeuw als de periode waarin de wereld geïdeologiseerd en
genationaliseerd werd met alle gruwelijke gevolgen vandien' (Van de Wetering
1 993, 58).
Toch is de visie dat er een `nationale literatuur' zou kunnen bestaan veel
ouder. Voor de Nederlandse literatuur valt ze in elk geval al in de zestiende eeuw
aan te wijzen, tijdens de periode van de Nederlandse natievorming. Op het
ogenblik dat de jonge Nederlandse natie in haar afgrenzingsproces tegenover de
beze tter – het centralistische katholieke Spanje – resoluut kiest voor het Nederlands, groeit ook het bewustzijn van een Nederlandse literatuur. Roemer
Visscher schrij ft als inleiding bij zijn Sinnepoppen: `u oogen wilde ick wel
vermaken met aenschouwen van dit lodderlijck voorgeven, `twelck by de
Latijnen, Italianen ende Fransoysen gemeen is, ende weet seecker dat onse tale
genoech beslepen ende bedisselt is, om dese Voordansers te volgen met eenen
lustigen tret', waarmee hij de mogelijkheid van een eigen literatuur naast de
Franse, de Italiaanse en de Latijnse aangee ft . De Leidse stadssecretaris Jan van
Hout heeft in de vroege Renaissance zelfs in het humanistische, met het Latijn
vergulde universiteitscentrum een vurig betoog gehouden voor een nationale
literatuur naar het voorbeeld van de klassieken.
Dat in de negentiende eeuw de nationalistische golf ook de Nederlanden in
haar greep had, is begrijpelijk en dat de literatuurkritiek zich toen beijverde om
de grootheid van de eigen literatuur tegenover de buitenlandse staande te
houden, hoeft geen betoog: `De Nederlandse literatuurgeschiedschrijving was
een bijdrage tot een legitimatie van een nationale eenheid' (Ruiter 1999, 184).
Ook hier weer is er een parallellie tussen de literatuurhistorici en de kunsthistorici. Immers, ook Busken Huet creëerde met Het land van Rembrand (1886)
een heel eigen Nederlandbeeld dat de grootheid van Nederland moest legitimeren.
Even begrijpelijk is het dat, vooral wanneer de natie in haar autonomie
bedreigd is, de eigen aard ervan met klem wordt verdedigd, zowel door de literatuurhistorici als door de kunsthistorici. De natie onder druk heeft behoefte aan
zelfaffirmatie. Zo hield de kunsthistoricus J.Q. van Regteren Altena in 1941
onder de Duitse beze tting als onderdeel van een lezingencyclus over `De Nederlandsche geest' een lezing over `De Nederlandsche geest in de schilderkunst' en
publiceerde E.H. Korevaar-Hesseling in datzelfde jaar een boek onder de titel
Het Nederlandse volkskarakter weerspiegeld in de Nederlandse schilderkunst. De
literatuurkritiek wilde niet onderdoen. Anthonie Donker hield in dezelfde lezingencyclus over de `Nederlandsche geest' een lezing over `Nederlandsche poëzie'
en publiceerde in 1945 zijn Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde waarin
hij probeerde aan te geven in hoeverre de Nederlandse literatuur eigen wezenskenmerken vertoonde. Hij vond daarbij in een `volksaard' van huiselijkheid,
vrijheidsliefde, moralisme, realisme de typerende kenmerken van de vaderlandse le tterkunde.
Natuurlijk heeft een dergelijke essentialistische visie zo haar problemen.
Leerssen (1997) en Ruiter (1999) geven die goed aan. Vooreerst is die essentialistische visie niet verifieerbaar omdat ze slechts gebaseerd is op het ontdekken
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van overeenkomsten in ongelijksoortige verschijnselen (Leerssen 1997, 3) maar
ook suggereert de toe-eigening achteraf een historische legitimatie.
Bovendien is niet elk werk in het Nederlands geschreven even Nederlands,
zijn bepaalde typisch Nederlandse eigenschappen ook elders aan te treffen en is
de identiteit aan verandering onderhevig.
In de kunstgeschiedenis heeft vooral de Nederlandse kunsthistoricus E. de
Jongh het delegitimatieproces gecreëerd van `de Nederlandse geest in de Nederlandse schilderkunst'. In zijn artikel Nationalistische visies op zeventiende-eeuwse
Hollandse kunst (De Jongh 1992) merkt hij op dat `het blijvend beeld der
Hollandse kunst' (Schmidt-Degener) ons is aangepraat door de negentiendeeeuwse na ti onalistische auteurs die het met kenmerken als realisme,
eerlijkheid, gezonde eenvoud, ingetogenheid, huiselijkheid, burgerlijkheid en
calvinisme tot een cliché hebben gecanoniseerd.
Voldoende reden dus voor de imagologen om die hele culturele identiteit als
een overgedragen traditie af te wijzen.
In de imagologische visie is de culturele identiteit slechts een etiket dat
achteraf als resultaat van een romantische recuperatie is aangebracht. Het is
niet meer dan een diffuus beeld. In deze visie is de traditie niet een erfgoed dat
van generatie op generatie wordt doorgegeven, maar – om het beeld van,
Leerssen te gebruiken – `een retrospectieve activiteit tegen-de-tijd-in' (1997, 2).
Alleen reduceert Leerssen de culturele identiteit tot een beeldmerk, een
construct, één van de vele mogelijke. Wat hij daarbij over het hoofd ziet, is dat
de vigerende beeldmerken niet willekeurig zijn en al evenmin toevallig. Er is
immers in de loop der tijden een culturele identiteit tot stand gekomen die door
de betrokkenen ervaren kan worden als een continuïteit, ook al veranderen de
observeerbare culturele tekens.
Daarom geloof ik dat ook deze imagologische visie niet helemaal correct is. Voor
de kunstgeschiedenis heeft Van de Wetering duidelijk gemaakt dat de ideeën
over het eigene van de Hollandse schilderkunst veel ouder zijn dan De Jongh
liet vermoeden en ten tweede heeft hij proberen aan te geven dat juist in de
Hollandse schilderkunst `bepaalde waarden, bijvoorbeeld die met betrekking tot
de weergave van de realiteit versus een geïdealiseerde schoonheid (...) telkens
weer – bijna dwangmatig – zijn doorgegeven en met nieuw leven vervuld zijn'
(1993, 62). Hij verzet zich tegen `het taboe op de acceptatie van significante
verschillen in nationale identiteit' omdat dit ertoe leidt `dat de erkenning en
bestudering van die verschillen nu nauwelijks meer plaats vindt' (ibid.). Daarin
wordt hij gevolgd door een kunsthistoricus als Gary Schwarz (1993), die
voorzichtig pleit voor een herwaardering van de kunstgeografie.
Zelf zou ik daar nog aan willen toevoegen dat de comparatief-imagologen
verzuimen een verklaring te geven voor het feit dat juist dit specifieke construct
zich heeft kunnen vormen. Het `construct' is niet willekeurig, is geen toeval, is
niet vervangbaar door willekeurige andere. Het gevormde construct `Nederlandse le tterkunde' bij voorbeeld is het resultaat van een historisch proces, een
historisch proces van selectie en codificatie dat zich heeft kunnen vormen onder
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invloed van specifieke maatschappelijke omstandigheden waarin vigerende
waarden en normen zorgen voor natuurlijke selectie. Zo ook is de culturele
identiteit van de `Vlaamse kunst' of de `Nederlandse kunst' het product van een
natuurlijk toeschrijvingsproces dat gemotiveerd is door een traditie van waarden
en normen.

Culturele identiteit: de aard van het construct
Zelf vind ik dat culturele identiteit zowel erfgoed als recuperatie is. Het is
weliswaar een construct, het resultaat van een toeschrijvingsproces, maar
gebaseerd toch op gemeenschappelijke kenmerken, normen en waarden die de
`verbeelde gemeenschap' (Anderson) waartoe de individuen zich bekennen,
stutten. De culturele identiteit is een dynamische identiteit die behalve continuïteit ook stabiliteit heeft. De stabiliteit van de culturele identiteit is in wisselende mate gebaseerd op een aantal attributen van de gemeenschap die er zich
in herkent. Die attributen kunnen variëren in belang, maar spelen elk hun rol.
In het kader van dit ar tikel ligt het voor de hand om vooral dieper in te gaan op
het a ttribuut van de taal, maar de andere kunnen, vanwege hun invloed, toch
ook niet onvermeld blijven.
1. een gemeenschappelijke taal
Een taal is meer dan een communicatiemiddel. Een levende taal creëert immers
een taalgemeenschap waarin gemeenschappelijke betekenissen, waarden en
normen op een zelfde manier worden verwoord en worden ingebed in een
associatief netwerk van begrippen, connotaties en gevoelswaarden. Talen zijn
dus niet zomaar inwisselbaar. Elke taal cons titueert in hoge mate de identiteit
die gedeeld wordt met de taalgenoten. En met het doorgeven van de taal wordt
ook de identiteit voor een deel doorgegeven. In het primaire socialisatieproces
wordt via de taal tegelijkertijd een culturele iden ti teit doorgegeven. De taal is de
drager van een traditie die wordt doorgegeven. Dat inzicht is niet nieuw. Het
was al expliciet verwoord in het filosofisch idealisme van Herder en het beleefde
zijn hoogtepunt in het romantisme van de Vlaamse Beweging onder de slogan:
De taal is gans het volk. Een begrijpelijke verabsolutering in het licht van de tijd.
Al zou ik dit tegenwoordig niet meer zo absoluut formuleren, toch geloof ik dat
juist het inzicht dat de taal bij uitstek de drager is van de culturele identiteit
onvoldoende recht gedaan wordt door de imagologen.
Volgens mij schieten de analyses van Leerssen en Ruiter juist daar tekort.
Tegen mijn stelling dat de taal een heel eigen communicatiecode uitmaakt die
de ene cultuur van de andere onderscheidt, stelt Ruiter in navolging van
Fokkema met een citaat van Carry van Bruggen dat `alles kan worden vertaald,
voor zover het kan worden gelezen', daarmee de navelstreng tussen taal en
cultuur doorsnijdend. Die universele vertaalbaarheid betwijfel ik, want de
associatieve en connotatieve betekenisaura, het semantische netwerk dat
gecreëerd en geëvoceerd wordt door één taal is nooit hetzelfde als dat wat door
een andere taal wordt opgeroepen. De polysemie van woorden binnen één taal
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is nooit congruent met de polysemie van overeenkomstige woorden in een
andere taal. Tussen talen is er heterosemie, net zoals er tussen culturen heterosemie is. Laat mij dat met een doodgewoon Nederlands zinnetje illustreren:
De zin `Nederlandse gezinnen zijn wezenlijk democratisch' kan ik in het Engels
vertalen als Dutch families are fundamentally democratic en in het Frans als Les
families hollandaises sopt fondamentalement démocratiques. Toch zou ik niet
durven beweren dat die beide zinnetjes hetzelfde betekenen als de oorspronkelijke Nederlandse zin. Het gebruik van het woord family introduceert een
dubbelzinnigheid die het Nederlandse woord gezin niet kent en de associatieve
en connotatieve betekenisaura die door het woord democratic opgeroepen wordt,
is helemaal niet dezelfde als die van het woord democratisch. Het Franse Les
families zou bij terugvertaling naar het Nederlands met een zero-ar tikel (families)
of met een bepaald lidwoord (de families) vertaald kunnen worden en er zou
moeten worden gekozen tussen gezin en familie. Bovendien gaat het bij
vertaling vaak niet om het objectieve woordenboekequivalent, maar om
culturele equivalenten. In een stukje in De Standaard der Letteren over literair
vertalen uit het Nederlands naar het Servo-Kroatisch geeft Jelica Novakovic daar
een mooi voorbeeld van. Ze schrijft hoe ze bij haar vertaalwerk er aanvankelijk
van uitging dat de vertaling van gewone, alledaagse gebruiksvoorwerpen geen
problemen kon opleveren:
Een makkelijke opgave, dacht ik, want een tulp is een tulp, een stoel
een stoel, een tafel een tafel. Totdat er een koffiepot aan de beurt kwam,
want bij alle Nederlandstalige auteurs wordt er gezellig koffie
gedronken (...) Het omtoveren van de koffiepot wilde echter niet
lukken. Wat ik ervoor in de plaats creëerde was een veel kleiner
gebruiksvoorwerp van Turkse afkomst, met een naam die heel andere
beelden en associaties oproept. Daar eet je geen vlaai of slagroomtaartjes bij, er is een ander ritueel mee gemoeid. Met de gebruiksvoorwerpen moet je dus vaak ook een manier van leven meevertalen
waarvan die voorwerpen de neerslag zijn.
Wat connotatieve en associatieve betekenissen in een taal vermogen, wordt voor
mij het treffendst geïllustreerd door het bekende dialoogje tussen twee oude
joden in New York. Vraagt de ene jood: `Are you happy?', antwoordt de andere:
`Yes, aber gliicklich bin ich nicht'.
Voor de literatuurwetenschapper is dat een inzicht dat tot voorzich ti gheid
zou moeten aanze tten. Als de taal zozeer expressie is van een cultuur, bestaat de
charme van de taal van een aantal schrijvers `tussen twee culturen' voor het
grootste deel uit hun taalkundig en cultureel idiosyncra ti sch gebruik van het
Nederlands. Een schrijver uit een andere cultuur die zich het Nederlands eigen
maakt, hee ft al een culturele iden titeit verworven en legt dus over zijn cultuur
een taal die er niet helemaal op past. Als Hafid Bouazza in zijn roman Salomon
Nederlands gebruik is de overeenkomst met het Nederlands zoals dit in de
Nederlandse cultuur fungeert slechts oppervlakkig omdat de semantische
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lading van de woorden, zowel de denotatieve, de connotatieve als de associatieve, idiosyncratisch is, dat wil zeggen heel eigen voor Bouazza en niet ingebed
in het netwerk van associaties, polysemie en metaforie dat gemeenschappelijk
erfgoed is van de Nederlandstaligen.
Daarom vind ik wellicht de beschrijving van een vrouw in de volgende
bewoordingen bij Bouazza niet alleen bevreemdend, maar ook vervreemdend:
Daarom was haar schoonheid zo'n stoet van vaandels en pannons,
waarop haar ravissante wapen in goud en karmozijn wimpelde.
Volkomen als een koolwitje, kleurig als een dagpauwoog, mijn
koolmeisje. De haren een loom gelommerte, de lenen strampels en
twijgjes, de lieflijke knoesten van je bekken en honingdauw je speeksel.
Voor mij volkomen begrijpelijk derhalve dat de schrijver zich in het essay Beer
in bontjas laat ontvallen: `Elk woord is een spookhuis van verwarring en gedaanteverwisseling'. Ik wil best aannemen dat dit zo is voor de literator die de taal
niet als een vanzelfsprekend universum van betekenis heeft overgedragen
gekregen, maar het heeft veroverd vanuit een ander taaluniversum van betekenissen, associaties, waarden, beelden en normen.
In dezelfde zin komt de hele controverse rond de `correctie' van het werk van
Vlaamse schrijvers die bij Nederlandse uitgevers terechtkomen in een nieuw
licht te staan. Louis Paul Boon, Marnix Gijsen en zovele andere `gecorrigeerde'
auteurs werden misschien niet zozeer gecorrigeerd als wel `aangepast' aan de
taal van de culturele identiteit van Nederland, aan de taal zoals die `op geheel
eigen manier binnen de grenzen functioneert' (Van de Wetering 1993, 61). Is
het ver gezocht om te veronderstellen dat Vlaamse auteurs die in Holland
geaccepteerd zijn en gelezen worden of werden, die auteurs zijn die zich zo
goed mogelijk hebben aangepast aan het Hollandse gebruik van het Nederlands? Cyriel Buysse kreeg van Herman Robbers, een Haagse recensent, het
volgende compliment: Wij ontwennen er langzamerhand aan C. Buysse tot de
Vlamingen te rekenen' (Brouwers 198o, 51). Willem Elsschot, altijd al
bewonderd in Nederland om zijn trefzeker Nederlands, had twee Nederlandse
vrienden – Jan Greshoff en Anna Christina van der Taak – die hij bij de minste
twijfel raadpleegde over het Nederlandse gebruik van woorden. Hugo Claus en
Kristien Hemmerechts hebben een tijd in Nederland gewoond en zijn dus
vertrouwd met het Nederlands zoals dat in Nederland leeft. En daarmee rijst de
vraag of Van de Wetering geen gelijk heeft als hij stelt: `De overeenkomst tussen
het Vlaams en het Nederlands is zo bezien nog slechts oppervlakkig omdat de
inhoud van elk woord (de inventaris van associaties, beelden en waarden)
anders is' (ibid.).
Als de taal zozeer door de culturele identiteit wordt beïnvloed, kan men zich
natuurlijk afvragen in hoeverre er sprake is van één culturele identiteit van de
Vlaamse en Nederlandse literatuur. Het is een vraag die al eerder is gesteld
maar die vooralsnog weinig aandacht heeft gekregen. Het gevoel dat aan de
basis ligt van die vraag is door Hella Haasse, onder verwijzing naar Benno
Barnard als volgt subtiel gesignaleerd:
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`Ook als een getalenteerde Vlaamse dichter ABN schrijft – en natuurlijk
schrijft hij dat – blijft er in zijn poëzie voor Hollandse oren altijd iets
vreemds meeklinken.'
Dat `iets' is volgens Barnard, dat door Vlaamse dichters
gedachten, gevoelens of impressies uitgedrukt worden op een wijze die
`mogelijk en toelaatbaar' is, terwijl geen enkele Nederlander dezelfde
gedachte ooit op die wijze zou uitdrukken. `De Nederlander leest een
tekst in zijn eigen taal, maar daar doorheen hoort hij een tekst in een
heel andere taal – die niet eens bestaat en die hij daarom bij gebrek aan
beter maar Vlaams noemt.'
Er ontstaat een merkwaardig effect van vervreemding, de
`trompe-l'oreille'. Ik vermoed dat hetzelfde, maar omgekeerd, het geval
is bij de Vlaamse lezer die kennisneemt van een Noord-Nederlandse
tekst. Niet door de taal zijn wij van elkaar gescheiden, maar door wat
wij in die taal onder woorden trachten te brengen (Haasse 2000, 25).
Ik ben het dus niet eens met Fokkema dat talen slechts `omheiningen zijn die
een zekere bescherming bieden aan de variëteit van culturele conven ti es'. Ze
zijn dat wel, maar ze zijn zoveel meer, namelijk cultureel bepaalde betekenisuniversa. De vertaalbaarheid is slechts schijn: het traduttori traditore geldt
onverkort, de vertaler blijft een verrader.
2. een traditie van kennis en ideeën
De culturele iden titeit wordt ook bepaald door de transmissie van kennis en
ideeën die zich binnen een gemeenschap voltrekt, Hofstede noemt dit de
`mentale programme ring' (1991, 16). Een cultuurgemeenschap draagt waarden
en normen over via gemeenschappelijke opvoeding en media en één van die
media is de literatuur die tegelijkertijd representatie en problematisering is van
die waarden en normen. `De avonden' van Reve geeft een vertrouwd beeld van
de Nederlandse culturele identiteit van de jaren vijftig maar is er evenzeer een
reactie tegen. En Claus' Verdriet van België is de afspiegeling van een bepaalde
Vlaamse culturele iden titeit, maar is tevens problematisering van die identiteit.
De reflec ti e over de rol van de literatuur in de samenleving als representatie en
problematisering van waarden en normen kan slechts gebaseerd zijn op een
erkenning en herkenning van de culturele identiteit. En ook de interpretatie van
de kunst veronderstelt een participa ti e in de traditie van kennis en ideeën die de
cultuur als betekenissysteem karakteriseert.
3.een specifieke houding ten opzichte van een traditie
Een cultuurgemeenschap beroept zich voor haar legi ti matie op een `verzonnen
traditie' (Hobsbawm), namelijk een grotendeels mythisch verleden waarin aan
bepaalde gebeurtenissen en plekken bijzondere betekenis wordt toegekend
(`lieux de mémoire' – Pierre Nora). De traditie geldt als een grotendeels
impliciet referentieveld waar ook de literatuur zich in nestelt. Goed begrip van
de literatuur veronderstelt dus vertrouwdheid met de traditie waarin de literaire
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artefacten kaderen. In het semiotische systeem van de cultuur zijn literatuur en
kunst slechts begrijpelijk tegen de specifiek sociaal-historische context waarin
ze tot stand zijn gekomen.
4. godsdienst
Een godsdienst is uiteraard ook een erfgoed van waarden, normen en rituelen
en als zodanig een kernwaarde van de culturele identiteit Voor een uitvoeriger
uiteenzetting over de godsdienst als cultureel systeem, dat mutatis mutandis
ook de literatuur mee bepaalt, verwijs ik de geïnteresseerde lezer graag naar het
vierde hoofdstuk van Clifford Geertz' The interpretation of cultures (1973).
5. een maatschappijvorm
Deel uitmaken van een staat en het afhankelijk zijn van dezelfde overheid die
zorgt voor dezelfde voorzieningen, dezelfde rechten en plichten, draagt
uiteraard ook bij tot een gezamenlijke identiteit.

De prioriteit van deze kenmerken voor de culturele identiteit kan erg
verschillend zijn: voor Scho tten spelen de taal en de godsdienst een minder
belangrijke rol dan voor Vlamingen. Bovendien kunnen afzonderlijke
kenmerken met elkaar in tegenspraak zijn: katholieke en protestantse Nederlanders kunnen een even sterk cultureel identiteitsbesef hebben, maar
verwijzen naar een andere traditie. Katholieke Nederlanders zullen wellicht
eerder teruggrijpen naar de martelaren van Gorkum, protestanten eerder naar
de Synode van Dordrecht.
Hoe dan ook, die determinerende factoren zorgen samen voor een redelijk
stabiele culturele identiteit, een realiteit die dus meer is dan een beeldmerk.
Culturele identiteit is het resultaat van een transmissieproces en de interpretatie
van culturele verschijnselen, literaire zowel als arti stieke, veronderstelt een
vertrouwdheid met het semiotische systeem van de culturele identiteit waarin
die tot stand zijn gekomen.
Een uitdaging voor de cultuurwetenschap in het algemeen en voor het literatuuronderzoek en de kunstgeschiedenis in het bijzonder is de vraag hoe de
`culturele iden titeit' beschreven kan worden. Ik geloof dat het hiërarchische uimodel dat Geert Hofstede in zijn beroemde boeken Allemaal andersdenkenden.
Omgaan met cultuurverschillen (1991, 18-20) en recenter in Culture's consequences
(2001, 10-11) heeft voorgesteld, een bruikbaar uitgangspunt kan zijn. Hij
beeldde de cultuur af als een ui-diagram met in de kern de `waarden' die een
cultuur koestert en waarvan de uitingen van oppervlakkig naar diep bestaan uit
symbolen, helden en rituelen. Een beschrijving van de culturele iden titeit in de
literatuur zou zo'n hiërarchisch model als uitgangspunt kunnen nemen. 2 Dat
het dynamische aspect van de culturele identiteit erin buiten spel blijft en dat de
rol van de taal in dit model onderbelicht blijft, zijn mijns inziens twee lacunes
(zie Beheydt 2002a). Op de verdere uitbouw van een dynamisch construct van
de `culturele identiteit' kan ik in het hier gegeven bestek niet verder ingaan, dat
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is een uitdaging voor de lezer. Wel kan ik verwijzen naar een karakterisering van
de kunst en de cultuur der Nederlanden vanuit het perspectief van de culturele
identiteit zoals ik die exemplarisch in mijn recente boek Eén en toch apart
(Beheydt 2002c) heb aangepakt.

Noten
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Miranda van Rossum

........... Eenvoudig is het niet, stimulerend
wel: het bevorderen van zelfstandig
leren in de klas en on line

Zelfstandig leren, autonoom leren: slechts twee termen uit een veel langere lijst
aangaande een steeds belangrijker wordend fenomeen in het hedendaagse
onderwijs. De redenen voor de toenemende belangstelling voor autonoom leren
en hoe dat bevorderd kan worden zijn legio: de samenstelling van de studentenpopulatie wordt steeds heterogener, het bedrijfsleven vraagt om werknemers
met oplossingsvaardigheden, een toename in het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie in de opleidingen betekent dat het steeds eenvoudiger wordt om tijd- en plaatsonafhankelijk te leren en een creatievere aanpak
betekent meer plezier in leren en lesgeven (Den Boogert en Droste 2000, 7-9).
Dat de interesse in dit onderwerp groeit, wil echter niet automatisch zeggen dat
iedereen precies weet wat er onder `leerderautonomie (om nog maar eens een
derde term uit de kast te halen) verstaan wordt. En zelfs als hier wel duidelijkheid over bestaat, blijft er vaak nog de vraag: hoe kan ik dit binnen mijn
eigen leersituatie aanpakken?
Dit artikel hoopt enig inzicht te geven in de verschillende definities van
zelfstandig leren en leerderautonomie. Daarnaast zullen er een aantal criteria
worden besproken waaraan een leeromgeving die zelfstandig leren moet bevorderen, dient te voldoen. Vervolgens zullen er een aantal modules en projecten
van de Afdeling Dutch Studies aan de University of Hull getoetst worden aan
deze criteria om te zien in hoeverre deze zelfstandig leren (zouden kunnen)
bevorderen. Hopelijk zullen deze case studies de lezer een aantal bruikbare
ideeën opleveren.

Wat is zelfstandig leren / leerderautonomie?
Probleem, zoals zo vaak met een nieuw vakgebied, zijn de verschillende termen
die gehanteerd worden: vaak worden er verschillende termen gebruikt voor
hetzelfde begrip of betekent eenzelfde term dan toch net wat anders. Een nuttig
overzicht van de verschillende termen die gebruikt worden is te vinden in
Benson 1997 (zie ook Mozzon-McPherson 2001). Hij bestudeerde de verschillende in omloop zijnde definities en constateerde dat er drie typen definities
onderscheiden konden worden: technische, psychologische en politieke.
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De technische definities zijn gestoeld op positivistische leertheorieën waarin
kennis als een accurate weergave van een objectieve realiteit wordt gezien, en
leren gelijkstaat aan kennisoverdracht of het ui ttesten van hypotheses. In deze
context is autonomie gelijk aan zelfstandig (in de zin van `alleen') kunnen leren
en over de daarvoor noodzakelijke vaardigheden (bijvoorbeeld leerstrategieën')
beschikken.
Psychologische definities zien autonomie als de interne, psychologische
vaardigheid van de leerder om zijn eigen leerproces te sturen. Deze definities
vinden hun oorsprong in het constructivisme. Deze leertheorie stelt dat kennis
relatief is en het construeren van betekenis betekent. Leren wordt hier gezien
als het herstructureren en herorganiseren van betekenis op basis van ervaring.
Binnen de politieke definities wordt autonomie gezien als de controle over
de inhoud en processen van het eigen leren. Deze definities zijn gebaseerd op
kritische theorie. In een educatieve context benadrukken ze een kritische
benadering van het onderwijssysteem en hebben ze vooral betrekking op
machts- en controlekwesties. `Leren' staat binnen deze theorie gelijk aan
kritisch bewustzijn en betrokkenheid bij de sociale context waarbinnen het
leren plaatsvindt (Benson 1997, 25).
Kijkt men naar een aantal definities in de Nederlandse vakliteratuur, dan ziet
men dat die definities vooral binnen de psychologische en deels binnen de
technische groep vallen. De definitie van Vermunt (1992) bijvoorbeeld,
benadrukt vooral de psychologische kant van zelfstandig leren, maar hecht ook
duidelijk belang aan de hiervoor benodigde vaardigheden:
kan worden omschreven als het
beheersen van een breed scala aan leeractiviteiten met behulp waarvan
leerinhouden optimaal kunnen worden verwerkt en deze verwerking
optimaal kan worden gestuurd, aangevuld met een mentaal leermodel
waarin de verantwoordelijkheid voor een goed verloop van leerprocessen grotendeels bij zichzelf wordt gelegd en met een inzicht in de
invloed die leeroriëntaties en leerconcepties op de eigen manier van
leren kunnen hebben (Vermunt 1992, 21-22).
Vaardigheid in zelfstandig leren [...]

Ook de definitie van Den Boogert en Droste (2000) valt binnen de categorie
van de psychologische defini ti es. Zij verwijzen zelfs expliciet naar het feit dat
hun visie van zelfstandig leren gebaseerd is op het constructivisme:
Deze uitgangspunten vinden hun basis in een constructivistische
opva tting van leren. De lerende zelf wordt niet langer gezien als een
consument van het onderwijs, maar als iemand die kan leren om zelf
actief en bewust te leren. Leren is niet een onzichtbaar gebeuren in het
hoofd van de leerder, maar een bewust te sturen proces (Den Boogert
en Droste 2000, 10).
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Als we wat verder terugkijken in de literatuur, komen we vrijwel vanzelf uit bij
Holec, een van de belangrijkste pioniers op het gebied van zelfstandig leren.
Volgens hem is een autonome leerder een leerder die in staat is zijn eigen
leerdoelen te formuleren op basis van zijn eigen behoeften, die adequaat
gebruik kan maken van de hem ter beschikking staande hulpmiddelen, die zijn
eigen leermaterialen kan selecteren en deze op doeltreffende wijze kan
gebruiken, en die zijn eigen voortgang kan evalueren (Holec 198o, 42).
Het standpunt dat leerderautonomie belangrijk is, stoelt enerzijds op principes binnen de cognitieve psychologie die stellen dat leren effectiever is als de
leerder de nieuwe stof integreert in een persoonlijk raamwerk, en anderzijds op
principes uit de humanistische psychologie, waar de nadruk ligt op het bevorderen van het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde van de leerder door
persoonlijk `bezit' (ownership) van het leerproces. De literatuur wijst in dit
verband op een sterke relatie tussen motivatie en autonomie (Broady en
Kenning 1996, 9-1o).
Binnen de literatuur rond zelfstandig leren wordt de rol van het onderwijs
gedefinieerd als het bevorderen van de vaardigheid van de leerder in het
zelfstandig denken en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen
leren. `Zelfstandig leren' is dus een doel, maar ook een proces, aangezien de
leerder deze vaardigheden alleen kan verwerven door ze ook daadwerkelijk uit te
voeren – leren door doen (Broady en Kenning 1996, 9). Dit impliceert ook dat
autonomie niet echt kan worden onderwezen, maar alleen bevorderd. De docent
kan de leerder bijstaan in het proces, maar het is uiteindelijk iets waar de
leerder zelf mee aan de slag moet gaan.
De taak van de docent of liever `het systeem' in zijn geheel is de omstandigheden te creëren waarin de leerder deze vaardigheden kan ontwikkelen. Een
dergelijke leeromgeving is ook meer gericht op het stimuleren van leren, het
leerproces zelf, dan het uiteindelijke product van dat leerproces (Vermunt 1992,
procesgerichte instructie). Zeker in het begin is ondersteuning van de docent of
een andere taalverwervingsexpert hiervoor noodzakelijk: Tor the development
of learning competence learners need human support from language learning
experts, e.g. teachers or language advisers' (Bavendiek 2001, 125, zie ook
Dickinson 1987).

Evaluatiecriteria voor een leeromgeving die
zelfstandig leren wil bevorderen
Hoe kan men er nu zeker van zijn dat een leeromgeving zelfstandig leren
bevordert, of op zijn minst zou kunnen bevorderen? Esch (1996) noemt een
aantal criteria waaraan een leersituatie die autonoom leren beoogt te bevorderen, haars inziens dient te voldoen. Dit zijn choice/flexibility, adaptability,
reflectivity, shareability en responsibility.
Choice/flexibility staat voor het bieden van keuzemogelijkheden en flexibiliteit
binnen het systeem. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan keuze wat
betreft de uit te voeren leeractiviteiten, het materiaal, welke lessen etc. bij te
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wonen, of men zelfstandig wil werken of met hulp (of in de klas), en keuze met
betrekking tot de evaluatie van de voortgang (Esch 1996, 39). Belangrijk is dat
het hier een echte `keuze' dient te betreffen, aangezien `keuze' te maken heeft
met het erkennen van het feit dat leerders verschillende voorkeuren hebben wat
betreft leerstijlen en -strategieën; wat werkt voor één leerder zal misschien niet
werken voor de ander.
Adaptability refereert aan de mogelijkheid om het systeem aan te passen aan
de behoeften van de leerder en de docent, bijvoorbeeld de mogelijkheid om
leermaterialen en onderwijsmethoden aan te passen.
Reflectie of reflectivity kan volgens Esch het best bevorderd worden door
middel van sociale interactie. De leerder kan dit bijvoorbeeld doen door gebruik
te maken van een zogenaamde `taaladviseur'. Dit is niet iemand die `taaltips'
geeft, maar een persoon die de leerder bijstaat in zijn leerproces door hem te
helpen zijn leerproces te plannen, geschikte strategieën te vinden, de vorderingen in het leerproces kritisch te evalueren etc. Ook de docent – en dit is
cruciaal – kan als taaladviseur optreden. Gezien de steeds heterogenere samenstelling van de leerdergroepen is dit wenselijk – een 'one size fits all'-benadering
wordt steeds minder realistisch. De docent treedt in deze context op als
begeleider, niet als `allesweter'.
Voor de ontwikkeling van leerderautonomie is het ook belangrijk dat de
leeromgeving leeractiviteiten en netwerken heeft die samenwerking (shareability) bevorderen.
Het vijfde kenmerk is één van de meest bepalende voor zelfstandig leren:
responsibility. Uiteraard dient een omgeving die erop gericht is zelfstandig leren
te bevorderen, de leerder de gelegenheid te geven om verantwoordelijkheid te
nemen voor zijn eigen leerproces.
De praktijk wijst verder uit dat de relatie tussen docent en leerder cruciaal is.
Het is uiterst belangrijk dat de ideeën en attitudes van leerder en docent ten
opzichte van het onderwijzen en leren van taal overeenkomen.
De omslag van doceren naar begeleiden van het leerproces (voor de
docent) en de verandering van passief naar actiefleren en zelfsturing
(voor de cursist), betekent een cultuurverandering voor alle betrokkenen (Den Boogert en Droste 2000, 12).

Case studies
Om te zien hoe verschillende leeromgevingen leerderautonomie kunnen bevorderen, zullen een drietal modules / projecten getoetst worden aan bovenstaande
criteria: de projectmodule Nederlands plus, de module Advanced writing in Dutch
en het on line project Wegwijzer in de virtuele klas.
Case study 1: Nederlands plus
Nederlands plus, een projectmodule die voor het eerst werd gegeven in 1997/98,

was het directe resultaat van mijn ervaringen met een groep eerstejaars-
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studenten die al enige kennis van het Nederlands hadden bij aanvang van hun
studie. Hoewel de meeste studenten Dutch Studies beginners zijn, is er ook elk
jaar een aanzienlijke minderheid die al wel enige kennis van het Nederlands
heeft, variërend van `overlevingsniveau' tot `near--nativ e .
Toen ik bij Dutch Studies begon, kreeg deze groep apart les. Tijdens de lessen
werd me echter al gauw duidelijk dat het taalniveau van deze groep studenten
dusdanig heterogeen was, dat het in een traditionele taalles bijna onmogelijk
was om activiteiten te vinden die geschikt waren voor alle studenten. Hoewel ik
wel probeerde materiaal te creëren dat zoveel mogelijk aan de behoeften van alle
studenten tegemoet kwam, was ik toch van mening dat de situatie verre van
ideaal was, en dat er een andere oplossing gevonden moest worden.
Deze oplossing werd de module Nederlands plus, waarin bovengenoemde
studenten een individueel taalproject deden. Zij deden dit project naast
reguliere eerste- of tweedejaars taalmodules. In het project konden studenten op
hun eigen niveau aan die vaardigheden werken die huns inziens extra aandacht
behoefden. Zij deden dit meestal in de context van een (cultureel) onderwerp
naar keuze. Communicatie binnen het project verliep zowel via e-mail als individuele en groepsbijeenkomsten.
Tijdens de eerste groepsbijeenkomst vulden de studenten een behoefteanalyse in. Deze behoefteanalyse bestond uit twee delen: een deel gewijd aan
een zelfbeoordeling en een deel met vragen over hun eerdere leerervaringen. In
het zelfbeoordelingdeel gaven de studenten aan met welke vaardigheden ze
problemen hadden. Met name dit deel hielp de studenten bij het bepalen van de
vaardigheden waarop ze zich in dit project wilden concentreren. 2 Na de eerste
groepsbijeenkomst hield de docent een individuele bijeenkomst met elke
student om hen te helpen bij het opstellen van een gedetailleerd werkplan. Al
naar gelang de behoefte van de studenten vonden er meer van dergelijke individuele bijeenkomsten plaats.
De studenten begonnen gewoonlijk met hun project in het eerste semester
en kregen hiervoor studiepunten in het tweede semester. Het project kon
namelijk ondergebracht worden in de reeds bestaande eerstejaars projectmodule. 3 De beoordelingscriteria (zowel voor taal als inhoud) werden in overleg
met de studenten bepaald. Wat betreft de taal werd niet alleen gekeken naar het
eindniveau, maar vooral ook naar de voortgang van de student gedurende het
project. Dit gebeurde deels op basis van een zelfevaluatie door de student.
Evaluatie

Dat deze projectmodule de leerders een echte keuze bood, moge duidelijk zijn.
De leerders kozen ervoor een project te doen, ze kozen het niveau, de vaardigheden en het onderwerp van hun project evenals de wijze van communicatie.
De flexibility en adaptability van deze module zijn vooral terug te vinden in
het feit dat de studenten in hun eigen tempo aan het project konden werken.
Ook waren de gebruikte leermaterialen niet van tevoren bepaald, aangezien het
hier individuele projecten betrof. Een zekere flexibiliteit komt ook naar voren in
de bepaling van de beoordelingscriteria: dit gebeurde in overleg met de
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studenten, en lag dus ook niet van tevoren vast.
De module bleek ook reflectie en shareability te stimuleren. De studenten
deelden hun leerervaringen: één studente bracht haar 'vocabulary organiser' mee
naar een groepsbijeenkomst om de anderen te laten zien hoe zij hun vocabulaire
zouden kunnen organiseren. Verder hielpen ze elkaar bij het vinden van materiaal, en deelden ze leerstrategieën, zowel in de groepsbijeenkomsten als on line.
Beide vormen van communicatie waren van belang gezien de hier gehanteerde visie van leren als een collaboratief proces: zij stimuleerden de studenten
om samen te werken en gezamenlijk te reflecteren op hun leerproces. De
studenten konden reflecteren op wat er tijdens de bijeenkomsten gezegd werd en
ook op wat er al eerder via e-mail ter sprake was gekomen. Dit blijkt uit het feit
dat in de e-mails vaak naar de bijeenkomsten werd verwezen, en vice versa. Dit
toont tevens aan dat de bijeenkomsten en e-mail niet als twee aparte systemen
gezien werden: de dialoog gaat door.
Zoals al eerder aangegeven is een belangrijk aspect van zelfstandigheid het
kunnen nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leren. Deze vaardigheid
begon zich duidelijk te ontwikkelen in het project. Studenten merkten geregeld
op dat ze vonden dat ze niet genoeg deden, zelfs in het eerste semester toen het
project nog niet beoordeeld werd. Ook begonnen de studenten een zekere groepsidentiteit, en dus een gevoel van verantwoordelijkheid voor de groep als geheel, te
ontwikkelen. Het onderstaande citaat is een mooi voorbeeld van toenemende
leerderautonomie:
X [een van de studenten], hier is een tip voor je, ik weet niet of je hetzelfde soort
dingen leest als ik, maar ik probeer te vergeten dat ik in een vreemde taal aan het
lezen ben. Ik doe alsof ik het begrijp en als ik een woord tegenkom dat ik niet
ken, schrijf ik het op totdat ik aan het einde van de bladzijde of de alinea kom,
dan herlees ik de woordenlijsten met een frisse blik en verkrijg de definities uit
het woordenboek of via Y [een andere student], net wie er bij de hand is. Ik heb
gemerkt dat dit helpt, aangezien ik alleen maar basiskennis heb om eenvoudige
teksten te lezen, maar door eerst alles te lezen, kan ik soms de betekenis achterhalen zonder in paniek te raken of de moed op te geven vanwege frustratie.4
Zoals gezien voldoet deze projectmodule in zekere mate aan alle hierboven
genoemde criteria. Het betreft hier echter een module met een zeer speciale
opzet voor een kleine groep studenten. De vraag is dus of een meer traditionele
module ook aan deze criteria kan voldoen. Dit zal nu getoetst worden middels de
module Advanced writing in Dutch.
Case study 2: Advanced writing in Dutch
De huidige opzet van de verplichte vierdejaarsmodule Advanced writing in Dutch
is voor een groot deel voortgevloeid uit mijn ervaringen met Nederlands plus. Toen
ik deze module voor het eerst gaf ('96/'97), was hij vrij `schools' van opzet. De
docent stond voor de klas en gaf les en de studenten hadden vrij weinig in te
brengen.
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Het jaar daarop probeerde ik de studenten meer bij de module te betrekken
door ze groepsprojecten over gemeenschappelijke schrijfproblemen te laten
doen. Daarnaast gaven de studenten een groepspresentatie over een aspect van
schrijfvaardigheid.
Deze `vernieuwingen' waren echter niet erg populair bij de studenten, en ook
ikzelf was niet echt tevreden en vond de module nog steeds te veel `docentgestuurd'. In het volgend academisch jaar ('98/'99) besloot ik dan ook de
studenten nauw te betrekken bij de opzet van de module. De structuur zoals die
toen tot stand gekomen is, wordt nu nog steeds gebruikt.
De module in zijn huidige vorm volgt geen vaste syllabus: lessen worden
georganiseerd op basis van de behoeften van de studenten, zoals vastgesteld
tijdens een individuele behoefteanalyse. 5 De lessen zijn derhalve ook niet
verplicht. In overeenstemming met de geïndividualiseerde aard van de module
is er geen reader, maar hebben de studenten toegang tot relevant materiaal,
zoals oefeningen en referentiemateriaal, in het Open Leercentrum (de zelfstudieruimte in het talencentrum) .
De module begint met een algemene bijeenkomst waarin de structuur van de
module wordt uitgelegd. Daarna volgt een individuele behoefteanalyse van zo'n
dertig minuten, die zich concentreert op de sterke en zwakke punten in de
schrijfvaardigheid van de student. Hierin wordt ook het onderwerp voor de
eerste beoordeelde opdracht vastgesteld (zie hieronder) en inzicht verkregen in
de interesses van de student wat betreft klassikale lessen.
Er zijn twee lesuren per week voor deze module. Een van deze lessen is
tamelijk traditioneel van aard, en concentreert zich op een van de door de
studenten aangegeven aandachtspunten. De tweede les is een zogeheten
`inloopworkshop'. Tijdens dit lesuur kunnen de studenten langskomen om aan
hun opdracht te werken of vragen te stellen aan de docent. 6 Verder heeft de
docent een spreekuur waarin ze individueel langs kunnen komen. Naast lessen
en individuele consultaties is er ook contact via e-mail.
De module wordt deels beoordeeld middels drie essays van i.000 woorden
elk over een onderwerp naar keuze, deels door een essay van 2.000 woorden
over een onderwerp dat hetzelfde is voor alle studenten, vastgesteld in overleg.
De beslissing om de studenten zelf hun onderwerpen te laten kiezen is
gebaseerd op de overtuiging dat dit de motivatie, en dus de prestatie, van de
student ten goede komt.
Evaluatie
Deze module biedt de studenten een zekere mate van keuze, maar in mindere
mate dan Nederlands plus. Zo is deze module verplicht, en ook de beoordelings-

methode ligt vast. Wel hebben de studenten keuze wat betreft de onderwerpen
waar ze over willen schrijven en welke lessen ze willen volgen.
Er is ook wel enige flexibility en adaptability binnen de cursus: de lessen
worden immers vastgesteld op basis van de behoeften van de studenten. Mocht
er in een bepaald jaar voor een bepaald onderwerp geen belangstelling bestaan,
dan wordt dit niet aangeboden. Ook het leermateriaal ligt niet van tevoren vast.
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Wel is het zo dat de lesuren al van tevoren ingeroosterd zijn. Ook de deadlines
en beoordelingscriteria worden door de docent bepaald.
Op reflectivity en shareability scoort deze module minder goed dan Nederlands
plus. De studenten lijken deze module voornamelijk te zien als een individuele
bezigheid. Aangezien de lessen niet verplicht zijn, zouden de studenten in
principe gewoon hun vier essays kunnen schrijven en zich verder niet met
`leren schrijven' bezig houden. Hier is het ook weer erg afhankelijk van de
individuele student: sommige studenten nemen echt de gelegenheid te baat om
hun schrijfvaardigheid te verbeteren met meer individuele hulp van de docent,
anderen zijn hier duidelijk niet in geïnteresseerd. Het moet gezegd worden dat
diegenen die wel gebruik maken van de extra mogelijkheden binnen deze
module vaak betere resultaten behalen. De behoefteanalyse spoort de studenten
wel aan te reflecteren op hun leerproces, maar niet alle studenten zetten dit
voort in hun verdere activiteiten binnen de module.
Dit alles hangt weer nauw samen met de verantwoordelijkheid voor het eigen
leren. Hoewel de module dit probeert te stimuleren, zijn de resultaten ook hier
weer gemengd. De meeste studenten tonen wel een zekere mate van verantwoordelijkheid, wat bijvoorbeeld naar voren komt in het feit dat diegenen die
aangeven interesse te hebben in lessen over een bepaald onderwerp doorgaans
ook naar deze lessen komen. Verder lijken de studenten ook meer met de
docent te communiceren als er problemen zijn.
Echter, dit is een vierdejaarsmodule, en de studenten bevinden zich derhalve
aan het eind van hun studieloopbaan. Men zou dus mogen verwachten dat de
studenten al een zekere verantwoordelijkheid voor het eigen leren ontwikkeld
hebben. Daar staat tegenover dat het Engelse universitaire systeem nogal
`schools' van aard is, en niet direct de verantwoordelijkheid bevordert. Dit uit
zich vooral in het feit dat sommige studenten expliciet aangeven niet zelf hun
onderwerpen te willen kiezen: ze willen gewoon dat hun verteld wordt wat ze
moeten doen. Kort gezegd komt het erop neer dat diegenen die wel zelfstandig
kunnen leren deze vaardigheid waarschijnlijk al bezaten, en dat diegenen die
deze vaardigheid niet hebben, `last hebben' van ingeslepen `slechte gewoonten'.
Case study 3: Wegwijzer in de virtuele klas
Naast pogingen tot het vergroten van de zelfstandigheid van de studenten in
een traditionele klassikale situatie, hebben wij dit de laatste jaren ook proberen
toe te passen in een on line context. Eén van deze toepassingen was Wegwijzer in
de virtuele klas, een samenwerkingsproject met het Regiocollege ZaanstreekWaterland7 dat plaatsvond in de herfst van 1999. Doel van dit project was het
verbeteren van de taal- en internetvaardigheid van een aantal studenten Nederlands als Vreemde en Tweede Taal op halfgevorderdenniveau.
Tijdens dit samenwerkingsproject moesten de studenten in paren een
(virtuele) driedaagse reis naar drie universiteitssteden in Nederland organiseren
voor een groep van tien personen uit Engeland. Gezien het feit dat de studenten
in respectievelijk Nederland en Groot-Brittannië zaten, moest er een manier van
communicatie gevonden worden, die ook het gezamenlijk uitvoeren van een
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aantal taken mogelijk maakte. De on line leeromgeving Merlin, 8 ontwikkeld
door de University of Hull, bleek hiervoor zeer geschikt.
Van begin oktober tot medio december 1 999 werkten de studenten samen
aan de taken en stelden een verslag samen, bestaand uit een gedetailleerd
reisplan, een referentielijst en een evaluatie. Om de planning enigszins te
vereenvoudigen, was het project in drie fases verdeeld: een voorbereidende fase
(waarin de leerders kennis maakten met elkaar, Merlin en de opzet van het
project), een uitvoerende fase (waarin de leerders de reis organiseerden) en een
evaluerende fase (waarin de leerders hun verslag schreven en het project evalueerden). Ieder leerderpaar had een persoonlijke `tutor'. In Hull was er één
docent bij het project betrokken, en in Zaanstreek-Waterland twee.
Tussen Zaanstreek-Waterland en Hull waren regelingen getroffen zodat de
studenten tenminste één keer per week gelijktijdig on line zouden zijn – buiten
deze vaste contacturen moesten de studenten hier zelf afspraken over maken.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat deelname aan het project zowel in Hull
als in Zaanstreek-Waterland vrijwillig was – het project maakte geen deel uit van
het vaste lesprogramma en studenten werden er niet op beoordeeld. De
studenten kregen wel een certificaat als bewijs van deelname.
Evaluatie
In dit project was het keuze-element ook duidelijk aanwezig. Studenten kozen
ervoor om deel te nemen aan het project, en hoewel het uiteindelijke
`eindproduct' vastlag, konden ze toch zelf een aantal inhoudelijke beslissingen
nemen. Ook konden ze min of meer zelf hun tijd indelen. Dit werd zeker ook
bevorderd door het gebruik van een on line leeromgeving.
Flexibility en adaptability vormden niet echt een groot onderdeel van het
project. De fases en opdrachten lagen van tevoren vast, en hoewel hier in
principe wel aan gesleuteld had kunnen worden (een ander voordeel van een on
line leeromgeving), is dit niet gebeurd. Wel konden de studenten zelf bepalen
waar en wanneer ze aan het project werkten.
Een expliciet doel van het project was het stimuleren van reflectie op het
eigen leerproces. Wij trachtten dit te realiseren middels een evaluatie van het
project als onderdeel van het eindverslag. Door de nauwe samenwerking tussen
twee studenten en één docent is dit ook wel ten dele gelukt, maar mijn inziens
hadden er meer `reflectiepunten' in de loop van het project ingebouwd kunnen
worden.
Shareability is duidelijk aanwezig in het project, aangezien de studenten in
paren werkten. Dat dit niet altijd helemaal succesvol was, kwam door het feit dat
sommige studenten in Hull minder actief waren dan hun partners in
Nederland. Dit is tot op zekere hoogte te wijten aan de verschillende leersituaties waarin de studenten zich bevonden. De studenten in ZaanstreekWaterland deden dit project als onderdeel van een verplichte cursus Nederlands.
Voor hen had het leren van het Nederlands dus een hoge prioriteit. Voor
studenten Nederlands in het buitenland is dat mogelijk minder het geval,
vandaar de geringere `toewijding' van de Hullse studenten. Dit hangt uiteraard
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nauw samen met het nemen van verantwoordelijkheid, en in dat opzicht was het
project misschien minder succesvol dan in eerste instantie gehoopt.

Conclusie: veranderende rollen
Wat zijn nu de rollen van de docent en de leerder in deze diverse contexten?
Zoals al eerder vermeld, en ook aangetoond in bovengenoemde case studies, is
zelfstandig leren niet gelijk aan `leren zonder begeleiding'. De docent blijft dus
zeker een rol spelen in het leerproces van de leerder. Echter, de `traditionele'
docent als vakinhoudelijke expert en bron van alle kennis wordt nu meer een
begeleider van of `adviseur' aangaande het leerproces. Dat een zekere
verschuiving in de houding van de docent ten opzichte van zijn functie hiervoor
noodzakelijk is, moge duidelijk zijn — wie in een geheel andere traditie is
`opgegroeid' zal zich wellicht niet meteen thuis voelen in een nieuwe rol die hem
mogelijk zelfs van hogerhand is opgedrongen. Ditzelfde geldt voor de leerders.
Met name in Nederlands plus kwam naar voren dat de verwachtingen van de
leerder wat betreft de rol van de docent niet altijd overeenstemmen met het idee
van een docent als begeleider. Eén van de studenten in het bijzonder had zeer
veel moeite met het feit dat niet verteld werd wat er gedaan moest worden, en dit
leidde tot enige frictie tussen docent en student. Een soortgelijk probleem kan
soms ook geconstateerd worden in Advanced writing in Dutch, hoewel er hier wel
meer met studenten met een meer traditionele leerstijl rekening gehouden
wordt middels de klassikale lessen. Bij Wegw ijzer in de virtuele klas speelde dit
probleem wat minder, waarschijnlijk omdat de rol van de docent als begeleider
binnen een dergelijke projectopzet meer geaccepteerd is.
Dat de docent en de student binnen een leeromgeving die zelfstandig leren
beoogt te bevorderen, andere rollen hebben, is duidelijk. Dat het voor beide
partijen niet altijd even eenvoudig is om dit te bereiken ook. Het vraagt om een
zekere mentaliteitsverandering, een cultuurverandering bijna:
De omslag van doceren naar begeleiden van het leerproces (voor de
docent) en de verandering van passief naar actief leren en zelfsturing
(voor de cursist), betekent een cultuurverandering voor alle betrokkenen
op alle niveaus. Investering in deze aspecten legt een stevige fundering
onder het nieuwe concept van de school (of universiteit — mijn toevoeging)
als een stimulerende leeromgeving (Den Boogent en Droste 2000, 12).
En uit eigen ervaring kan ik zeggen: eenvoudig is het niet, stimulerend wel!
Noten
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I Dit zijn technieken die de leerder toepast om zo efficiënt mogelijk
te leren.
2 Zie voor een uitgebreidere bespreking van het nut van een behoefteanalyse Van Rossum 2001.
3 Helaas is een dergelijke projectmodule vanwege structurele veranderingen binnen de Vakgroep Moderne Talen – Dutch Studies mag

alleen nog als gedeeld hoofdvak aangeboden worden – niet meer
mogelijk. Het project Nederlands plus bestaat dan ook niet langer.
4 Vertaald uit het Engels.
5 Zie Van Rossum 2001.
6 Hoewel niet alle studenten gebruik maken van dit uur, wordt het
toch bijzonder nuttig gevonden door diegenen die het bijwonen,
vooral nu er dit jaar ('01/'02) een computerlokaal voor dit uur
geboekt is.
7 Dit is een instelling voor volwasseneneducatie en middelbaar
beroepsonderwijs.
8 Zie voor meer informatie over deze leeromgeving de website:
http://www.ifl.hull.ac.uk/merlin.
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Boekentaal, mediataal, beeldtaal
Kroniek van het Nederlands voor
anderstaligen

Lezen las gelezen
In 1991 verscheen Lezen las gelezen en nu, tien jaar later, is er een geheel
herziene versie uitgebracht. Uiteraard met hetzelfde doel: vergroting van de
leesvaardigheid, een doel dat men wil bereiken door uitbreiding van de
woordenschat en door aandacht voor leesstrategieën. Bij die uitbreiding gaat
men ervan uit dat de cursist de m000 meest frequente woorden kent van de
(niet-gepubliceerde) frequentielijst van Hazenberg en Hulstijn.
Over de woorden uit deze frequentielijst die vervolgens in Lezen las gelezen
aan bod komen, is de inleiding niet erg duidelijk. Ze liggen binnen het frequentiebereik van m000 tot 5000, ze hebben het etiket `nuttig' en in het boek de
kleur bruin, maar waarom juist deze woorden zijn gekozen en hoeveel het er
zijn, wordt niet vermeld. Als die nuttige woorden samenvallen met het elders
gebezigde begrip `nieuwe woorden' kom ik via de kleuren (de nieuwe woorden
zijn ook bruin) voor deel 1 op zo'n 700 en voor deel 2 op een kleine 900
woorden.
Als de leerling bereid is de teksten in het boek drie keer te lezen, komt hij of
zij het nut ti ge woord zes maal tegen: drie maal bij dat lezen en drie maal in een
oefening. Die oefening kan zijn een `raadoefening', een oefening gericht op de
inhoud van een tekst (meerkeuzevragen, waar/niet waar vragen, open vragen,
een schema invullen, kopjes plaatsen) en een woordherhalingsoefening. De
genoemde raadoefening maakt tevens deel uit van het bijbrengen van een
leesstrategie. Daartoe behoren verder oefeningen die vragen naar de hoofdlijnen
en de opbouw van een tekst en naar relaties tussen zinnen en alinea's.
De inhoud is thematisch. Zowel in deel 1 als in deel 2 zijn de thema's
Mensen, Nederland, Taal, Onderzoek, Economie, Psychologie, Natuur en
Techniek, Poli ti ek. Het thema Literatuur komt alleen in deel 2 voor. Bij ieder
thema krijgt de leerder een aantal steeds moeilijker wordende teksten aangeboden. In deel 1 bewerkte authentieke teksten, in deel 2 onbewerkte.
Die leesteksten vormen de kurk waarop de cursus drij ft . De keuze daarvan is
dus belangrijk. En moeilijk, want de teksten moeten het juiste niveau hebben,
passen bij de doelgroep, boeiend zijn en een woordenschat aanbieden die iets
meegeeft voor `later' dat wil zeggen van nut zijn bij een vervolgstudie in het
middelbaar of hoger beroepsonderwijs of aan een universiteit. Want dat is de
doelgroep.
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Het is jammer dat de schrijvers van Lezen las gelezen bij informatie over die
teksten wel praten over zaken als complexiteit en lengte van zinnen, maar niet
over de criteria die zijn gehanteerd bij de keuze van die teksten. Waarom kiest
men voor een aankomend student een tekst over ramadan, dialecten of een
straatmuzikant of laat men een Chinees of een Turk vertellen over zijn ervaring
in Nederland? Op zich is daar natuurlijk niets op tegen — hoewel ik in NT2cursussen wel erg vaak begin aan te lopen tegen ramadan en tegen buitenlanders
die vertellen dat Nederland een vlak land is. Maar als ik naast genoemde teksten
ook teksten ontwaar over de Afsluitdijk, de Randstad, onderwijs, kiesrecht,
vrouwen en politiek enerzijds en over onderzoek naar hersenletsel bij voetbal,
aardgas en kernafval anderzijds, wordt onduidelijk tot welk gemeenschappelijk
uitgangspunt al deze teksten herleid kunnen worden. Het boek hinkt op twee of
zelfs op drie gedachten: algemene taalverwerving, inleiding in de Nederlandse
samenleving en voorbereiding op een bepaalde vakstudie. Dagboekfragmenten
van Anne Frank, een verhaal van Remco Campert en gedichten van Martinus
Nijhoff, Ida Gerhardt, Jan Hanlo, Rutger Kopland, Hans Andreus, Adriaan
Morriën en Hanny Michaelis: Ook die staan in het boek en het is een feest voor
hoofd en hart, maar het hinken wordt er bepaald niet minder door.
In haar publicaties' over woordenschat en hoger onderwijs constateert Hazenberg dat voor studie in het hoger onderwijs de niet-Nederlandstalige student
moet beschikken over een receptieve woordenschat van ii.000 woorden. Gezien
dat feit had Lezen las gelezen mijns inziens de straatmuzikant en de Afsluitdijk
beter links kunnen laten liggen — daar houden vele anderen zich al mee bezig —
en zich kunnen concentreren op woorden die voor een vervolgstudie van direct
belang zijn. Welke daartoe behoren, weet ik niet, maar met het uitgangspunt: ze
moeten afkomstig zijn uit een frequentielijst van 1000-5000 woorden, kan men
nog alle kanten op. En dat is wat men in Lezen las gelezen doet.
Dat betekent natuurlijk niet dat deze heruitgave geen nu ttige en interessante
cursus is. Zeker niet. Er wordt een keur aan gevarieerde teksten aangeboden met
daarbij allerlei opdrachten, ook herhalingsopdrachten en dat is verheugend want
te gemakkelijk gaat men ervan uit dat als een woord een keer in een tekst heeft
gestaan en daarna nog een keer in een oefening, men het kent. In de Sleutel —
achterin het boek — staan de goede antwoorden bij de opdrachten en de
oefeningen.
De nieuwe versie van Lezen las gelezen kan niet gebruikt worden naast de
vorige. Daarvoor zijn de veranderingen te ingrijpend. Zo zijn een aantal teksten
vervangen of geactualiseerd en is de opzet van de woordtraining niet meer
dezelfde (van de nieuwe woorden worden alleen die woorden geoefend die
voorkomen in de frequentielijst van 1000-5000 woorden). Gebleven is, bij iedere
tekst, een woordenlijst met uitleg. Deze uitleg kan de vorm hebben van een
omschrijving, een synoniem, een illustratie of, als het niet anders kan, van een
vertaling in het Arabisch, Engels of Turks.
Deel 1 is gedrukt met een blauwe le tter en deel 2 met een groene. En
daartussen veel bruin. Mijn eerste gedachte was: ze willen het kopiëren
tegengaan. Maar dat is het niet. Het is gewoon blauw, groen en bruin.
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Tien videolessen
Dat is de ondertitel. De officiële titel luidt: @net. Afstandsonderwijs Nederlandse
taal en cultuur. Dat `afstandsonderwijs' is een voorschotje op de toekomst want
nu zijn slechts verkrijgbaar tien videofragmenten met daarbij een korte
inleiding, een voorbereiding waarin de moeilijke woorden in het Nederlands
worden uitgelegd, oefeningen, luister- en spreekopdrachten en reflectievragen.
In (Bommeliaanse) linguïstiek heet dat het OVUR-model. Waarom deze videofragmenten? Omdat er in het vreemdetalenonderwijs Nederlands grote behoefte
bestaat aan visueel materiaal waarmee de luistervaardigheid getraind kan
worden en dat informatie geeft over Nederland en Vlaanderen. Bij voorkeur
actuele informatie. Aan die laatste wens wordt door @net niet tegemoet
gekomen. Uit de vele opnamen waarover de samenstellers beschikten, zijn juist
die fragmenten gekozen die niet te snel gedateerd raken. Een verstandige keuze.
Actueel materiaal zal beschikbaar komen als er van deze videolessen een internetvariant zal verschijnen. Dat is de bedoeling en men mag hopen dat deze
bedoeling werkelijkheid zal worden.
Er is videomateriaal voor halfgevorderden en voor gevorderden. Omdat de
bron in beide gevallen dezelfde is (Studio NL, het magazine van de Wereldomroep op BVN TV) hebben de samenstellers hun criteria voor differentiatie
van de gekozen fragmenten elders gezocht: in spreektempo, woordgebruik,
informatiedichtheid en ondersteuning van tekst door beeld. Van gebruikers
wordt een receptieve woordenschat verwacht van ongeveer 2000 woorden. Er is
– in tegenstelling tot de hierboven besproken cursus – bij die 2000 woorden
geen verwijzing naar bestaande (frequentie)woordenlijsten. Maar omdat 2000
ongeveer het aantal woorden is van het Basiswoordenboek Nederlands (De Kleijn
en Nieuwborg) mag je, denk ik, zeggen dat `Basiskennis' van het Certificaat
Nederlands als vreemde taal (oude stijl) het beginpunt is van @net. Of wie meer
vertrouwd is met de classificatie van het Europees Referentiekader: de eindterm
voor halfgevorderden is Bi en voor gevorderden B2.
Er zijn vijf fragmenten + opdrachten voor halfgevorderden en even zoveel
voor gevorderden. Die fragmenten zijn niet geordend naar moeilijkheidsgraad
en dus `kan de leerder zelfde volgorde bepalen'. Het staat er als een sympathiek
gebaar aan het adres van de cursist. Dat is het ook. Maar ik zou het minstens zo
sympathiek hebben gevonden als die fragmenten wél waren geordend naar
moeilijkheidsgraad.
De fragmenten gaan op halfgevorderdenniveau over een fotograaf die een
belangrijke prijs heeft gekregen, de kijkwijzer (een classificatiesysteem voor
films), veranderingen in de tekeningen van Suske en Wiske, over de gelukkige
Nederlander en over discotheken die langer mogen openblijven. Op gevorderdenniveau over Maurits van Nassau, overeenkomsten en verschillen tussen
Belgische en Nederlandse popmuziek, kampeerders in Bakkum, kinderen die
straten en pleinen helpen schoonhouden en een tentoonstelling over
schoonheid.
`Bij de selectie van de fragmenten is met name op de culturele inhoud gelet'.
Die culturele inhoud is er – al moet het bij een zo vaag en weids criterium al
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gek lopen wil een fragment daar niet aan beantwoorden en al komt Vlaanderen
met alleen Suske en Wiske (de ramadan onder de Vlaamse topics) en met de
helft van het stukje over popmuziek er wat bekaaid af.
Het is een gelukkige gedachte van de samenstellers geweest om voorafgaand
aan de eigenlijke luisteropdrachten, aandacht te besteden aan de woordenschat.
Dat gebeurt door een verklaring van woorden en uitdrukkingen uit het videofragment en door een aantal oefeningen daarbij. Wat de overwegingen zijn
geweest om het ene woord wel en het andere niet voor een verklaring in
aanmerking te laten komen, weet ik niet. Als ik de woordenlijsten vergelijk met
het transcript van de fragmenten (dat is dus beschikbaar), vind ik dat er tamelijk
weinig en soms tamelijk willekeurig uitleg wordt gegeven.
De luisteropdrachten zijn nuttig en gevarieerd. Waarom ze in het werkboek
gevolgd worden door spreekopdrachten begrijp ik niet: het doel van @net is
immers de vergroting van de luistervaardigheid, niet van de spreekvaardigheid
of van de gespreksvaardigheid. Ik kan het verband nog enigszins begrijpen als
de spreekopdrachten direct gekoppeld zijn aan de videofragmenten. Maar dat is
lang niet altijd het geval. Na het stukje over de fotojournalist, luidt de spreekopdracht: neem een krant en kies met elkaar de drie mooiste foto's. Na het stukje
over Suske en Wiske moet er gepraat worden over de stelling: als kinderen veel
stripverhalen lezen, is dat slecht voor hun taalontwikkeling en bij het stuk over
Maurits van Nassau (die het hoofd van Van Oldenbarnevelt liet rollen) is de
opdracht: een veertienjarig meisje steelt een flesje parfum in een warenhuis.
Welke straf zou je geven? Leuk, inventief, maar ik vind het toch jammer dat niet
de luistervaardigheid an sich het volle pond heeft gekregen. Daar hebben de
leerlingen gemeenlijk hun handen aan vol, zeker als men ze niet slechts aanzet
tot het in het NT2 - onderwijs zo geliefde globale luisteren maar – af en toe – ook
wil dat ze het naadje van de kous weten.
Om die reden en om de beperkte woorduitleg bij de fragmenten zou ik die
spreekopdrachten – en ook de reflectievragen – graag inruilen tegen meer
luisteropdrachten. En zou ik het toejuichen als er een vervolg komt op dit
gelukkige initiatief, hetzij in deze vorm, hetzij voor internet. Want met luisteropdrachten bij authentieke videofragmenten bewijst men de extramurale
neerlandistiek een grote dienst.

Twee oefenboeken over idiomatische uitdrukkingen
Het eerste heeft als titel Beeldtaal. `Beeldtaal is taal die gevat is in een beeld. Dat
beeld geeft de betekenis van het woord of de uitdrukking weer. Nederlandse
beeldtaal is voor NT2-leerders vaak lastig te begrijpen'. Dat laatste is beslist
waar. De reden daarvan is, zegt de auteur, dat die uitdrukkingen teruggaan op
beelden van vroeger waarmee de NT2-leerder, die in een andere cultuur is
opgegroeid, niet vertrouwd is. Ze moeten daarom `speciaal onderwijs' krijgen in
het `doorzien' van onze beeldspraak en ze moeten die beeldspraak `leren
begrijpen'. Als ze bij dat `speciaal onderwijs' Beeldtaal gebruiken, krijgen ze
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tegelijkertijd een stukje Nederlandse cultuurgeschiedenis `want de rangschikking van het idioom is namelijk mede gebaseerd op de cultuurgeschiedenis van Nederland'.
Eerst iets over die rangschikking. Het boek bestaat uit twee delen. Deel 1: De
mens en zijn omgeving. Deel 2: De mens in de geschiedenis. In deel 1 worden
o.a. behandeld de lichaamsdelen, kleding, kleuren, dieren, muziek, de tijd, geld,
spreken en schrijven. Deel 2 valt uiteen in de tijd van monniken en ridders, van
steden en staten (met daa rin idioom ontleend aan ambachten, beroepen, rechtspraak, spel), van ontdekkers en hervormers (bijbel, scheepvaart), van burgers
en stoommachines (huishouden, eten en drinken, stoommachine) en van radio,
televisie en computers (elektriciteit). Misschien vraagt u zich af waarom `eten en
drinken' niet in deel 1 wordt behandeld (de mens en zijn omgeving) of waarom
de bijbel pas aan bod komt bij de hervormers en niet bij de monniken. Bij deel 1
staat een houten klaas in de subgroep `materialen' en schuine moppen in de
subgroep `vormen'. De uitdrukking de hand op iets leggen of de hand met iets
lichten staat in deel 1 (bij handen) maar waarom niet in deel 2 bij respectievelijk
rechtspraak en ambachten en beroepen? De gekozen classificatie is met andere
woorden moeilijk toepasbaar en verre van probleemloos.
Belangrijker echter is de vraag of zo'n indeling het de leerder makkelijker
maakt deze uitdrukkingen te begrijpen. Want daar gaat het tenslotte om.
In les 1 en 2 staan uitdrukkingen met hand (aan de hand zijn, de hand lichten
enz.), in 3 met armen en benen, in 4 met voeten enz. Die uitdrukkingen hebben
qua betekenis vrijwel niets met elkaar te maken, ondersteunen elkaar geenszins
bij het onderling herkennen van de uitdrukking en bieden bij opslag in het
geheugen geen nuttige dwarsverbanden of aanknopingspunten. Ook van de
wetenschap dat een serie uitdrukkingen te herleiden is tot de tijd van de
ontdekkers en hervormers en te maken heeft met scheepvaart komt bij het
memoriseren slechts 'cleine bate' omdat ze onderling vaak in betekenis
verschillen. Mijns inziens zou het daarom vanuit didactisch oogpunt wenselijker zijn geweest wanneer de uitdrukkingen zoveel mogelijk herleid zouden
zijn tot niet-figuurlijk taalgebruik: bij `bedrog', `oneerlijkheid' de hand lichten
met, het achter zijn ellebogen hebben, iemand om de tuin leiden; bij `geluk' met zijn
neus in de boter vallen, in de wolken zijn; bij (niet) `begrijpen' boven zijn pet gaan
enz.
Daarmee verdwijnt natuurlijk een van de peilers van dit boek: de genoemde
cultuurgeschiedenis. Ik treur daar niet om want door dat stukje cultuurgeschiedenis wordt het leerproces naar mijn mening nodeloos verzwaard. In de verantwoording wordt de suggestie gewekt dat moedertaalsprekers met al deze
uitdrukkingen geen moeite hebben omdat ze zijn opgegroeid in de cultuur
waarin die uitdrukkingen zijn ontstaan. Met het begrijpen van die uitdrukkingen
heb ik inderdaad geen moeite, maar waar iets onder de knie hebben, een blauwe
maandag, de kous op de kop krijgen en veel soortgelijk idioom historisch gezien
vandaan komt, weet ik niet en ik zie niet in waarom vreemdetaalleerders dat wel
zouden moeten weten. Omdat die cultuurhistorische uitstapjes het leerproces
ondersteunen, is de redenering van Van der Toom. In de eerste plaats is die
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historische uitleg lang niet altijd mogelijk (zie Beeldtaal), in de tweede plaats is
die uitleg nogal eens omstreden (zie Beeldtaal en vergelijk met idioomboeken)
en in de derde plaats kan het ook zonder (zie de doorsnee Nederlander en
Vlaming). Zeker, kennis van die herkomst is interessant en is soms een
hulpmiddel, maar ik ben voorlopig al heel tevreden als mijn studenten weten
dat iets op zijn elfendertigst doen te maken hee ft met heel langzaam. Die fijne
weefkam (wist u dat?) is een zorg voor later.
Bij de ruim 500 idiomatische uitdrukkingen in Beeldtaal wordt eerst een
omschrijving gegeven (deel 1) of een historische uitleg en een omschrijving
(deel 2) en een voorbeeldzin. Daarna volgen er bij ieder onderwerp een aantal
oefeningen (met achterin het boek de goede antwoorden). Het is jammer dat de
auteur zich niet heeft beperkt tot omschrijving-voorbeeldzin-oefening. Dat zou
een heel nuttig boek hebben opgeleverd. Maar ze heeft, zoals ze zelf zegt, het
mes aan twee kanten willen laten snijden. Die tweede kant, de cultuurcomponent, vertroebelt, vind ik, de structuur van het boek en vertroebelt het taalverwervingsproces.
De tweede publicatie op idioomgebied heet De spijker op de kop en is geschreven
door Berna de Boer en Birgit Lijmbach. Het gaat om ruim honderd uitdrukkingen (geen spreekwoorden) en ze worden niet alleen aangeboden om ze te
begrijpen maar, in tegenstelling tot Beeldtaal, ook om ze te gebruiken. Want als
je dat kunt – ze gebruiken – beschik je niet slechts over een effectief taalmiddel
waardoor je je Nederlands `Nederlandser' kunt maken, maar ben je tevens een
volwaardiger lid van de taalgemeenschap, zeggen de auteurs terecht.
De uitdrukkingen zijn afkomstig uit kranten en tijdschriften en ondergebracht in acht hoofdstukken, `gebruiksgebieden' genoemd. De afbakening van
die `gebruiksgebieden', de titels die daarboven zijn geplaatst (Op de valreep, voor
een appel en een ei enz.) en het waarom van plaatsing van uitdrukkingen in een
bepaald hoofdstuk doet nogal willekeurig aan en geeft weinig didac ti sche ondersteuning. Ook hier zou een koppeling aan niet-figuurlijke woorden en situaties
mijns inziens beter zijn geweest.
Ieder hoofdstuk begint met de presentatie van de uitdrukkingen die in dat
hoofdstuk geoefend worden. Die presentatie heeft de vorm van een authentiek
stukje tekst waarin typografisch is aangegeven wat het idioomgedeelte is. Op
grond van deze context moet de leerling de betekenis van de uitdrukking
proberen te achterhalen. Geen geringe opgave. Soms is het sowieso niet erg
duidelijk waarover het fragment gaat, soms wordt de uitdrukking gekoppeld aan
een context die men niet verwacht ('Steensma kwam in 1969 als jonge adjunctdirecteur bij de Martinihal te werken. Hij kreeg meteen zijn eerste koninklijke
ontvangst voor de kiezen, want in dat jaar opende prins Claus de hal.') en de
pregnantie van de contexten laat nogal eens te wensen over (`metselaar of
palingkweker. Vissers die bij de amateurs op topniveau voetballen, zijn een
uitstervend ras. Zij kunnen door de week niet trainen en vallen steeds vaker
buiten de boot.') (dit is de integrale tekst, compleet met die `metselaar of palingkweker'). Gelukkig staat er achter in het boek een volledige lijst van de behan-
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delde uitdrukkingen met een korte eenvoudige uitleg, maar raadpleging
daarvan druist in tegen het heuristische uitgangspunt.
Na de krantenfragmenten volgen er een paar oefeningen die gericht zijn op
het herkennen en begrijpen van uitdrukkingen, vervolgens oefeningen waarbij
de leerling van passief naar actief gebruik wordt geleid en ten slotte enkele
oefeningen voor actief gebruik. Daarna wordt de leerling weer terugverwezen
naar de beginteksten: hij of zij moet controleren of de uitdrukking begrepen is.
Een nuttige en evenwichtige aanpak. Wel een `snelle': met name de productieve
beheersing zou wel eens meer oefenmateriaal kunnen vereisen dan dit boekje
van 64 bladzijden (inclusief idioomlijst en goede antwoorden) te bieden heeft.
Het is mooi dat Beeldtaal en De spijker op de kop op de markt zijn verschenen
maar daarmee is naar mijn mening nog niet voldaan aan alle wensen die bij
NT2- en NVT docenten op dit gebied leven. Wie wil werken aan meer en in
bepaalde opzichten aan beter kan met vrucht putten uit twee recente publicaties: Daniëls, Wim, Junior spreekwoordenboek en Klare taal (eindredactie Hans
de Groot) .
Het eerste geeft in alfabetische volgorde: de idiomatische uitdrukking, de
betekenis ervan, een voorbeeldzin en een (historisch-etymologische) verklaring.
Het tweede, ook in alfabetische volgorde: de idiomatische uitdrukking, de uitleg
en de betekenis ervan, geen voorbeeldzin, geen etymologie, wel synonieme of
soortgelijke uitdrukkingen en wel aanwijzingen voor de situatie waarin men de
uitdrukking gebruikt. Vooral deze gebruiksaanwijzingen, zowel in Beeldtaal als
in De spijker op de kop afwezig, lijken me een belangrijk aspect voor ieder
idioomboek voor niet-Nederlandstaligen. Beide boeken hanteren een eenvoudig,
toegankelijk Nederlands en beide boeken hebben een misleidende titel (het
Junior spreekwoordenboek gaat beslist niet alleen over spreekwoorden maar ook
en in belangrijkere mate over uitdrukkingen; Klare taal is ook de titel van de
uitgebreide basisgrammatica NT2 van Jenny van der Toorn-Schutte).
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J.M van der Horst

•.......... Kroniek van de taalkunde
2001 2002

Jan-Baptist Hous, geboren in 1756, was pruikenmaker van beroep. Na de inval
van de Fransen raakte de pruik vrij plotseling uit de mode, en Hous werd
postbode. Dat zou gemakkelijk vergeten zijn, ware het niet dat Hous een
dagboek bijgehouden heeft, of eigenlijk meer een kroniek van wat in Leuven
omging. En hij heeft dat volgehouden van 1792 tot 1829. In 1964, en later nog
eens in 1991 is die Leuvense kroniek uitgegeven door J. de Kempeneer. Op 1
december 1792 noteert Hous: `item den i Xber hebben de Vonckisten hun
eerste sittting gehoude van hun clup in de sael van het gewesene seminarie
generael'. Het is, voorzover mij bekend, de eerste keer dat het woord club in het
Nederlands is overgeleverd. Dat is tamelijk eenvoudig na te gaan. Het WNT
geeft s.v. club enkel i9de-eeuwse citaten. Het Etymologisch woordenboek van
De Vries en De Tollenaere zegt: `ca. i800'. Zo ook het Van Dale etymologisch
woordenboek.

Minder eenvoudig te beantwoorden zijn de volgende vragen: hoe komt zo'n
Engels leenwoord in de woordenschat van een i8de-eeuwse Leuvense postbode?
Zijn er trouwens andere Engelse woorden in de i8de eeuw ontleend? Is club het
oudste Engelse leenwoord, of zijn er in voorgaande eeuwen al veel meer
woorden aan het Engels ontleend? Hoe verhouden zich, in de verschillende
eeuwen, de aantallen Franse, Engelse, Duitse, enz. leenwoorden?
De eerste vraag zal wel altijd moeilijk te beantwoorden zijn. De andere zijn in
principe te beantwoorden, mits de informatie van het WNT, het MNW en zo
nog enkele andere belangrijke bronnen anders gestructureerd was dan ze is.
Daar is nu een begin mee gemaakt door Nicoline van der Sijs in haar Chronologisch woordenboek; de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen.

De kern van het boek is een chronologische lijst van woorden, lopende vanaf
het jaar 107 (het woord wad) tot aan het jaar 2000 (met onder andere de
woorden e-government, plassticker en weblog). Het gaat om thans algemeen
gangbare woorden, in hun nu gangbare betekenis. Alle behandelde woorden
staan bij het jaar van eerste optekening (voorzover bekend). Menig woord zou
dus ouder kunnen zijn. Bij club kan in de tweede editie `i800' vervangen
worden door `1792'. Menig woord is heel zeker ouder in een andere betekenis.
Ook wordt van elk woord vermeld of het een leenwoord is, een erfwoord, of
gevormd door afleiding, samenstelling, enz.
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De chronologische lijst is ook toegankelijk gemaakt met een alfabetische lijst,
waarin tevens is te zien waar Van der Sijs haar datering op gebaseerd heeft. Dat
is dikwijls het WNT of het MNW, maar in veel gevallen heeft zij dankzij andere
bronnen eerdere of betere dateringen kunnen vinden.
In het ook al omvangrijke Voorwerk wordt niet alleen de werkwijze uit de
doeken gedaan, maar worden meteen ook vast enkele onderzoeken gedaan die
moeten aantonen wat er zoal mogelijk is met een chronologisch woordenboek.
Bijvoorbeeld alle Engelse leenwoorden van de 18de eeuw bijeenzetten (waaruit
blijkt dat het woord club niet zo uitzonderlijk is als ik dacht). Of: in welke
eeuwen zijn welke afleidingssuffixen erg productief? Of: op welke semantische
terreinen liggen de Duitse leenwoorden van de I7de en de i8de eeuw?
Inderdaad, een chronologisch woordenboek opent de weg naar allerlei tot nu toe
nauwelijks betreden domeinen. Met recht heette de dissertatie, waarvan dit de
handelseditie is: Etymologie in het digitale tijdperk; een chronologisch woordenboek
als praktijkvoorbeeld.

Over de dissertatie ben ik enthousiaster dan over de handelseditie. Wat in
een academisch proefschrift geheel op zijn plaats is, en daar zelfs alle lof
verdient, komt in een ander licht te staan als het aan een breder publiek wordt
voorgelegd. In het gebruik door het grote publiek zal er veel misgaan, denk ik.
Lang niet elke gebruiker zal het uitvoerige Voorwerk bestuderen. Zodat
menigeen gemakkelijk ontgaat dat de genoemde Engelse leenwoorden van de
i8de eeuw enkel die zijn welke thans nog gangbaar zijn. Er kunnen dus veel
meer ontleningen aan het Engels geweest zijn, maar als ze in de 19de eeuw in
onbruik raakten, staan ze er niet in.
De keuze van op te nemen woorden, hoewel enigszins beargumenteerd, blijft
duister. Algemeen gangbare woorden, jazeker, maar toch ook trecht en bagge en
barg en musketon en mutageen en smeet en spermaceti. ik begrijp wel dat daar
soms iets interessants over te zeggen valt, maar ze maken de contouren der
verzameling nogal vaag. Groter nog zijn de problemen met het criterium: `in
hun huidige betekenis'. Betekenisontwikkeling door de eeuwen heen is zo vaak
zo complex en zo subtiel, dat vaak knopen zijn doorgehakt. Zo vaak dat het
resultaat me tamelijk willekeurig lijkt.
Het is nu al zo dat men in dit boek opzoekt `hoe oud een woord is'
(Krantenkop: `Oudste Nederlandse woord: wad'), terwijl slechts het vroegste jaar
van overlevering gegeven kan worden. Menig erfwoord moet veel ouder zijn dan
het jaar 107 n. Chr. En dan zijn er de genoemde beperkingen. Het woord
holocaust bijvoorbeeld krijgt hier, als je alles leest: terecht, het jaartal 1966. Maar
het kwam ook al in het Middelnederlands voor. Wie wil weten sedert hoe lang
een bepaald woord al bekend is, moet nog steeds eerst in het WNT kijken.
Is dit erg? Nee, volstrekt niet; ik beschouw het boek als een eerste poging. En
Van der Sijs, als ik haar goed lees, ook. En het is een hoogst interessante poging.
Op termijn zal er nog veel aan veranderd moeten worden om tot een bevredigend en betrouwbaar chronologisch woordenboek te komen (zodat ook de
thans erop gebaseerde onderzoekingen wel opnieuw uitgevoerd moeten
worden). Vandaar dat ik de handelseditie een beetje prematuur vind. Als acade-
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misch proefschrift verdient de stoutmoedige terreinverkenning echter alle lof.
Het is een veelbelovende aanpak.
We blijven nog even in de buurt met de mededeling dat de drie dikke delen
Aanvullingen op het WNT intussen echt verschenen zijn (uitgeverij Sdu, Den
Haag 2001). Vorig jaar was het bijna zover, en kon er op deze plaats al wat over
verteld worden; intussen heb ik ze ook echt in handen. Bestellingen kan men
faxen naar (0031)(0)70 378 97 83 of per post sturen naar Servicecentrum,
postbus 20014, 2500 EA Den Haag.
Ook de vier nog dikkere delen van het Vroegmiddelnederlands woordenboek
(VMNW), eveneens een product van het Leidse Instituut voor Lexicologie, zijn
nu verschenen (zie ook p. 76-78). Enkele jaren geleden moesten we met teleurstelling schrijven dat het VMNW weliswaar af was, maar niet kon verschijnen
door geldgebrek. Daar is nu blijkbaar in voorzien. Uitgeverij Gopher Publishers
(www.gopher.nl) heeft ze keurig uitgegeven, zij het met zo kleine lettertjes dat ik
een leesbril heb moeten kopen. Maar dat moest er toch eens van komen.
Fons Moerdijk, die hoofdredacteur was van het WNT, is intussen ook
bijzonder hoogleraar Lexicografie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft
daar een opmerkelijke inaugurele rede gehouden over woordenboeken in het
digitale tijdperk. In feite een thema dat ook bij Nicoline van der Sijs aan de orde
is. Terwijl Van der Sijs het terrein verkent van de historische lexicografie, denkt
Moerdijk na over het eentalige hedendaagse woordenboek. Maar er is veel
gemeenschappelijks. Allebei stellen ze vast dat de computer het lexicografische
werk sneller en beter doet dan vroeger mogelijk was. Er kunnen grotere tekstcorpora sneller en beter doorzocht worden. En de gebruiker kan met een
woordenboek op cd-rom (bijvoorbeeld het WNT of Van Dale) veel meer dan met
een gebonden boek. Toch, en nu wordt het echt interessant, zijn de huidige
woordenboeken op cd-rom nog geheel en al `gedacht' vanuit de boek-versie. Er
is vooral de winst dat de gebruiker nu ook 'full text' kan zoeken, maar daarmee
zijn de mogelijkheden van de digitale lexicografie volstrekt niet uitgeput. In feite
begint het hier pas. Als we de papieren voorgeschiedenis even helemaal
vergeten (als `de lexicograaf zich ontdoet van de dwangbuis van het alfabet'), en
we het werk van de grond af aan opnieuw zouden doen, maar dan gestructureerd en gedacht vanuit de mogelijkheden van de computer, dan zou het
product helemaal anders zijn en nog geheel andere en nieuwe mogelijkheden
bieden. Van der Sijs verkent de mogelijkheden van een chronologisch
woordenboek (en in het verlengde daarvan ook bijvoorbeeld een historische
morfologie, en een woorden-en-zaken geschiedenis), Moerdijk geeft enkele
bespiegelingen voor een eentalig modern woordenboek. Er is geen groot
voorspellend talent vereist om te kunnen zeggen dat we op dit gebied nog veel
nieuwe dingen gaan meemaken.
Niet minder actueel is Marc van Oostendorp met zijn boekje Steenkolen-Engels.
De uitdagende ondertitel luidt: Een pleidooi voor normvervaging. Het zou jammer
zijn als het in de grote hoop van boekjes over taal ten onder ging. De uitgever
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heeft er erg zijn best voor gedaan om het te laten lijken op zo'n goedkoop prul
over Engelse leenwoorden, maar dat is het niet. Van Oostendorp denkt voort in
de lijn van Abram de Swaan en diens Woorden van de wereld; het mondiale talenstelsel (Amsterdam 2002; eerder in het Engels verschenen als Words of the world;
the global language system, 2001). Het Engels is niet meer weg te denken uit ons
leven. Wetenschap, handel en industrie, internet, jeugdcultuur, ze zijn grotendeels in het Engels. Men kan dat betreuren, maar het is nu eenmaal zo. Een
defensieve en krampachtige reactie maakt de zaak er niet beter op. Ook de
situatie negeren is niet verstandig. Anderzijds is het niet realistisch om te
verwachten dat de hele wereld Engels gaat spreken. Voor de meeste mensen zal
het Engels een tweede taal blijven, die ze (veel) minder goed beheersen dan hun
moedertaal. Het kan nooit kwaad om te proberen dat Engels zo goed mogelijk te
leren, naast de moedertaal, maar bij Engelstalige moedertaalsprekers blijft de
tweede-taalleerder vrijwel altijd in het nadeel. Tenzij, en dat is de kern van het
betoog van Van Oostendorp, tenzij al die niet-moedertaalsprekers van het
Engels, samen een ruime meerderheid, het zelfbewustzijn gaan opbrengen om
hun `Steenkolen-Engels' te aanvaarden als internationale taal. Laat de Britten
streven naar hun Oxford-Engels, wij spreken wereldwijd het Steenkolen-Engels.
Een sterk punt in de redenering van Van Oostendorp is dat de situatie die hij
bepleit, reeds min of meer de realiteit is. Niet het Oxford-Engels of het Amerikaanse Engels is de wereldtaal, maar allerlei soorten Steenkolen-Engels. Maar 't
is met een slecht geweten, of met een gevoel van minderwaardigheid in het
bijzijn van Engelstalige moedertaalsprekers. Daar moeten we van af, zegt Van
Oostendorp. Fier zijn op ons Steenkolen-Engels biedt de moedertalen (Nederlands, Duits, Deens, Spaans, enz.) waarschijnlijk beter perspectieven dan de
aanhoudende, en tot mislukken gedoemde poging Engels Engels, of Amerikaans Engels te spreken.
Ik geloof niet dat ik het met alle stappen in de redenering van Marc van
Oostendorp eens ben. En er ontbreken naar mijn smaak belangrijke aspecten in
zijn boek. Ik vind bijvoorbeeld dat hij taal te veel en te exclusief als een communicatiemiddel beschouwt. Maar dat neemt niet weg dat serieus wordt nagedacht
over een serieuze zaak. En misschien is de weg die Van Oostendorp ons wijst,
inderdaad wel de beste. Het boek is in ieder geval een verstandiger en interessanter benadering van het probleem dan de onlangs gehouden demonstratie op
Schiphol van een groepje `taalliefhebbers' tegen de Engelse borden en bordjes
aldaar. Dat is je kop in het zand steken.
Nieuw is de Grammatica van het Nederlands van W.G. Klooster. Nieuw in de zin
van: pas verschenen. Niet nieuw door niet eerder geziene theorieën of door
grensverleggende indelingen. Het is een traditionele grammatica, in de dubbele
zin van dat woord. Zinsdelen en woordsoorten staan centraal. En ze worden op
een klassieke wijze uitgelegd. Ik zie dat als een voordeel. Veel taalkundigen
hebben namelijk een onoverwinnelijke neiging het wiel opnieuw uit te vinden.
Daar kan soms iets moois uit voortkomen, maar meestal is het gebakken lucht.
Het vak kan niet zonder solide handboeken en naslagwerken, waarin de neiging
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tot oorspronkelijkheid wordt onderdrukt, ten gunste van een respectvolle uiteenzetting van het reeds beschikbare. Kloosters grammatica is een grammatica
voor moedertaalsprekers. Maar door haar omvang (40o bladzijden kleine
lettertjes; die leesbril komt me goed van pas) zal ze ook extra muros als naslagwerk goede diensten kunnen bewijzen. Mijn enige bedenking bij dit boek is
eigenlijk: was een boek van de halve omvang, of van 15o bladzijden, niet nog veel
dringender noodzaak geweest? Vorig jaar heb ik daarvoor gepleit in deze
kroniek, en ik blijf dat doen. Maar dat is uiteraard geen kritiek aan het adres van
Klooster.
Laten we eerst en vooral blij zijn dat af en toe een grammaticus met zo'n boek
komt. Want eerlijk gezegd: van officiële zijde is de inzet voor de Nederlandse
grammatica uiterst beperkt. Om niet te zeggen: bedroevend. De ANS (Algemene
Nederlandse Spraakkunst) heeft dan weliswaar in 1997 een tweede druk gekregen
(grondig herzien en sterk uitgebreid), daarna is het akelig stil geworden in die
hoek. Men lijkt daar te denken dat de ANS `af' is. Niks onderhoud, niks actualisering, laat staan uitbreiding. Het hele spul wordt nog op een cd-rom gezet, en
daarmee zullen we het voorlopig moeten doen. Het zal er nog van komen dat de
extramurale neerlandici het werk gaan voortze tten, tot schande van de intramurale autoriteiten. In dat geval: laten zij weten dat ze kunnen rekenen op de
steun en inzet van de vakgenoten binnen het taalgebied, want daar is men al
even ongelukkig met de situatie.
Een standaardwerk over Bargoens en andere marginale taalkringen is al heel
lang J.G.M. Moormanns boek De geheimtalen. Moormann heeft enorm veel
verzameld, waarschijnlijk in een tijd toen het nog juist kon, en twee delen zijn
destijds verschenen in 1932 en 1934. Het enige probleem met `Moormann' was
echter dat die boeken uiterst schaars waren. Tweedehands was er nauwelijks aan
te komen, en enkel de grotere bibliotheken hadden het. Daarom is het heel goed
dat er nu een heruitgave is verschenen, verzorgd door, alweer, Nicoline van der
Sijs. Meer dan dat: er bleek tussen de nagelaten papieren van Moormann nog
een ongepubliceerd derde deel te zijn. Ook dat is hierbij nu uitgegeven.
Bovendien heeft Van der Sijs een keurig register op de drie delen gemaakt, iets
wat destijds bij de twee delen ontbrak. Kijk, daar hebben we wat aan.
Marcel Grauls publiceerde in 2001 zijn boek Mijn naam is haas; hoe historische
figuren in het woordenboek belandden. Een heerlijk boek vol wetenswaardigheden
over woorden als pantalon, nicotine, marconist en hortensia: het zijn allemaal
eponiemen, woorden die gebaseerd zijn op de naam van een persoon. Grauls is
in zijn criteria voor eponiemen een beetje ruimer dan Ewoud Sanders het was in
diens eponiemenboek. Men kan daar moeilijk over doen, maar wat mij betreft:
hoe meer er in zo'n boek staat, hoe beter. Uitgeverij Van Halewyck hee ft het boek
heel mooi verzorgd; niet alleen de inhoud, ook de vormgeving is aangenaam.
Mijn enige punt van kritiek is dat nergens vermeld staat dat dit boek in feite een
herziene uitgave is van een eerder boek, onder een andere titel en bij een andere
uitgeverij: het is namelijk gewoon een nieuwe editie van Grauls' Bintje a& Kalasjnikov; het eponiemenboek, uit 1991. Dat vind ik niet helemaal netjes.
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Tot slot twee boeken voor taalverzorging. Het zijn, denk ik, allebei boeken voor
de moedertaalspreker. Maar beide wel zo uitgebreid en grondig, dat ze allicht
ook hun diensten kunnen bewijzen extra muros. Al was het maar om eens te
zien waar de moedertaalsprekers mee tobben. jan Renkema's Schri' ijzer richt
zich vooral op Nederlanders; Correct taalgebruik van Willy Penninckx, Paul
Buyse en Willy Smedts is in de eerste plaats voor de Vlamingen. Daardoor is er
naast een zekere overlapping vooral ook veel verschillend. Beide boeken hebben
al een lange traditie, en zijn in de loop der jaren met de ene na de andere
herziene, verbeterde, uitgebreide of juist enigszins ingekorte editie, herdruk,
uitgave, enz. als het ware meegegroeid met de taalgemeenschap, met de veranderende vragen en met de veranderende houding ten opzichte van goed taalgebruik. Ze zijn bepaald niet de enige op hun gebied, maar we zeggen niets teveel
als we stellen dat deze wel tot de meest gewaardeerde behoren.
Was het niet praktischer geweest een boek samen te stellen voor het hele
taalgebied, Nederland en Vlaanderen samen? Het wordt vanuit een bepaalde
taalpolitieke instelling wel eens gedaan. Maar de samenstellers van deze
boeken, mensen van de praktijk, zijn realistisch genoeg om te weten dat zoiets
wel mooi zou zijn maar niet helemaal aansluit op de concrete vragen die de
lezers beantwoord willen zien. In Nederland worden soms andere vragen
gesteld dan in Vlaanderen. Ook al is vooral het verzorgde taalgebruik in het
zuiden niet heel anders dan dat van het noorden, er zijn verschillen. En 't zijn
vaak juist die verschillen waar de gewone taalgebruiker zich onzeker voelt, en
dan naar een boek grijpt. Daarin worden geen (of nauwelijks) andere
antwoorden gegeven, maar wel andere vragen beantwoord.
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'Je ziet hoe het gebeurt'
Kroniek van de poëzie

Op het Boekenbal 2002, dat in het teken van de liefde stond, kreeg iedere
bezoeker na afloop een exemplaar van Ja, ik wil. Gedichten voor Willem-Alexander
en Maxima. Het initiatief om dichters te vragen het p rinselijk huwelijk poëtisch
luister bij te zetten was afkomstig van de stad Amsterdam, die daarmee voor een
hoogst origineel huwelijkscadeau zorgde. Het merendeel van de dichters was
winnaar van de Amsterdamse prijs voor poëzie, de Herman Gorterprijs. De
uitgave, die door Meulenhoff gewoon in de handel werd gebracht, verdient
nadere aandacht, want alle deelnemers hebben zich op een ongeïntimideerde
manier geheel in hun eigen trant over de gebeurtenis uitgesproken. Het
bijzondere daarvan is te weinig opgemerkt en ook de vraag naar poëzie op dit
koninklijke moment is niet genoeg op waarde geschat.
Willem Jan Often refereert vermoedelijk aan het bekende middeleeuwse lied
van de twee koningskinderen die niet bij elkaar konden komen, want het water
was veel te diep, als hij sch rij ft: `oneindig ver staat uit elkaar, jawel, een paar, /
overzijden zijn zij van dezelfde volgegoten schaal'. Kees Ouwens besluit het voor
zijn doen druk rijmende gedicht met: `En ween niet, mijn beste / Eén kan het
maar zijn ten langen leste'. Robert Anker en Huub Beurskens spelen hun
beweringen via de band van de beeldende kunst, respectievelijk via Titiaan en
Tiepolo. Elisabeth Eybers, oud en wijs, laat de prins `per ongeluk, óf per geluk'
vallen op "n liewe, innemende meisiemens / wat vervulling bied aan sij soetste
wens: // tesame kan hierdie begunstigde paar / die veeleisende opdrag klaarspeel, nie waar?'. En Anneke Brassinga beroept zich op Vondel, aan wie de regel
is ontleend: `Hier lacht — voorgoed — een veld vol bloemen'.
De Dichter des Vaderlands, Gerrit Komrij, ontbreekt in deze bundel, maar hij
heeft in NRC Handelsblad het huwelijk wel bezongen. Hij lijkt het afgelopen jaar
de daling te hebben ingezet, niet alleen wat zijn proza (de saaie en goeddeels
mislukte roman De klopgeest), ook wat zijn poëzie betreft: de in de krant
geplaatste gedichten over Melkert, Kok, Fortuyn en de dood van prins Claus doen
zijn reputatie geen goed. Bovendien gebruikt hij zijn poëzierubriek op de
achterpagina van NRC Handelsblad nu geregeld om rekeningen te vereffenen.
Vlak voor de dood van Hans Warren, zijn vriend van weleer, kraakt hij diens
poëzie op een wijze waar, zoals het heet, de honden geen brood van lusten.
Gertrude Starink is nog maar een paar dagen dood of Komrij duwt haar nog wat
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dieper het graf in met een snierende bespreking van een van haar gedichten.
Anneke Brassinga, die het per ingezonden brief voor Starink opneemt en
's lands dichter pittig tegenspreekt, kan meteen de week daarop een vernietigende column vernemen over haar poëzie, zonder dat de reden van deze afstraffing vermeld wordt. De lange tenen van Komrij bezorgen anderen zo
langzamerhand kromme.
Komrij is ook de genius achter Awater, het clubblad van de Poëzieclub die hij
in 2001 heeft opgericht. De start was ongelukkig, want onder de naam van
Gerrit Achterberg werd in het eerste nummer een aantal gedichten gepubliceerd, met een zo knullige verantwoording, dat alleen al daaruit bleek dat het
hier om Achterberg-pastiches ging. Redacteur Pieter Boskma, zelf dichter, bleek
de grappenmaker, maar met deze affaire stond natuurlijk wel de ernst en
betrouwbaarheid van de Poëzieclub op het spel. De eerste bundel die de club
heeft aanbevolen en de leden dus krijgen toegestuurd is de nieuwe Jan Eijkelboom, Heden voelen mijn voeten zich goed (De Arbeiderspers), een enigszins
bedaagde keuze, die op weinig weerstand zal stuiten.
In het tweede nummer van Awater staat het dankwoord dat Anneke Brassinga uitsprak bij de toekenning van de VSB-poëzieprijs 2002 voor haar bundel
Verschiet (De Bezige Bij). Ik citeer uit dit bevlogen programma: `Dichten is niet
alleen raaskallen totdat je een vergelijking vindt waarin diverse dingen samenvallen; het is niet alleen kinderspel waarbij afwisselend angst, woede en doem
worden opgeroepen en bezworen, het is ook: jezelf in de hoek drijven, de kale
waarheid niet zozeer verwoorden als wel onder ogen zien, en die waarheid
gebruiken en aanboren als krachtbron'.
Brassinga is, in tegenstelling tot onze vaderlandse dichter, in het geheel niet
krenterig over collega's. In haar dankwoord zegt ze: `Zelf geloof ik niet dat wat
ik tot nu toe heb geschreven de grenzen te buiten gaat van het domein waar een
ik zijn plaats tracht te bepalen tegenover de dingen – en met de dingen bedoel
ik ook en vooral de existentiële zaken, de innerlijke natuur, de verlangens en
botsingen en onmogelijkheden met en tegenover anderen. Ik geloof niet dat ik
het particuliere al achter me heb gelaten, zoals bij voorbeeld wel geldt voor de
bekroonde van vorig jaar, Kees Ouwens, die in mijn ogen is voortgeschreden
van verdichting naar openheid en evocatie'. Over Ouwens straks meer.
Behalve Brassinga waren nog vier andere dichters genomineerd: Dirk van
Bastelaere met Hartswedervaren (Atlas), Piet Gerbrandy met De zw ijgende man is
niet bitter (Meulenhoff), Jacques Hamelink met Zilverzonnige en onneembare
maan en Gerrit Krol met Geen man, want geen vrouw (Querido). Wat al deze
bundels met elkaar gemeen hebben, zo betoogde juryvoorzitter Kees Fens, is
een grote aandacht voor de taal. De poëzie die daar diametraal tegenover staat,
noemde hij de `realistische', die veelal alledaagse, vaak autobiografische situaties
beschrijft en waarin de inhoud de vorm overheerst. Aan de taal van zulke poëzie
valt weinig te beleven, aangezien de dichterlijke taalbehandeling hier niet de
drijvende kracht is van het scheppingsproces.
Gerbrandy's tweede bundel is een overtuigend voorbeeld van poëzie die sterk
gericht is op de taal. Hij simuleert hier en daar een woorddronkenheid, die
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echter altijd berekend is. Hij grossiert in elliptische zinnen en brengt vaak een
klassiek metrum aan. Zijn poëzieopvatting luidt in het kort: `Tijgen woorden uit /
slempen, hij zwelgt'. Al staat daar ook dit tegenover, dat de ingesnoerdheid van
deze gedichten verklaart: `Spaar taal tussenkaaks, / beperk je tot spraak die moet
wezen'. De bundel is alsnog bekroond en wel met de Herman Gorterprijs 2002.
De laatste prijs die hier zeker nog vermelding verdient, is de Constantijn
Huygensprijs 2002 die aan Kees Ouwens is toegekend. Niet lang daarvoor was de
imposante verzamelbundel Alle gedichten tot dusver (Meulenhoff) verschenen,
waaruit de ontwikkelingsgang die zijn werk heeft doorgemaakt van Arcadia
(1968) tot en met Mythologieën (2000) valt af te lezen. Het is net alsof zo'n plotselinge bundeling van afzonderlijke bundels extra benadrukt dat Ouwens iedere
bundel als een stap beschouwde in zijn dichterlijke ontwikkeling. Daarbij moet
in aanmerking genomen worden dat precies op de helft van de verzamelbundel
zijn zesde bundel begint, Afdankingen uit 1995, waarna er nog drie volgen, plus
de nieuwe bundel-in-aanbouw Etgroen. Dat betekent dus dat Ouwens sinds 1995,
ruim vijfentwintig jaar na zijn debuut, zijn oeuvre verdubbeld heeft en daarmee
van zichzelf een razendsnelle ontwikkeling heeft afgedwongen. Sinds 1986 zijn
er bovendien, duidelijk parallel lopend aan de poëzie, drie omvangrijke romans
van zijn hand uitgekomen.
Deze tamelijk anecdotisch begonnen poëzie kreeg al spoedig een meer bespiegelend en lyrisch karakter. Het gedicht zelf werd de vorm bij uitstek waarin zich
de zoektocht afspeelt naar wat zich niet onder woorden laat brengen. Was de vereniging met de natuur in het vroegste werk al te begrijpen als een mystieke ervaring, een ondergaan van het onuitsprekelijke, in zijn latere werk ontpopt Ouwens
zich als een lichtzoeker en wordt de sensatie van het licht en de lichtval het beeld
van zijn dichterlijke mystiek. Het is een ontwikkeling die bij meer dichters heeft
plaatsgevonden, maar die bij hem grote bewondering afdwingt vanwege het compromisloze van zijn formuleringen. Hij is er niet op uit de lezer te behagen met
eenvoudig inleefbare gevoelens en gedachtegangen, nee, hij bemoeilijkt alles wat
maar bemoeilijkt kan worden in de omgang met zijn lezers via de taal. De mogelijkheden van die taal om uit te drukken wat niet uit te drukken valt, put hij uit.
In heel het werk, en gaandeweg steeds sterker en onnavolgbaarder, is een gevecht
gaande met de sprakeloosheid, vandaar dat de gedichten steeds langer worden en
zich gaan groeperen in min of meer doorlopende reeksen. Het zoeken houdt niet
op en daarmee ook het altijd maar voorlopig blijvende vinden niet.
In de uitstekende reeks monografieën over dichters hee ft de Historische
Uitgeverij er ook een over Kees Ouwens laten verschijnen, En gene schitterde op de
rede, onder redactie van Hans Groenewegen. Het boek bevat een ach ttal essays
over het werk en een meer dan honderd bladzijden lang schri ft elijk gesprek
tussen Toine Moerbeek en de dichter, en nog enkele bijdragen van Ouwens zelf,
waaronder een aantal prachtige brieven. Het belang van deze secundaire literatuur is groot, want enige hulp bij het betreden van Ouwens' onbegaanbare wereld
is niet onwelkom. Waar Ouwens op dit ogenblik ongeveer beland is, kan blijken
uit het volgende gedicht uit de nog onvoltooide bundel Etgroen. De titel luidt: `hij
sluit de auto af en weet...'
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ik ben nog niet aan de dood toegevallen
ver nog houdt zich de einder
over het drietal bermen — het midden,
de kanten — strijkt
het rijpe licht, de open pols
van de herfst, de lage zon
einde middag, de goudader
ligt bloot, onwerkelijk
groen het gras, wat er te zeggen valt
hee ft zich toonbaar gemaakt, voor zichzelf spreekt
wat zich voordoet
en niet anders gezegd kan worden, ik heb mijn ogen
geloofd, ben er niet blind
voor gebleven,
het hee ft me de ogen uitgestoken
in het opzicht, de mate
waarin het vertrekt
de bestemming achter zich laat
waar het uit voortkomt
waarheen het zich afwendt
op last van de s tilte
in een roerloze avond
om de doem te verjagen
in een wereld van s tilstand
de vereenzelviging met de boodschap
een recht is er op kalmte
na het verblijf in bevreemding
en een nacht van wat uren
bij een daglicht op de aftocht –
waarheen?
vanwaar zijn vraag
als de weg bekend is, het antwoord
niet zijn behoud zal geweest zijn?
Meer dichters zijn het afgelopen jaar verzameld uitgebracht. Van J. Eijkelboom
verscheen Tot zo ver. De meeste gedichten (De Arbeiderspers), van Stefaan van den
Bremt In een mum van taal. Gedichten 1968-2002 (Lannoo), van Hans Warren
Verzamelde gedichten (Bert Bakker). De meest verlangde verzamelbundel is
zonder twijfel Luceberts Verzamelde gedichten (De Bezige Bij) geweest, want die
moest vrijwel daags na verschijnen herdrukt worden en kwam meteen in de topTo van meest verkochte boeken te staan. Nog steeds blijkt zijn werk van een overrompelende kracht. Het zou wel eens kunnen dat er op het ogenblik een grotere
bevattelijkheid voor bestaat. In de jaren vijftig zijn Luceberts gedichten als een
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vloedgolf de Nederlandse poëzie binnengespoeld, een golf die men zonder er
veel van te begrijpen over zich heen liet gaan. Rudy Kousbroek herinnert zich
dat hij de gedichten `vaak bizar en onbegrijpelijk' vond, maar toen hij ze Lucebert hoorde voorlezen veranderde dat: `van duister en ondoorgrondelijk werden
ze toegankelijk en invoelbaar – een verschijnsel waar ik geen goede verklaring
voor heb: alles blijft hetzelfde maar het is niet ontoegankelijk meer'.
Zo beschouwd is het een gemiste kans dat aan de verzamelbundel geen cd'tje
is toegevoegd waarop we Lucebert zijn gedichten horen voorlezen. In de loop
der jaren heeft de benadering van zijn poëzie het hele scala doorlopen van
verrukt ondergaan, nauwgezette close reading, lezing in verband met de literaire
en overige context (bronnen) en recentelijk, door Jan Oegema, via de mystiek.
De interpretatie, in strikte zin, van deze poëzie zal nooit een afgeronde, samenhangende betekenis kunnen opleveren, zo beweert Thomas Vaessens in zijn
boekje De verstoorde lezer. Over de onbegrijpel ij ke poezie van Lucebert (Vantilt). Wie
daarop uit is, blijkt bij Lucebert aan het verkeerde adres, want bij hem zijn
meerduidigheid en onbegrijpelijkheid positieve categorieën, hij is een ontregelaar, hij accepteert de chaos en laat tegenstellingen gewoon naast elkaar bestaan.
De constructieve interpretatie krijgt geen vat op zulke teksten, de deconstructieve maakt meer kans en in het algemeen zal een lezer in zichzelf de ruimte
moeten geven aan een grote mate van onbegrepenheid, waarbij ritme en klank,
de betekenisloze elementen van poëzie, hun werking opeisen. Vaessens sluit
duidelijk aan bij wat Jan H. de Roder over het betekenisloze in poëzie beweerde
in zijn essay Het schandaal van de poëzie (2000, Vantilt).
In verband met Lucebert, maar ook met K. Schippers, Dirk van Bastelaere,
Peter Verhelst en Tonnus Oosterhoff, is van postmodernisme gesproken, een
term die inderdaad, mits nader bepaald, uitkomst kan bieden bij de leesproblemen die hun werk opleveren. In Nederlandse Letterkunde (jrg. 7, nr. I, februari
2002) geven Jos toosten en Thomas Vaessens een uitvoerig en behartigenswaardig overzicht van Postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse poëzie'.
De naam Robert Anker komt bij hen niet voor, maar is door anderen ook wel
met postmodernisme in verband gebracht. Een van de beste en interessantste
dichtbundels van het vorige jaar is van hem afkomstig: De broekbewapperde mens
(Querido). Deze mens is getuige het titelgedicht iemand die het hemelse of
metafysische ontkent en zich, fietsend op de dijk van het leven tegen de wind in,
zeer levend voelt en aards, onafhankelijk en zelf verantwoordelijk voor zijn
daden. Ankers poëzie is van een ongehoorde brutaliteit, hij leeft zich met
hetzelfde gemak in een badhanddoek in die aan de waslijn rukt en weg wil
waaien, als in een ekster of een wit balkon. Hier herneemt hij op zijn eigenwijze
manier een oud thema:

Herfstblad oud thema
Herfstblad oud thema in een jonge boom
waar bladgeboorte stormenderhand
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overigens lege takken overneemt
ostentatief independenties ontrollend
in haar geilste chlorofyle negligé
in de zon die ook het herfstblad doorschijnt
in zijn gebrandschilderde overwintering zodat
de eerste vlinder deze biddende soortgenoot
bepeinst murmelend `die Andacht' en
`die Notwendigkeit der Natur' intussen
blazend bladgezang met volle zeilen gaande
gestaag in lange streken overstag
tot de zon verdwijnt het herfstblad wederkeert
tot zijn nu alom ritselend beleden thema
en hij weet hoe hij opnieuw maar voor het eerst
moet sterven na de aanschouwde onstuimigheid
van deze nu zo deernisvol ontbladerende kathedraal.
De nieuwe bundel van Rutger Kopland, Over het verlangen naar een sigaret
(G.A. van Oorschot) laat een ontwikkeling zien naar een grotere lichtheid en
transparantie. Heel geraffineerd weet hij bij voorbeeld een foto van een berglandschap, waarop je de bergruggen achter elkaar in de verte ziet verdwijnen ook
omgekeerd te lezen, als bergruggen die vanuit het licht naar je toe bewegen en
dus zowel een verdwijnen als een verschijnen uitbeelden. Slotsom: `maar wat zijn
deze gedachten meer dan / een paar weemoedige veronderstellingen'. Tot de
hoogtepunten van de bundel behoort de reeks `Afdaling op klaarlichte dag',
geschreven bij vijf schilderijen van Co Westerik met dezelfde titel.
Je ziet hoe het gebeurt
het is klaarlichte dag — en het gebeurt
voor je ogen zie je hoe het lichaam
van een man
levend afdaalt in de aarde.
[...]
Dit zijn vijf oefeningen in de kunst van het sterven, als een ars moriendi. De
herhaling werkt hier verdiepend en verhelderend, de afdalingen van al deze
mensen krijgen daardoor een algemeen menselijk karakter, het zal iedereen
gebeuren en hier is het te zien (Westeriks schilderijen zijn in kleur ernaast
afgedrukt), hier is het te lezen: `Je ziet hoe het gebeurt'.
Een belangrijke literairhistorische gebeurtenis ten slotte was de publicatie van
ruim vijftig nagelaten gedichten van M. Vasalis, De oude kustlijn (G.A. van
Oorschot). Weliswaar voegen deze gedichten inhoudelijk, thematisch, weinig toe
aan het reeds bekende werk, maar ze vormen natuurlijk wel een substantiële
uitbreiding, kwantitatief, van het oeuvre, dat maar uit drie bundels bestond.
De lezers haalden de nieuwe Vasalis massaal in huis: binnen korte tijd kon de
uitgever laten weten al tienduizend exemplaren verkocht te hebben.

53

Ludo Beheydt

...........

`Culturele studies' als
tegenbeweging
Kroniek cultuur en maatschappij

Culturele studies versus literatuurwetenschap
Het is overal aan het gebeuren in de alfawetenschappen: de traditionele literatuurstudie moet het veld ruimen voor de oprukkende `culturele studies'. Dat is
ook in dit tijdschrift reeds gesignaleerd en becommentarieerd (Musschoot,
NEM-2, 2002). Wetenschapstheoretisch zou men hier van een paradigmawisseling kunnen spreken. Heel in het algemeen zou men die wisseling
kunnen karakteriseren als een kri ti sche en geëngageerde reactie tegen de
conserva ti eve en elitaire benadering van literatuur. Literatuurstudie houdt zich
immers traditioneel bezig met `de beste boeken die de vorige generaties ons
hebben nagelaten'. Tegen een dergelijke elitaire visie op cultuur is sinds enkele
decennia verzet gerezen. De verbreding van het cultuurconcept van de Hegeliaanse idealistische visie naar de antropologische visie (Beheydt 1996, 17) heeft
ertoe geleid dat cultuurstudie niet langer beperkt kon blijven tot de subjectieve
analyse van een literaire erfenis die door de canon van de literatuurkritiek was
bijgezet in het sanctuarium van de literatuurgeschiedenis. De nieuwe discipline
`culturele studies' heeft zich inmiddels opgeworpen als de ideologisch geëngageerde studie van de cultuur in de antropologische betekenis van het woord, dit
wil zeggen als de totale `levensstijl van een samenleving'.
Die verbreding is niet gekomen als een donderslag bij heldere hemel. Het
ontstaan van culturele studies is het resultaat van vernieuwingen die al langer
aan de gang waren in de literatuurwetenschap. Culturele studies wil een totale
cultuurinterpretatie zijn, of wat Mieke Bal `culturele analyse' genoemd heeft
(Bal 2000, 3). Ondertussen zijn die culturele studies aan een niet te stuiten
opmars begonnen, die in de afgelopen decennia geleid heeft tot de oprichting
van universitaire vakgroepen onder deze vlag, aanvankelijk vooral in GrootBrittannië en de Verenigde Staten, maar nu ook in de Nederlanden. Universitaire beleidsmakers die met lede ogen de leegloop van de tradi ti onele letterenfaculteiten aanzagen, hebben in de oprich ti ng van afdelingen culturele studies
een middel gezien om de tanende afdelingen talen te vervangen door
zogenaamde `brede profielen' (VSNU-rapport: Th. Van Els, 2002) die dankzij de
interdisciplinaire aanpak de terugloop van de aantallen letterenstudenten
moeten stuiten. De Amsterdamse, Leuvense, Leidse en Maastrichtse universi-
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teiten hebben nu al varianten van de Angelsaksische cultural studies en de
plannen voor de hervormingen van de universiteiten die nu circuleren, laten
verwachten dat de trend nog zal toenemen.

Cultural studies!
Het kon dan ook niet uitblijven dat er handboeken culturele studies zouden
komen. Na een richtinggevende vertaalde bundel van Stuart Hall Het minimale
zelf en andere opstellen (1991) en na de aanzetten van Vlasselaers en Baetens
(1996) en Baetens en Lambert (2000) is er nu een Nederlandstalige inleiding
verschenen onder de verbijsterende titel Cultural studies! Ja, u hebt het goed
gelezen, het gaat hier om een Nederlandstalige bundel, onder redactie van jan
Baetens van de postdoctorale opleiding Culturele Studies (!) van de K.U. Leuven
en van Ginette Verstraete van de Faculteit Cultuurwetenschappen in Maastricht.
De verantwoording die de redacteuren geven om het boek de titel `Cultural
studies' mee te geven is niet alleen verward, ze slaat nergens op. In haar
inleiding wijst Verstraete erop dat de inhoud van het vakgebied in de Nederlanden nogal eens verschilt van die in de Angelsaksische landen en dat er
bovendien in de Nederlanden een grote diversiteit aan benamingen gangbaar is.
Een wel heel zwak argument, want de Britse en Amerikaanse inhouden van het
vakgebied lopen al even sterk uiteen als in de Nederlanden en dus slaat de
leenterm `cultural studies' op een heel andere inhoud. Kennelijk moet het
Engelse label `cultural studies' fungeren als een nietszeggend icoontje dat voor
het gemak werd overgenomen. Voor mij blijft het onbegrijpelijk dat de term
`culturele studies' die door Anil Ramdas' vertaling van Stuart Halls richtinggevende werk Het minimale zelf al sinds 1991 burgerrecht verworven had, nu
plotseling niet goed genoeg meer is. Of moet ik dit zien als de zoveelste knieval
in het kader van de internationalisering van de universiteiten van de Lage
Landen? Dat vermoeden krijg ik als ik de verantwoording voor het gebruik van
de Engelse term lees in de bijdrage van Joke Hermes: `Ik gebruik de Engelse
term om te verwijzen naar het grote internationale onderzoeksveld dat nog maar zo
bescheiden in Nederland bestudeerd wordt' (128, mijn cursivering).
Tot zover mijn ongenoegen over de titel. Veel milder word ik als ik de inhoud
van de bundel bekijk. Vooral de eerste drie studies vond ik bijzonder verhelderend als inleiding op de nieuwe discipline. Ginette Verstraete doet in het
openingsartikel een poging om het vakgebied te situeren in de evolutie van de
geesteswetenschappen en om de explosieve groei ervan aan de Angelsaksische
universiteiten te verklaren. Zij geeft in de inleiding ook een definitie, die ik voor
de verdere discussie toch wel letterlijk wil citeren:
Cultural studies is wellicht het best te omschrijven als een interdisciplinaire cultuurstudie die in de jaren zestig is ontstaan uit onvrede met de
traditionele, academische omgang met cultuur, die was gereduceerd tot
een vastgeroeste literaire canon van grote namen, netjes verdeeld in
allerlei disciplines die amper met elkaar communiceerden
(Verstraete 2002, II).
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Bij deze definitie zou ik al meteen een paar kan ttekeningen willen maken. Een
eerste is van prakti sche aard. Het zal al meteen duidelijk zijn dat wat wij onder
plachten te brengen onder de wat onduidelijke noemer Nederlandkunde',
vandaag onder culturele studies zou ressorteren. Ook deze kroniek `cultuur en
maatschappij' is volgens de bovenstaande definitie eigenlijk een kroniek
`culturele studies'.
Een tweede opmerking is fundamenteler. Uit de definitie blijkt dat culturele
studies in twee opzichten breder is dan de traditionele literatuurstudie. In de
eerste plaats door het object. Alle cultuurfenomenen, voetbal kijken op tv,
muzak op kantoor, soapseries, strips, multiculturele en gender identiteit,...
behoren tot het onderzoeksgebied. In de tweede plaats door de methodologie.
Of moet ik zeggen door het gebrek eraan? Er heerst in culturele studies een
opmerkelijke methodologische diversiteit, om niet te zeggen willekeur. Er wordt
vrolijk leentjebuur gespeeld bij de sociologie, de psychologie, de antropologie,
de filosofie, de etnografie, de linguïstiek en de literatuurwetenschap. Dat leidt
ertoe dat culturele studies op dit moment een wat zwalkende discipline is die
geen vastomlijnd onderzoeksobject heeft en al evenmin een eigen methodologie. Voor een jonge wetenschap die zich duidelijk wil profileren is dat een
nadeel en een ongemak. Dat ongemak manifesteert zich overigens latent in de
hier besproken bundel. De verschillende auteurs voelen zich genoopt er iets
over te zeggen, de ene eufemistisch, de andere verontschuldigend en weer een
andere polemisch. Maar het ongemakkelijke gevoel dat het ontbreken van een
eigen methodologie het vertrouwde proces van verificatie en falsifica tie danig
hindert, blijft hangen. Het klinkt mij in elk geval wel heel simpel om te stellen
dat culturele studies een `eigen, open onderzoeksmethodologie' (128) heeft,
zoals Joke Hermes doet in haar opstel, of om te poneren dat het object van
culturele studies in principe onbegrensd is, maar dat `de beperking ligt in de
gebruikte methoden' zoals Maaike Meyer schrijft, om er vervolgens aan toe te
voegen dat in de interdisciplinaire benadering `psychoanalyse, semiotiek, ideologiekritiek en discourse analysis' (58) vaak terugkeren. Culturele studies is er
kennelijk nog niet uit hoe het zich verhoudt tot andere disciplines, het is er zelfs
nog niet uit of het een discipline is. Het is dan ook begrijpelijk en verantwoord
dat Jan Baetens in zijn bijdrage over de Britse en Amerikaanse varianten van
culturele studies in plaats van een voorbarige scherpe afgrenzing van de discipline, een overzicht geeft van de ontwikkeling van het vakgebied. Hij toont aan
hoe in de jaren zes ti g in Birmingham, aan het inmiddels weer opgeheven
Centre for Contemporary Cultural Studies, de studie van een aantal praktijken
uit de zogenaamde `lage' arbeiderscultuur, moest `aantonen dat die evenwaardig
is aan de literaire cultuur van de hogere klasse' (25). Naast die Britse studie van
de arbeiderscultuur, groeide aan de Amerikaanse universiteiten uit de cultuuroorlog tegen de elitecultuur van de 'dead white men' een politiek correcte identiteitsstudie waarin etniciteit, gender en religie van minderheidsgroepen de volle
aandacht kregen. Baetens verheldert die dubbele ontwikkeling, toont er de intellectuele inspiratiebron en het marktmechanisme van, maar constateert tussen
neus en lippen toch ook weer de methodologische balkanisering die het vak
bedreigt.
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In mijn eindoordeel van 'Cultural studies' blijf ik met een dubbel gevoel
zitten. De verrijking die door de verbreding van het cultuurconcept is verkregen,
is winst. De studie van de culturele identiteit is losgeweekt uit een essentialistische canon en biedt nieuwe perspectieven. Anderzijds blijkt het ontbreken van
een construct `cultuur' (cf. de bijdrage van Verschueren) of `culturele identiteit'
en van een methodologie de poort wijd open te zetten voor willekeur. De vier
karakteristieke kenmerken die Joke Hermes geeft voor een culturele-studiesbenadering vormen vooralsnog een te zwakke methodologische grondslag om de
discipline een eigen gezicht te geven. Zij noemt namelijk:
I aandacht voor het alledaagse leven en het perspectief van gewone mensen;
een kwalitatieve op theorievorming gerichte onderzoeksmethodologie die een
heel brede definitie van `tekst' hanteert;
3 zelfreflexiviteit van de onderzoeker – het maakt tenslotte uit of je als vrouw of
als man een mannendomein onderzoekt;
4 aandacht voor de context. Het overkoepelende doel van cultural-studiesonderzoek is het ontrafelen van betekenisvorming (127).
2

Culturele studies of cultuurstudies?
Met deze karakteristieken in het achterhoofd wil ik nu enkele culturele studies
van de Nederlanden van naderbij bekijken. En ik begin bij het geruchtmakende
boekje van de Vlaamse journalist Steven de Foer Onder Hollanders. Een Vlaming
ontdekt Nederland. Dit zou namelijk als een product van culturele studie kunnen
worden beschouwd. De journalist identificeert zich immers als Vlaming, bekijkt
`de totale levensstijl' van de Nederlanders, hanteert een `breed' tekstbegrip en
heeft daarbij aandacht voor de globale context. Steven de Foer was jarenlang
correspondent in Nederland voor de Vlaamse kwaliteitskrant De Standaard en
hij probeert nu, uitgaande van de catalogus van clichés die over Nederlanders
bestaan (gierig, calvinistisch, chauvinistisch, zelfingenomen, betweterig, bot,
tolerant, vooruitstrevend...) een imago te schetsen van Nederland. Het is geen
fraai beeld geworden, misschien ook omdat juist een Vlaming het beeld schetst.
In zijn inleiding schrijft De Foer: `maar juist omdat Nederlanders zich altijd als
gidsen van Europa opwerpen, zeker tegenover dat buurlandje ten zuiden van
hen, kan het nuttig zijn dat een Vlaming de rollen eens omdraait' (9). De Foer
doet dit met bravoure en met ironie. Zijn verhaal is bovendien goed gestoffeerd,
zowel met persoonlijke anekdotes als met nieuwsfeiten. En daardoor klinkt het
waarschijnlijk zo pijnlijk in Nederlandse oren. Symptomatisch was bij
voorbeeld Michaël Zeemans reactie in Het Volkskrant Magazine (02/02/o2):
`Wie het leest, schaamt zich kapot. De tegenstribbelende reactie, die De Foers
waarnemingen probeert te neutraliseren door ze af te doen als oud nieuws
volstaat niet. Want het oude nieuws is onveranderlijk waar en het manifesteert
zich op een gruwelijke onontkoombare manier.' Toch zou ik De Foers ontrafeling van de homo polderensis geen culturele studie noemen. Daarvoor is hij
volgens mij te subjectief, maar laat nou juist die subjectiviteit, of in de termen
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van Joke Hermes `de zelfreflexiviteit van de onderzoeker', een karakteristiek zijn
van culturele studies. Vervolgens is ook de impressionistische methode volgens
mij geen garan ti e voor de objectiviteit van de studie, maar met de heersende
methodologische vrijheid in culturele studies, is ook dit geen goed criterium om
De Foers badinerende interpretaties als culturele studie af te wijzen. Kennelijk
moet er binnen culturele studies toch nog wat theore ti sch voorwerk gebeuren
vooraleer de discipline erkenning kan krijgen als een nieuw paradigma.
Dat wordt nog duidelijker als ik de hilarische persiflage van de Vlaamse
wordingsgeschiedenis doorboter van Joris Tulkens, en `doorboteren' is hier het
juiste woord voor dit moeizame proces. De titel van dit typisch postmoderne
deconstructieverhaal is veelbetekenend: Sire, er zijn geen Vlamingen. Met de
verwijzing naar Destrées `Sire, il n'y a pas de beiges' (1912) begint Tulkens een
eenzijdige ontluisterende ontmaskering van de Vlaamse wordingsgeschiedenis.
Tulkens is zelden echt geestig, hij trapt open deuren in en vindt zichzelf toch zo
slim. Als hij als een echte Vlaamse Becanus een etymologie van het woord
Vlaming ten beste gegeven heeft, moet hij nog eens uithalen naar de echte
etymologen, de `wetenschappers die zich een vakgebied toe-eigenen, vervolgens
hun gezond verstand verliezen en ten slo tte gaan zwammen' (107). Zijn kruistocht tegen romantische misleiding, het Waalse vijandbeeld, de mythische
opsmuk eindigt in een provinciale ontknoping. In een envoy opent Tulkens
Limburgse perspectieven: `Als Vlaming heb ik mijn tijd gehad, maar als
Limburger zie ik het nog wel zi tten [...] als Vlaanderen uit België vertrekt, dan
lijkt het vanzelfsprekend dat wij, Limburgse boerkes, de onafhankelijkheid van
ons dierbaar Limburg uitroepen' (183).
Dit is dus duidelijk geen culturele studie (een roman?), maar toch is het een
persoonlijke contextuele studie van alledaagse culturele fenomenen.
Van het boek België, een manier van leven zou je – afgaand op de titel –
verwachten dat het een echte culturele studie is. Het boek presenteert zich
immers als een studie van de `totale levenss tijl van een samenleving' en dat was
toch het uitgangspunt van culturele studies. Toch twijfel ik er ten zeerste aan of
de medewerkers aan de inleiding op Cultural studies dit werk als een volwaardige bijdrage op hun vakgebied zouden willen erkennen. Dit boek is in de
eerste plaats een prachtig representatieverhaal van België, het hee ft alle karakteristieken van een internationaal cadeauboek. Het is overigens ook uitgegeven
met de steun van het Ministerie voor Buitenlandse Zaken en ook beschikbaar in
het Frans, het Engels en het Duits. Het is fraai uitgegeven, met schi tterende
foto's op glanspapier, en met veel kaderstukken die aanze tten tot plezierig
grasduinen. Toch is het meer dan dat. De journalisten die de teksten verzorgd
hebben, hebben er alles aan gedaan om een verhelderend informatief boek over
België te schrijven. Het inleidende hoofdstuk van Olivier Mouton is een respectabele poging om het complexe België aan onwetende buitenlanders uit te
leggen. En al hee ft het voor mij iets te veel chauvinistische eigendunk, het
feitelijk onderbouwde discours over België als economische draaischijf, als
zoekende democra ti e, als mul ti culturele nati e, als Europees raderwerk is toch
wel nu ttig als tegengif tegen de latente laatdunkendheid die in Europa
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gemeengoed is. Nog beter vond ik het tweede en het derde hoofdstuk omdat
hierin van binnenuit verklaard wordt wat het betekent als Belg te leven. De feitelijke maatschappelijke verzorgingsstaat wordt hier subtiel gerelateerd aan de
vigerende normen en waarden die dit land politiek en sociaal sturen. Het laatste
hoofdstuk, van de hand van Reynebeau, is minder aan mij besteed. De wat
vrijblijvende belgitude die hier in de artistieke en culturele analyse gedebiteerd
wordt, is wat te glad en te weinig gedocumenteerd. Maar alles bij elkaar is dit
boek een welkome en betrouwbare gids voor het hedendaagse België, al hou ik
zelf nog steeds meer van een bevlogen kri ti sche voorstelling als die van Van
Istendael in Het Belgisch labyrint.
Een boek dat volgens alle criteria van de discipline wel in aanmerking zou
komen voor erkenning als culturele studie is The Low Countries. Arts and society
in Flanders and the Netherlands. Dit prestigieuze tiende jaarboek van de
`Stichting Ons Erfdeel' is een onvolprezen poging om vat te krijgen op
fenomenen die de samenleving in de Lage Landen typeren. Dit jaar is er
gekozen voor het thema van de `beeldenstorm'. Het historische fenomeen van
de zes tiende-eeuwse beeldenstorm wordt daarbij symbolisch verbonden met de
snel om zich heen grijpende hedendaagse secularisatie, de `stille beeldenstorm'
waarmee het christelijke erfgoed uit het zicht verdwijnt. De afzonderlijke
studies in dit weer prach ti ge jaarboek geven een caleidoscopische kijk op een
veranderende samenleving waarin oude religies worden afgezworen, nieuw
geloof ontluikt, ongeloof als verlichting geldt en religieuze representatie een
andere betekenis krijgt. Met deze inleidende studies komen we in de buurt van
een objectiverende studie, waarin de afzonderlijke bijdragen zorgen voor het
engagement dat zo wezenlijk is in culturele studies. Maar het mooie van dit
jaarboek is dat het de status van wetenschappelijke studie overstijgt. Het boek is
een stuk cultuur dat dankzij de literaire en kunstzinnige inkleding niet alleen
beleert maar ook beroert, ontroert en zelfs vervoert. Maar misschien doet dit
poëtische surplus dan weer afbreuk aan de wetenschappelijke pretenties die
culturele studies hoog in het vaandel draagt. Hoe dan ook dit boek is meer dan
zomaar een bundel culturele studies. Behalve de thematische artikelen is er in
dit jaarboek ook weer het vertrouwde aanbod over romans, poëzie, muziek,
schilderkunst, en alles wat er in Vlaanderen en Nederland cultureel van belang
is. En ten slotte is er natuurlijk nog een culturele jaarkroniek van vijftig
bladzijden die het hele gamma bestrijkt van architectuur tot visuele kunst, van
cultuurpolitiek tot filosofie, van literatuur tot film en theater. Het jaarboek The
Low Countries blijft een delicatesse voor fijnproevers.
Het boek dat wellicht nog het meest in aanmerking komt om als een typisch
product van culturele studies erkend te worden is de laatste bundel van mijn
bespreking Avantgarde! Voorhoede? Vernieuwingsbewegingen in Noord en Zuid
opnieuw beschouwd onder redac ti e van H.F. van den Berg en G.J. Dorleijn. In
deze bundel is een poging gedaan om de Nederlandse en Vlaamse literaire en
artistieke avantgarde in de eerste helft van de twintigste eeuw in haar cultuurhistorische context te beschrijven en te interpreteren. De nieuwe beschouwing
verbreedt de tradi ti onele beeldvorming die gebaseerd was op het werk van
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coryfeeën als Theo van Doesburg en Paul van Ostaijen naar een omvattender
interpretatie die de internationale contacten, het fin de siècle-denken, het
flamingantisme, het primitivisme en de randfiguren mee in het beeld betrekt.
Daarmee verankert deze studie zich meer in de alledaagse realiteit van het interbellum. Bovendien wordt hier geprobeerd om het engagement in de beeldvorming bloot te leggen. Het ideologische partis pris in de verschillende interpretaties van de avantgarde wordt door de inleidende bijdrage van Van den Berg
en Dorleijn helder aangegeven. Zo stellen zij twee kampen tegenover elkaar: de
traditionelen die de betekenis van de avantgarde dik in de verf zetten en de
postmodernen die totalitaire trekken menen te onderkennen in het werk van de
zogenaamde avantgarde. Verder past deze bundel ook in de discipline culturele
studies omdat hier een ruime interpreta ti e van het begrip `tekst' wordt gehanteerd: zowel de retoriek van de linkse avantgarde, als de grafische voorstellingen
van de vierde dimensie, als de kunstwerken, affiches en omslagen van
tijdschriften worden als `teksten' geïnterpreteerd. Ten slotte kan men stellen dat
deze bundel, veel meer dan de andere hier besproken boeken `een op theorievorming gerichte onderzoeksmethodologie' hanteert, of beter onderzoeksmethodologieën, want ook hier weer is de pluraliteit van benaderingen troef en
zeker zijn de kluisters van de traditionele literatuurhistorie hier nog niet
afgeworpen.
Voor mij hoeft dat ook niet, zoals ik hierna zal aangeven. Specifiek voor de
extramurale neerlandistiek wil ik dit boek van harte aanbevelen omdat de hier
verzamelde bijdragen zich primair op de Nederlandse en de Vlaamse situatie
richten en aantonen dat de internationale historische avantgarde grotendeels
langs de taalgrenzen verkaveld was, waardoor dit boek zich uitstekend leent tot
vergelijking met de plaatselijke avantgarde.
Culturele studies: een nieuw paradigma?
De vraag die ik mij aan het einde van deze kroniek met klem opnieuw stel is of
culturele studies wel het nieuwe paradigma is dat het voor zichzelf claimt. Ik
ben het wel eens met de stelling dat de tijdgeest rijp is voor een paradigmawissel. Maar volgens mij is culturele studies er nog niet in geslaagd zich te
profileren als een nieuw paradigma, daarvoor is inhoud van de discipline nog te
vaag en te disparaat. Het ontbreekt vooralsnog aan een algemeen geaccepteerde
theore ti sche omschrijving van het construct `cultuur'. Centrale begrippen als
`identiteit', `klasse', `etniciteit', hebben nog geen duidelijke plaats in het cultuurmodel en methodologisch heerst er chaos en strijd. Is daarmee het failliet
verklaard van culturele studies? Wat mij betreft niet. Uitgaande van de
vaststelling dat `het overkoepelende doel van cultural-studiesonderzoek is het
ontrafelen van processen van betekenisvorming' (Hermes) zie ik heil in
culturele studies zoals die eigenlijk al sinds jaren worden bepleit door de Amerikaanse cultureel-antropoloog Clifford Geertz, die met zijn bundel The interpretation of cultures (1973) de denkrichting uitgetekend heeft voor een brede
cultuuranalyse en die met zijn vele afzonderlijke studies over religie als cultuur-
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product, kunst als cultureel systeem, ideologie als een cultureel systeem in heel
uiteenlopende maatschappijen als Indonesië, Bali en Marokko een voorbeeld
gegeven heeft van echte culturele studies. Geertz gaat uit van een semiotisch
cultuurconcept, waarin hij de mens conceptualiseert als een dier dat vastzit in
een web van betekenis dat hij zelf geweven heeft. De studie van cultuur is dan
de analyse van het betekenissysteem waarin de mens zich bevindt en dat hij
door zijn symbolisch gedrag, zowel artistiek, religieus, politiek als sociaal,
creëert. Deze brede semiotische cultuurdefinitie heeft het voordeel dat ze de
onnodige en artificiële scheiding tussen `hoge' en `lage' cultuur teniet doet en
dat ze de beperkte focus op race, sex en gender relativeert. Immers, in deze visie
is cultuur het geheel van betekenissen dat door het menselijk gedrag wordt
gecreëerd, zowel in de kunst als in de massamedia, zowel in sport als in de
gastronomie, zowel in de religie als in de politiek. Geertz' antropologische interpretatie van cultuur sluit bovendien nog nauw aan bij die van de literaire kritiek.
Ze komt namelijk neer op het achterhalen van betekenisstructuren en hun
sociale achtergrond en betekenis: 'Doing ethnography is like trying to read (in
the sense of `construct a reading of') a manuscript'.
Methodologisch heeft een dergelijke benadering tot gevolg dat een culturele
studie niet een experimentele studie is op zoek naar wetten, maar een interpretatieve op zoek naar betekenis. Het is hier niet de plaats om in te gaan op de
verregaande consequenties van een dergelijke benadering voor de wetenschappelijke status van culturele studies, maar de geïnteresseerden verwijs ik graag
naar een aanzet tot een discussie daarover in mijn inaugurale rede Culturele
identiteit, taal en artistieke expressie (2002). Samenva ttend zou ik durven
besluiten dat culturele studies op dit moment nog de status van een tegenbeweging heeft; een volwaardig paradigma is het nog niet, maar het is een
nieuwe discipline die met de steun van de universitaire beleidsmakers voor een
wisseling van de wacht kan zorgen in de letterenfaculteiten.
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Emile Wennekes

........... Nederlandse muziekgeschiedenis

breeduit en breed toegankelijk te
boek gesteld

Je zult maar rector zijn van een Zwols huis van de Broeders van het Gemene
Leven. Je bent op werkbezoek in het vijftiende-eeuwse Doesburg en hoort daar
plots de dienstmaagd van de buren luidkeels een scabreus liedje aanheffen.
Door merg en been gaat de schuine tekst, wat een steen des aanstoots! Dus
dicht je, althans wanneer je Dirc van Herxen heet, stante pede een alternatieve
La tijnse tekst op dezelfde wijs waarin juist de kuisheid in verheven lyriek wordt
bezongen. Het voorval staat beschreven in het vorig jaar verschenen boek (met
bijbehorende cd-rom) Een muziekgeschiedenis der Nederlanden. De anekdote
vormt een alleraardigste kapstok om het thema `Muziek in de Moderne Devo ti e'
– de stichtelijke beweging van Geert Grote en Thomas à Kempis – te behandelen. Dat de goede lezer kan concluderen dat de rector in kwestie ti jdens het
voorval pas dertien jaar oud moet zijn geweest, lijkt een eindredactioneel
missertje dat geenszins opweegt tegen de vele aantrekkelijke aspecten van deze
monumentale muziekgeschiedenis.
Nog een aardig voorval. In 1634 wilde Pieter Corneliszoon Hooft een chique
uitgave realiseren van zijn volledige dichtwerken. Zo fraai zelfs, dat hij ook een
muzieknotatie wenste bij zijn liederen en toneelreien. Daar stak zijn vriend
Jacob van der Burgh echter een stokje voor. Onzin, vond Van der Burgh.
Muzieknoten waren bepaald nutteloos, omdat alleen getrainde mensen ze
kunnen lezen. En die getrainden, welnu die kenden de melodieën heus wel. Het
lijkt een knipoog naar de redactionele formule van het boek, want deze Muziekgeschiedenis is nagenoeg notenvrij gebleven, althans het boek. Daarin vormen
noten hooguit een grafische verfraaiing en amper een inhoudelijke aanvulling.
Op de bijbehorende cd-rom zijn wel notenvoorbeelden te zien en te beluisteren
en ook eenvoudige analyses. En voor wie nog meer wil horen: tegelijk met Een
muziekgeschiedenis verscheen nog een casse tte met vijf verzamel-cd's, getiteld
Een muzikale anthologie der Noordelijke Nederlanden 1600-2000 (NM Special
9302).
In de muziekwetenschap is een tendens te bespeuren waarin de vaderlandse
muziekgeschiedenis minder in noten dan in haar context wordt bestudeerd en
beschreven. Zonder overigens de muziek zelf te verwaarlozen, gaat het in een
aantal recente – vaak voor een relatief breed publiek toegankelijke – publicaties
vooral over `omgevingsfactoren', over de plaats van de muziek binnen de
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culturele infrastructuur en economische en politieke constellaties, over muziek
op het kruispunt met andere kunstdisciplines.
Een opvallend thema hierin is de actuele belangstelling voor de liedcultuur
die de muziekhistorie met name ook voor neerlandici interessant maakt. Door
de muziekgeschiedenis met een thema als het lied te lijf te gaan vervagen niet
alleen de grenzen tussen de `serieuze' en `populaire' muziek of tussen de
professionele en de amateurmuziekbeoefening, maar vervagen ook de aloude
historische tijdvakken. Daarmee vervalt bovendien de strikte geografische
beperking tot het Nederlandse grondgebied; het gaat het dus meer over de
Nederlanden dan over Nederland.
Niet verwonderlijk dus dat de vorig jaar aan de Universiteit Utrecht
benoemde bijzonder hoogleraar `Nederlandse liedcultuur in heden en verleden',
Louis-Peter Grijp, in zijn intrederede een pleidooi hield voor het bestuderen van
de liedcultuur van Hadewijch tot Hazes. Deze nieuwe leerstoel is opgericht door
het Meertens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, de instelling die model stond voor Het bureau van Voskuil. Grijp is
daaraan als onderzoeker verbonden. Vanuit deze positie fungeerde hij als hoofdredacteur van het vorig jaar verschenen, bijna duizend pagina's tellende Een
muziekgeschiedenis der Nederlanden. Tevens was hij (samen met Frank Willaert
van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in Gent)
projectleider van een Repetorium van het Nederlandse lied tot i600, dat werd
samengesteld door Martine de Bruin en Johan Oosterman.
Een muziekgeschiedenis vormt de musicologische pendant van de bijna tien
jaar geleden verschenen Nederlandse literatuur. Een geschiedenis (1993), dat onder
hoofdredactie stond van Riet Schenkeveld-van der Dussen. Dit boek werd
gevolgd door Een theatergeschiedenis der Nederlanden (1996), onder leiding van
Rob Erenstein. In beide, door A new history of French literature (Dennis Hollier
1989) geïnspireerde boeken werd een polyperspectivisch geschiedbeeld
gecreëerd aan de hand van chronologisch geordende momenten waarop –
volgens de inleiding tot Een muziekgeschiedenis – `wordt ingezoomd en van
waaruit telkens een probleem, stroming of ontwikkeling wordt belicht.'
Een hoofdstuk over muziekarcheologie als bron van een verdwenen muziekcultuur kan zodoende beginnen met een vertelling over een terpbewoner die
omstreeks 300 voor Christus een fluitje van been snijdt. Ook dicht Hadewijch
mystieke liederen voor haar vriendinnen en wordt Egidius waer bestu bleven
genoteerd in een streepjes-muzieknotatie. Via vergelijkbare, prikkelend gekozen
thematische kapstokken wordt het stichtelijk offensief van dichtende dominees
beschreven, de relatie tussen de componist Alphons Diepenbrock en de
Tachtigers nog eens uiteengezet, wordt stilgestaan bij de muzikale dimensie van
het cabaret en is de Nederlandse taal in de popmuziek onderwerp omdat de
popgroep Doe Maar in 1999 bekendmaakte weer te zullen gaan optreden.
Daarmee is slechts een greep gedaan uit de in totaal 126 hoofdstukken uit
het boek dat een periode omvat van 300 voor Christus tot 2000 na Christus,
bijna tweeënhalf millennium dus. Om hierin enige ordening aan te brengen en
te voorkomen dat het boekwerk een verzameling `genummerde scherven' zou
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blijven – zoals als kritiek werd geuit op de twee voorgangers – zijn in Een
muziekgeschiedenis zogenoemde `ijkjaren' ingevoegd waarin een periode nog
eens beknopt synthetiserend wordt beschreven. Het geheel van ijkjaren laat zich
lezen als een meer traditionele muziekgeschiedenis op hoofdlijnen. Handig
voor het hoger onderwijs.
Het boek vormt met ruim honderd verschillende auteurs een staalkaart van
de hedendaagse Nederlandse en Vlaamse musicologie. Maar het is bepaald geen
musicologisch onderonsje geworden. Ook letterkundigen, (kunst)historici,
sociologen en etnologen hebben bijdragen aan Een muziekgeschiedenis geleverd.
Het redactieteam werd gevormd door zeven muziekwetenschappers waarvan
intussen enigen als hoogleraar verbonden zijn aan de universiteiten van
Utrecht, Amsterdam en Leuven.
De cultuurhistoricus Gerard Brom schreef in 1939 dat Holland `schrijft met de
linker- en schildert met de rechterhand'. Met alle waardering voor de beide
genoemde kunstuitingen zag Brom voor de muziek niet eens een ledemaat
weggelegd. Nu is het inderdaad zo dat het aantal internationaal invloedrijke
componisten van Nederlandse origine de afgelopen eeuwen beperkt is gebleven.
Jan Pieterszoon Sweelinck zou hier genoemd mogen worden, Willem de Fesch
of Pieter Hellendaal, en uit later jaren misschien Henk Badings, Theo
Loevendie of Louis Andriessen. Met de uitvoerende toonkunst daarentegen slaat
Nederland (of beter: de Nederlanden) vanouds een beter figuur, zeker wanneer
ook de instrumentenbouw of het muziekdruk- en uitgeverijbedrijf onder deze
categorie worden geschaard. Het Koninklijk Concertgebouworkest en zijn
dirigenten genieten wereldwijde faam, evenals enkele kleinere muziekgezelschappen zoals het Orkest van de Achttiende Eeuw, The Amsterdam Baroque
Orchestra of het Schonberg Ensemble. Instrumenten van Nederlandse makelij
zijn tot ver buiten de landsgrenzen te vinden, terwijl in de Nederlanden menig
vooraanstaand componist (Locatelli!) of (muziek)theoreticus (Descartes!) zijn
uitgever vond.
De invloedrijke musicoloog Eduard Reeser schreef al dat het ontbreken van
beroemde componisten van Nederlandse origine allerminst inhoudt `dat in deze
streken geen intensief muziekleven zou hebben bestaan; integendeel, er zijn
bewijzen te over dat hier te allen tijde en in alle lagen van de bevolking met veel
animo is gemusiceerd, en het bestaan van een uitgebreid repertorium aan volksliederen uit de Middeleeuwen en Renaissance maant ons er toe met de
zegswijze `Frisia non cantat' voorzichtig te zijn, al waren de melodieën vaak van
uitheemse oorsprong.' Al in de Renaissance bevonden zich in bijna alle
Europese staten zangers uit de Lage Landen. Musici uit Brabant, Limburg,
Henegouwen en Vlaanderen bekleedden niet zelden invloedrijke posities in het
buitenland.
De functie van muziek en musiceren vertoont de nodige accentverschuivingen. Muziek was van oudsher een dienende `kunst', een diverterende kunstvorm die geliefd was om de tijd aangenaam te passeren. Zij werd ingezet als een
medium ter opsmuk van feestelijke gebeurtenissen aan hoven en in steden,
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zowel bij universitaire als bij kerkelijke festiviteiten. Daa rin wijkt Nederland
nauwelijks af van omringende landen, maar wel in de schaal waarop, en de
intentie waarmee dit gebeurde.
Dat het Nederlandse muziekleven een in Europees perspectief eigen
dynamiek vertoont is in de eerste plaats het gevolg van het nagenoeg ontbreken
van een hofcultuur. Het muziekleven van die tijd is bij uitstek burgerlijk van
karakter te noemen. Terwijl de Europese muziekcultuur in de ach ttiende eeuw
primair een muziekcultuur is van de Europese vorstenhoven, kenden de Nederlanden, in vergelijking tot bijvoorbeeld Italië, Frankrijk of de Duitse keurvorstelijke hoven, amper een muzikale hofcultuur van belang. Het hof van stadhouder
Willem V moge kleinschalig zijn geweest, interna tionaal georiënteerd was het
zeker wel. De rondtrekkende virtuozen die het stadhouderlijk hof aandeden,
speelden evengoed in Londen en Parijs. `Italiaanse en Duitse virtuozen die naar
Londen willen, pleisteren gewoonlijk in Den Haag om hier met het geven van
concerten genoeg geld te verdienen om hun reiskosten te recupereren', schreef
de Engelse doctor musicae Charles Burney in 1772 na zijn bezoek aan ons land.
Enkele jaren daarvoor, in het seizoen 1765-66, was ook de familie Mozart op
uitnodiging van prinses Carolina van Oranje Nassau hier te gast voor het geven
van concerten. Door ziekte van de kinderen werd het verblijf van de Mozarts in
Nederland verlengd tot een verblijf van vele maanden. Vader Leopold berichtte
bij die gelegenheid over de uitstekende kwaliteit van de orgels alhier en over het
Wilhelmus dat volgens hem door werkelijk iedereen in Holland lus ti g werd
gezongen. Wolfgang schreef er een reeks varia ti es op. Tot de werken die de
jonge Mozart in Nederland componeerde, behoren ook de acht varia ties KV 24
voor klavier op het lied Laat ons juichen, Batavieren! van de Duitse musicus
Ch ri s ti aan Ernst Graaf, de stadhouderlijke kapelmeester.
Dit kapelmeesterschap was in de tweede helft van de ach ttiende eeuw
verreweg de belangrijkste muzikale func ti e die een musicus in de Republiek der
Verenigde Nederlanden kon bekleden. Wekelijks dirigeerde Graaf de hofconcerten, terwijl hij bovendien tot taak had gelegenheidscantates te componeren.
De musici van de hofkapel waren voor een belangrijk gedeelte van Duitse
komaf. Het hof ondersteunde verder het Franse Theater in Den Haag, dat naast
het gesproken toneel ook muziektheater presenteerde en dat later wel is gekwalificeerd als een van de beste Franstalige theatergezelschappen van Europa.
Leden van de hofkapel speelden ook mee in het orkest van de Franse opera. Dat
politieke cesuren in Nederland geen geweldig grote muziekhistorische impact
hebben, onderstreept het einde van de Republiek in 1795. Weliswaar betekende
dit tevens het einde van de stadhouderlijke kapel, de opera- en concertpraktijk
gingen nochtans op de oude voet verder. Ook de Tweede Wereldoorlog, zo'n
anderhalve eeuw later, resulteerde geenszins in een ar ti stieke stijlbreuk.
Een tweede oorzaak waardoor het Nederlandse muziekleven een eigen
dynamiek vertoont is gelegen in de wat de toonkunst betreft nogal repressief
ingestelde Gereformeerde Kerk. Gewapend met de eerste brief van Paulus aan
de Corinthiërs, waarin deze schreef dat het beter was vijf woorden met verstand
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te spreken dan duizend stuks `in tongentaal', wilden de calvinisten met name
het orgel met zijn `tongwerken' verbannen uit de kerk. Het gepredikte woord,
dáár was het om te doen. Op verschillende provinciale en landelijke synodes
werd een fel standpunt tegen het handhaven van de orgels ingenomen, maar
uiteindelijk zou dit er slechts toe leiden dat tijdens de eredienst orgelbespelingen (en andere instrumentale klanken) niet meer werden toegestaan. In de
zeventiende eeuw laaide het conflict weer op door een op hoge toon gevoerde
discussie waarin zich ook Constantijn Huygens (voorstander van het gebruik
van het orgel ter verbetering van de gemeentezang) en de Utrechtse hoogleraar
Voetius (rabiaat tegenstander) zich mengden. De luisterrijke rooms-katholieke
kerkmuziek was intussen naar het zuiden gedreven, en terwijl in het lutherse
Duitsland de kerkmuziek door toedoen van componisten als Heinrich Schiltz of
Johann Sebastian Bach een grote bloei beleefde, verschraalde de sacrale muziek
hier te lande tot de collectieve gemeentezang van de honderdvijftig sober
getoonzette psalmen.
Het calvinisme wordt daarom wel als cruciale oorzaak aangewezen van de
teloorgang van de Nederlandse muziekcultuur. Conrad Busken Huet had het in
zijn Land van Rembrand (sic!) over `de oorlogsverklaring' van de calvinisten `aan
alle muzikale vormen zonder onderscheid, op het psalmgezang na.' De Duitse
musicoloog Hermann Felix Wirth zag aan het begin van de twintigste eeuw in
het calvinisme eveneens de oorzaak van de `ondergang van het Nederlandse
volkslied'. In werkelijkheid ligt deze zaak natuurlijk oneindig veel genuanceerder. De rijke kerkmuzikale traditie kon immers niet van de ene op de
andere dag uit het geheugen worden gewist, zeker niet uit dat van componisten.
Nog lange tijd werden er motetten op Latijnse teksten geschreven. Daarnaast
stimuleerden ook de melodieën van het Geneefse Psalter tot het schrijven van
vocale en instrumentale bewerkingen, ofschoon deze geweerd werden uit de
gebedsdienst. Voor buitenkerkelijk gebruik ontstond daardoor een veelomvattend liedrepertoire; bij velerlei gelegenheden werden cantates gecomponeerd.
Deze en vele andere ontwikkelingen zijn af te leiden uit Een muziekgeschiedenis der Nederlanden. De polyperspectivische benadering maakt immers dat het
mogelijk is meerdere lijnen, verhalen en ontwikkelingen uit het boek te destilleren. Als gevolg van het internationale samenwerkingsverband is er tevens een
verdeelsleutel gevonden tussen onderwerpen die vanuit Vlaams en vanuit
Nederlanders perspectief worden beschreven. Daarnaast krijgt ook de populaire
muziek nadrukkelijk aandacht. Jazz, vaudeville, musical, pop, dance – het is er
allemaal in te vinden, terwijl de liedcultuur een soort thematische stippellijn
vormt tussen de verschillende onderwerpen.
En dan gaat het bepaald niet alleen over de klassieke zang als hoge
kunstvorm, maar juist over de zang van de `gewone' mensen. Volksliederen,
straatliederen, geestelijke liederen – ooit vormde het zelf zingen de meest
verspreide muzikale activiteit van ons land. En nog steeds wordt er in georganiseerd verband volop gezongen, al gaat dat met minder en andere rituelen
gepaard dan bij de negentiende-eeuwse liedertafels bijvoorbeeld. Een muziekgeschiedenis leert ons dat de Haarlemse vereniging Zang en Vriendschap er in de
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vrije tijd lustig op uit trok om zich niet alleen met samenzang te plezieren,
maar tevens met spelletjes als het geblinddoekt meppen naar een fles drank, of
– leuker nog kennelijk – het doodknuppelen van een mank kuikentje.
Wie de liedcultuur ook zonder anekdotes en in strikt wetenschappelijke presentatie is toegedaan, doet er goed aan kennis te nemen van het Repertorium van het
Nederlandse lied tot 1600. In twee kloeke boekdelen en een nog uitvoeriger cdrom vindt men een inventarisatie en beschrijving van het eenstemmige Nederlandse lied in bronnen tot en met (!) i600. Het ene deel beschrijft de liederen,
het ander de bronnen. Daarmee vormt het een welkome aanvulling op de
enkele jaren door musicoloog Willem Bonda gepresenteerde inventarisatie
Meerstemmige Nederlandse liederen van de vijftiende en zestiende eeuw (1996).
In totaal werden voor het nieuwe liedrepertorium 7621 titels geselecteerd.
Probleem bij de liederen is dat tekst en melodie vaak niet gezamenlijk zijn
overgeleverd. Daardoor is het dikwijls lastig een tekst ook als liedtekst te
ontmaskeren. Om hiervoor toch een eenduidig en consistent beleid te presenteren heeft het onderzoeksteam een aantal handreikingen geformuleerd.
Probleemloos zijn die liederen die een wijsaanduiding hebben of waarbij
(gedeeltelijk) notenschrift aanwezig is. Verder kan de titel (liedekijn bijvoorbeeld
of cantileen) een indicatie zijn dat we met inderdaad met een lied van doen
hebben. Evenzo kan er een verwijzing in de tekst staan als: `wie dit lied wil
horen'. Voorts kan het bestaan van een contrafact-relatie met een ander lied een
aanwijzing vormen. Daarmee wordt bedoeld dat er een ander lied bekend is met
dezelfde wijs, zoals de aan het begin van dit artikel genoemde rector Dirc van
Herxen dat bijvoorbeeld stante pede creëerde.
Het is een Sisyfusarbeid geweest alle handschriften, archieven, andere repertoria en publicaties na te vlooien op de aanwezigheid van oude eenstemmige
liederen. Het getuigt echter van realiteitszin dat de onderzoekers de verwachting
uitspreken dat er in de nabije toekomst beslist nog nieuwe bronnen zullen
opduiken, omdat met name veel zestiende-eeuwse bronnen niet optimaal zijn
ontsloten. Actuele ontwikkelingen zullen naar verwach ti ng via de website van
het Meertens Instituut (www.meertens.knaw.nl) openbaar worden gemaakt.
Terug naar Een muziekgeschiedenis, terug naar 1643. Door de tegenwerpingen
van Jacob van der Burgh verschenen de `zangen' van Hooft zonder noten.
Daarmee werden de liederen van Hooft wel tekort gedaan. Niet alleen zouden
ze daardoor uiteindelijk op een geheel andere wijze openbaar gemaakt worden
dan bijvoorbeeld Bredero's Groot liedboeck (1622), ook werd daarmee een tradi ti e
doorbroken van het uitgeven van compleet getoonzette liedjes die licht
ontvlambare jongeheren voor hun meisjes creëerden.Wat hierbij opvalt is dat in
de zeventiende eeuw iedere zichzelf respecterende dichter ook bijdragen leverde
aan het liedgenre. Hooft, Bedero, Vondel, Cats – zij voelden zich bepaald niet te
min om liedteksten te schrijven.
De leidende componisten van die tijd, neem Jan Pieterszoon Sweelinck,
lieten zich echter totaal niets gelegen liggen aan die Nederlandse liedteksten.
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Voor hen moest het Italiaans, Frans of Latijn zijn. Wat in de vijftiende en
zestiende eeuw nog algemeen gebruik was, het toonzetten van teksten van je
landgenoten, was in de zeventiende eeuw een uitzondering geworden. En
daarmee was Nederland ook in dit opzicht een buitenbeetje; in Frankrijk of
Engeland waren componisten bepaald niet afkerig van liederen in hun
landstaal. Pas in de negentiende eeuw kregen componisten opnieuw interesse
voor het Nederlands als zangtaal. Zo componeerde Johannes Verhulst tientallen
liederen op teksten van de dichtende medicus Jan Pieter Heije. Het waren
teksten als `Een bloem stond op de dorre hei, / zoo eenzaam.' Of `Mijn liefste!
nu ik scheiden moet, nu mogt ik vóór ik ging / één lokje van uw lichtbruin haar
gevlochten in een ring.' Anno 2002 zijn het juist zulke teksten – oubollig en
moraliserend – die een appreciatie van de op zich zelf uitstekend gecomponeerde liederen bemoeilijken. Tegelijk zingen we wel allemaal nog altijd eens
per jaar Zie de maan schijnt door de bomen, ook een tekst van Heije.
Taal veroudert sneller dan muziek, daarover bestaat nauwelijks twijfel, zeker
in Nederland lijkt het. Het maakt daarom alleszins nieuwsgierig naar wat men
over honderd jaar zal vinden van een tekst als Wanneer de Noordzee koppig /
Breekt aan de hoge duinen / En witte vlokken schuim / Uiteenslaan op de
kruinen' van de hand van Ernst van Altena. Jacques Brel struikelde in de jaren
zestig van de vorige eeuw in ieder geval nog over de vele Nederlandse `ui'-tjes in
deze fraaie vertaling van Le plat pays. En wat te denken van de liedjes van Doe
Maar, zoals Nederwiet, De bom of Je looptje lul achterna? De tijd dat er een devote
rector opstond die op de laatste tekst een kuis contrafactje produceerde is in
ieder geval voorgoed voorbij. Bijgezet in Een muziekgeschiedenis.
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........... Besprekingen en aankondigingen

Theo Hermans: The Babel guide to Dutch c Flemish fiction in English translation. Oxford,
Boulevard, 200I. ISBN I-899460.80-2.

W.F. Hermans is maar één keer vertaald in het Engels, alleen De donkere kamer
en dat was in 1962. De avonden is helemaal nooit in een Engelse vertaling
verschenen, terwijl wel zes romans van Harry Mulisch de weg naar de Engelstalige lezer hebben gevonden.174 jaar na het eerste verschijnen is een kort
verhaal van Bilderdijk (Kort verhaal van eene aanmerkelijke luchtreis) nog vertaald
(W.F., houd moed!) en Sunken red door Jeroen Brouwers blijkt in korte tijd drie
keer te zijn herdrukt.
Deze schat aan informatie heb ik gedistilleerd uit de database die staat
afgedrukt achterin The Babel guide to Dutch k Flemish fiction. Alles wat er na 1940
op literair gebied, met uitzondering van poezië, van het Nederlands naar het
Engels is vertaald, staat erin vermeld. En nog afgezien van de wetenswaardigheden die dit oplevert, is het buitengewoon interessant om te zien waar de buitenlandse uitgever zijn/haar oog op heeft laten vallen en wat links is blijven
liggen.
Voorafgaand aan de database, bevat het boek meer dan honderd korte besprekingen van Nederlandstalige werken in vertaling. Deze, over het algemeen prettig
leesbare samenvattingen, worden gevolgd door een kort fragment uit het eigenlijke werk zodat de lezer een beetje `de sfeer kan proeven'.
De uitgever beweert te mikken op een breed publiek, zij die eens Nederlandse
literatuur willen lezen maar niet weten wat. De bedoeling is waarschijnlijk dat de
oningewijde lezers hun keuze baseren op de korte recensies en de nog kortere
voorproefjes maar het wordt hen verder niet erg makkelijk gemaakt: de auteurs
zijn alfabetisch gerangschikt en er is dus geen enkele indeling naar bijvoorbeeld
thema, genre of tijdvak. Dit maakt het voor de geïnteresseerde buitenstaander
wel een fikse uitdaging om iets naar wens te vinden: Anion, Armando, Benali,
Bernlef, Bilderdijk, Blaman het loopt nogal uiteen en op Carl Friedman volgt Jef
Geeraerts om maar wat te noemen.
Voor het niet zo brede publiek waar de lezers van NEM toe behoren is dit een
prachtig boekje. Nuttig als naslagwerk om te zien of een boek in vertaling
verschenen is, een uitkomst als geheugensteun of ter oriëntatie en bovendien a
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Eén waarschuwing, het is een uitermate lelijk boek met rare
tekeningen op de omslag (ondanks het opgestoken domineesvingertje lijkt
Frank Marti nus Anion op een aap) en ook de bladspiegel en het le ttertype zijn
niet erg uitnodigend. Echter, wie een keer begint te bladeren, leest wel door.
– Henriëtte Louwerse

good read.

Jaap Grave: Zulk vertalen is een werk van liefde. Bemiddelaars van Nederlandstalige literatuur in
Duitsland 1890-1914. Nijmegen, Vantilt, 2001. € 22,65. ISBN 90 75 6 97 45 7, pp. 360.

Wie herinnert zich niet de boekenbeurs in Frankfurt am Main van 1993 met het
`Schwerpunkt' Nederland en Vlaanderen en de daarna inze ttende hausse van
vertalingen van Nederlandstalige literatuur in Duitsland? Maar weinigen weten
dat er al omstreeks 1900 zo'n hausse was. In die tijd zorgden geen boekenbeurzen, maar enkele personen – recensenten, vertalers en literatuuronderzoekers – voor een groeiende belangstelling in Nederlandstalige literatuur op de
Duitse boekenmarkt.
Wel doet men in de neerlandistiek al pogingen om literatuur-sociologische
relaties tussen Nederland en Duitsland te onderzoeken – ik noem hier alleen de
bundel van Reclam over de `Emigrantenliteratur', Van Uffelens bibliografie en
de verschillende publicaties van Eickmans. Maar met Jaap Graves monografie
hebben we de eerste studie die een hele periode vanuit literatuur- en vertaalhistorisch perspectief bekijkt. Het feit dat het omvangrijke materiaal dat Grave op
welsprekende en boeiende manier presenteert, meer dan honderd jaar in de
archieven onaangeraakt sluimerde, bewijst dat er meer op dit gebied zou
moeten worden gedaan.
Grave onderzoekt in zijn boek de periode tussen 1890 en 1914 omdat juist in
die periode meer Nederlandstalige literatuur vertaald werd dan voorheen.
Centraal staan personen die actief naar literatuur zochten, contact met de
auteurs opnamen, de rechten vaak zelf kochten en daarmee dus ook financieel
betrokken waren bij het slagen of mislukken van de door hen gemaakte
vertalingen. Grave noemt ze dan ook bemiddelaars en geen vertalers. De
werkzaamheden van deze bemiddelaars heeft Grave in een ideologisch-politieke
context tussen twee polen geplaatst, die hij `aufklarerisch en `gegenaufklárerisch' noemt. Het eerste verwijst naar de belangstelling voor de cultuurverschillen tussen het Nederlandse taalgebied en Duitsland, het laatstgenoemde
naar het gebrek aan die belangstelling.
Van de verschillende bemiddelaars die in die tijd bezig waren, zijn er slechts
vier die Grave volwaardig acht: Paul Raché, Wilhelm Spohr, Else Often en O tt o
Hauser.
Graves boek bestaat uit twee delen en zes hoofdstukken en bevat veel extra
materiaal zoals foto's en een lijst van de publicaties van de vier bemiddelaars.
Nadat Grave de stand van zaken in het onderzoek en zijn eigen onderzoeksdoelen voorgesteld heeft, schetst hij het culturele klimaat in het Duitse
keizerrijk. Hij constateert in die periode een sterk groeiend nationalisme.
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In de overige vier hoofdstukken staat telkens één van de bemiddelaars
centraal. Uitgaande van de hoofdstukken een en twee beschrijft Grave welke
positi e zij in het `Bildungsburgertum' innamen en hoe zij op de veranderingen
in het na ti onalisme reageerden en hoe het reeds aanwezige volkse gedachtegoed
hun opvat tingen over de Nederlandse literatuur beïnvloedde. Hij begint met
Raché, de eerste die moderne Nederlandstalige literatuur in het Duitse
taalgebied introduceerde, waarbij opvallend is dat Raché vasthield aan de Duitse
clichés over Nederland, hoewel hij op de hoogte was van wat er in Nederland
geschreven en gedaan werd.
Voor Spohr, die tot de Friedrichshagener Kreis gerekend wordt, was Multatuli
de enige die hem inspireerde tot vertaalactiviteiten. Zijn posi ti e wordt door
Grave – evenals die van Raché – als `gegenaufklrerisch omschreven. De Duitse
literatuur was in hun ogen superieur aan de Nederlandse.
Voor Else Otten was haar biografische achtergrond (zij werd in Amsterdam
geboren) de aanleiding voor haar vertaalwerk. Zij probeerde aan beide zijden
begrip te kweken voor de verschillen en haar posi ti e kan zonder moeite aufklarerisch genoemd worden.
Otto Hauser wilde de in zijn ogen beste literaire werken ter wereld vertalen
en daartoe behoorden ook enkele Nederlandstalige auteurs. Maar zijn referentiekader bestond uit het toenmalige rassentheoretische gedachtegoed. De door
hem gekozen werken van Nederlandstalige auteurs dienden er uitsluitend toe
om de superioriteit van het `Nordische' ras te bevestigen.
Met de presentatie van de ideeën, werkzaamheden en literaire contacten van
deze vier bemiddelaars slaagt Grave erin een plastisch beeld van de literaire
betrekkingen tussen Duitsland en Nederland rond 1900 te schetsen. Zijn boek
is een goede aanloop tot nader onderzoek van de socio-literaire relaties tussen
beide landen.
– Uwe Genetzke

André Hanou: Nederlandse literatuur van de Verlichting (1670-1830). Nijmegen, Vantilt, 2002.
€ 22,50. ISBN 90

75 6 97 627, pp. 288.

De titel van dit boek heeft iets misleidends, en de auteur erkent in zijn woord
vooraf dat hij dat beseft. Het gaat helemaal niet over de literatuur, de
stromingen, de auteurs van de ach ttiende eeuw. Wie op zoek is naar een
overzichtelijk handboek dat deze nog altijd met misprijzen bejegende periode
bestrijkt, moet er niet naar grijpen. Studenten die er achtergrond en structuur
zoeken voor hun werkstukken, komen bedrogen uit.
André Hanou, sinds 2001 hoogleraar in de Oudere Nederlandse Le tterkunde
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, heeft in deze bundel zestien eerdere
studies uit de periode 1984-2001 bijeengebracht. Als overkoepelend thema bij
alle auteurs en teksten die hij bestudeert, beschouwt hij het streven naar
vrijheid en het verlangen naar zelfontplooiing, binnen het besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Die ontwikkelingsdrang acht hij kenmerkend voor
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de Nederlandse Verlichting. Wie de hoofdstukken in een eerdere context al had
gelezen, komt opnieuw in aanraking met personen en verschijnselen die in de
afgelopen decennia mede door Hanous toedoen een plaatsje op de cultuurhistorische landkaart hebben gekregen of teruggekregen. Omgekeerd kan men ook
zeggen dat Hanou met een aantal van deze onderwerpen zijn persoonlijk
wetenschappelijk profiel heeft gevormd. Jacob Campo Weyerman, Johannes
Kinker, de exclusieve kant van de genootschapswereld, de vrijmetselarij worden
met zijn naam als onderzoeker geassocieerd. Terecht is hij meermalen geprezen
voor zijn demonstraties dat er naast de traditionele literaire canon van de
achttiende eeuw nog zoveel sprankelende en tegendraadse originaliteit te
vinden was.
Hanou mag graag mopperen op al degenen die zijn inzichten niet delen, en
hij heeft ook vaak het gelijk aan zijn zijde, bijvoorbeeld wanneer hij (noot 41 op
p. 259) aan de kaak stelt hoe de commissie-De Rooy, die het geschiedenisonderwijs op scholen moet verbeteren, de achttiende eeuw zonder veel nadenken
karakteriseert als `De tijd van pruiken en revoluties'. Dat de Verlichting weinig
met de essentie van pruiken te maken had, of met de associaties die aan die
hoofdtooi kleven, zal iedere kenner inmiddels beamen. Hoe komt het dan dat
zulke malle beeldvorming blijft bestaan? Hanou geeft daarover ambigue informatie. Enerzijds wijst hij op het inmiddels indrukwekkende onderzoek van dixhuitièmistes als hijzelf die nieuwe ontdekkingen doen, maar van wie de ideeën
nog niet algemeen worden opgepikt, anderzijds vindt hij dat de periode wordt
overgelaten aan renaissancedeskundigen die alleen zouden zoeken naar het
voortleven van renaissancevormen (noot 41 op p. 259).
Het is van tweeën een, zou ik denken. Of de Verlichtingsdeskundigen doen
prachtig werk, maar moeten alleen hun resultaten nog beter in de markt zetten,
of ze hebben het erbij laten zitten en het veld geruimd voor renaissancedeskundigen die de periode geheel verkeerd aanpakken. En omdat ik zeker weet dat die
laatste categorie al lang niet meer bestaat (wie zouden het nu dan zijn, die
renaissancisten die de Verlichting hebben ingelijfd zonder er iets van te
snappen?), moet ik concluderen dat het eerste waar is: de kenners van de
achttiende eeuw moeten zichzelf en hun inzichten nog beter verkopen.
Wie de periode aan de man wil brengen, moet aan de slag. Niet alleen maar
met eigenzinnige en exotische denkers, maar ook met de canonieke auteurs,
van wie er velen overigens helemaal niet zo saai zijn. Lezers en leerlingen zijn
best te porren voor deze tijd, getuige de belangstelling voor alles wat met Belle
van Zuylen samenhangt. Maar ze willen wellicht niet alleen maar excentrieke
parels, zeker niet wanneer die, zoals Hanous coryfeeën, allemaal uit een
mannelijk universum stammen. En wat het literatuur- en geschiedenisonderwijs op school betreft: we hebben al dat mooie Bulkboek van Bert Paasman:
Het boek der Verlichting. De 18e eeuw van A tot Z. Waarom gaat André Hanou met
zijn studenten niet een paar leuke delen met leesbare stukken proza en poëzie —
ook van vrouwen — voorbereiden in de serie Tekst en context, tot meerdere eer en
glorie van de achttiende eeuw?
— Arie Jan Gelderblom
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Nanske Wilholt, Voor alles artiste. Uitgever Stols en het literaire leven in het Interbellum. Walburg
31,95. ISBN 90-5730151-2, pp. 224.

Pers 200I. €

Alexander Stols (1900-1973), zoon van een Maastrichtse drukker, maakte in 1922
samen met zijn broer Fons bij wijze van experiment in de drukkerij van vader
Stols een uitgave van Vondels Aenleidinghe ter Nederduitsche Dichtkunst. Het boek
werd in een oplage van 90 exemplaren gedrukt en aan de Nederlandse
boekhandels aangeboden. Het was de eerste uitgave van de bibliofiele uitgeverij
Trajectum ad Mosam, die onder hetzelfde imprint nog andere klassieke Nederlandse titels zou uitgeven, naast werk van contemporaine Nederlandse en ook
Franse auteurs. Stols, die aankondigde dat hij de bedoeling had om boeken te
publiceren met "belangrijken inhoud en typografisch juisten vorm" sloot met zijn
uitgaven aan bij de "renaissance van de Nederlandse boekdrukkunst", waar ook
Jean-Francois van Royen, Jan van Krimpen en Charles Nypels toe bijdroegen.
Het verhaal van Stols' uitgeverij is merkwaardig. Hij had nauwelijks een vaste
stal van auteurs, had zeer verschillende fondsen, van bibliofiele literaire uitgaven
in de beginperiode en vertalingen voor een groter publiek tot een fonds dat
hoofdzakelijk uit contemporaine Nederlandse literatuur bestond. Maar er loopt
een belangrijke rode draad door het Stols-verhaal: hij was een van de meest
gewaardeerde en belangrijkste Nederlandse uitgevers, hoewel hij aanhoudend
moeite had om financieel het hoofd boven water te houden.
Aanvankelijk profileerde Stols zich zowel in Nederland als in Vlaanderen als
uitgever van luxe- en semiluxe-edities. Naast Trajectum ad Mosam had hij nog
andere bibliofiele reeksen als Halcyon en To the happy Few. Vrij snel slaagde hij
erin om grote namen aan te trekken voor zijn fonds. In de jaren twintig gaf hij
onder meer werk uit van A. Roland Holst, J.C. Bloem, P.C. Boutens en K. van de
Woestijne. Maar commercieel was dit alles moeilijk leefbaar. Stols weet dit euvel
herhaaldelijk aan de gebrekkige inspanning van de boekhandelaren, die zich door
het systeem van commissiezendingen niet verplicht voelden zich voor het schone
boek in te spannen.
In 1927 besloot Stols naar Brussel te verhuizen, omdat hem dat een betere
uitvalsbasis leek om greep te krijgen op de internationale handel in bibliofiele
edities. De economische crisis boorde zijn verwachtingen echter de grond in en
vier jaar later keerde hij terug naar Maastricht. Daar trach tte hij zich met
opdrachten voor buitenlandse particulieren en bibliofiele gezelschappen staande
te houden. Een tijdelijke alliantie met een zekere Rijn Haentjens Dekker, die zich
als geldschieter had voorgesteld en geen benul had van het uitgeversvak, stak
hem nog dieper in de schulden.
De bibliofiele edities, die vooral in de beginperiode het belangrijkste aandeel
van Stols' uitgeversactiviteit vormden, beslaan het eerste hoofdstuk van dit boek,
dat N. Wilholt uit haar proefschrift puurde. Het tweede is volledig gewijd aan de
vorming van het Franse fonds tussen 1924 en 1934. Omdat hij naam had
gemaakt als beoefenaar van de typhographie pure was Stols erin geslaagd goede
contacten te leggen in Frankrijk, en wat nog belangrijker was, contemporaine
Franse auteurs uit te geven. In 1925 was hij in contact gekomen met V. Larbaud
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en P. Valéry. Alhoewel beiden bijzonder strategisch omgingen met dit contact en
hun uitgaven zorgvuldig verdeelden over hun Franse uitgevers en hun Nederlandse typograaf, slaagde Stols erin e tt elijke titels van hen uit te geven. Net als in
Nederland keerde echter de situatie met de crisisjaren en in 1934 waren de
opdrachtuitgaven nagenoeg afgelopen.
Het derde deel van haar boek besteedt Wilholt aan het Nederlandstalige
poëziefonds in de periode 1922 –1942, dat niet minder dan 172 titels omva tte.
Vooral na 1938 besloot Stols zich toe te leggen op de Nederlandstalige literatuur.
Hij gaf onder meer gedichten uit van Achterberg, Aafjes, Vasalis en Hoornik,
dichters van de Criterium-generatie. Daardoor kwam hij in een concurrentiepositie terecht met andere Nederlandse uitgevers; waar het jonge dichters betrof
vooral met Querido, waar het proza betrof onder meer met Van Kampen. Herhaaldelijk beklaagde Stols zich erover dat zijn auteurs met hun beter verkopende
essays en romans naar grote uitgevers trokken en hem met de minder verkoopbare poëzie opzadelden. In de beginperiode van de oorlog en bezetting, toen de
nood aan papier nog het minst nijpend was en er een grote leesbehoefte bestond,
kon hij zijn oude schulden inlossen. Met de instelling van de Kulturkammer
januari 1942 zweeg echter een deel van zijn auteurs en greep hij terug naar
enkele oude liefdes, die in clandestiene edities op de markt werden gebracht.
Wilholt heeft voornamelijk geput uit beschikbare uitgaven van briefwisselingen met onder anderen Greshoff, Du Perron en Hoornik, en eerdere publicaties over het uitgeverswezen en over Stols, zoals het lijvige boek van C. van
Dijk, Alexandre A.M. Stols 1900-1973. Uitgever, typograaf Zutphen 1992, maar ook
uit enkele onuitgegeven briefwisselingen. Het was haar bedoeling uit de bekende
gegevens vooral de fondsvorming van de uitgeverij centraal te stellen, en de
relaties te onderzoeken met de "andere deelnemers aan het literaire leven."
Tot deze deelnemers rekent Wilholt naast de auteurs met wie Stols contacten
onderhield, vooral zijn belangrijke bemiddelaars: J. Greshoff, E. du Perron en
E. Hoornik, Andere deelnemers, zoals de concurrerende uitgevers Van Kampen
of Querido, blijven grotendeels buiten beschouwing.
Ook al blijft de lezer dus met vele vragen achter, Wilholts studie is een nuttige
verzameling informatie over het fonds van Alexander Stols.
– L. Missinne

Reynaert in tweevoud. Deel I. Van den vos Reynaerde. Bezorgd door André Bouwman en Bart
Besamusca. pp. 276. Deel II. Reynaerts historie. Bezorgd door Paul Wackers. Amsterdam,
Bert Bakker, 2002. ISBN 90 351 2392 I (2 delen), pp. 454.
Guido Gezelle: Poëzie en proza. Bezorgd door P. Couttenier en A. de Vos. Amsterdam,
Bert Bakker, 2002. ISBN 90 351 2015 9, pp. 536.
Herman Gorter, Mei. Een gedicht. Bezorgd door Enno Endt en Mary Kemperink. Amsterdam,
Van Oorschot, 2002. ISBN 90 282 0968 9, pp. 236.

Dit zijn de nieuwste aanwinsten in de bijzonder fraai vormgegeven Deltareeks –
de reeks die voorziet in gebonden, wetenschappelijk verantwoorde leesedities,
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met leeslint, van Nederlandse literaire klassieken. Volgens de `Verantwoording
van de Deltareeks' die achter in alle delen afgedrukt staat, worden de afzonderlijke werken voorzien van historische en literair-kritische inleidingen. In de
voorliggende boekwerken zijn dat uitleidingen geworden. Ze zijn er niet minder
grondig om. In de beide Reynaert-delen is er bovendien voor gezorgd dat het
kritisch commentaar in dezelfde volgorde gepresenteerd wordt. We treffen
beschouwingen aan over auteurschap, literaire traditie, publiek, receptie en
nawerking alsmede uitgebreide aantekeningen en ophelderingen bij een groot
aantal passages. De primaire teksten zijn voorzien van woordverklaringen aan
de voet van de bladzij. Van den vos Reynaerde bevat tevens een aantal kleurenfoto's van bladen of snippers uit verschillende manuscripten.
Ook in de aan Gezelle en Gorter gewijde delen is de primaire tekst voorzien
van woordverklaringen, maar die staan nu achterin. Gezelles Westvlaams heeft
uiteraard meer toelichting en vertaling nodig dan Gorters taal. In het aan Mei
gewijde deel besteedt de samensteller uitgebreid aandacht aan het ontstaan van
het gedicht, de interpretatie van zijn symboliek en Gorters bronnen. De bloemlezing uit Gezelles poëzie en proza heeft woordverklaring, bronvermelding en
kritisch commentaar bij elkaar gezet, zodat de afsluitende beschouwing wat
korter uitvalt.
De Deltareeks ademt ernst, klasse en discipline. Zij biedt bijna alles wat de in
literaire klassieken geïnteresseerde lezer zich kan wensen. Alleen: de gedachte
dat deze teksten vandaag nog zouden kunnen boeien, laat staan dat ze ons nog
iets zouden kunnen zeggen, komt niet spontaan op. Met de koopkracht van de
gemiddelde student is evenmin rekening gehouden.
– Theo Hermans

W.J.J. Pijnenburg, K.H. van Dalen Oskam, K.A.C. Depuydt en TH. Schoonheim (red.): Vroegmiddelnederlands woordenboek. Woordenboek van het Nederlands van de dertiende eeuw in
hoofdzaak op basis van het Corpus Gysseling. 4 delen. Leiden, 2001. Lederen versie € 795,00,
softcover € 476,5o. ISBN 90 76 953 75 9 (geb.), ISBN 90 76953 76 7 (ingen.).

Een halve eeuw nadat met de publicatie van de aanvullingen, de tekskritiek en
de lijst van z.g. bouwstoffen het Middelnederlandsch woordenboek (Mnl. Wb.) van
E. Verwijs en J. Verdam werd voltooid, is de medioneerlandistiek in het jaar
2001 weer een lexicografisch standaardwerk rijker geworden: het Vroegmiddelnederlands woordenboek (VMWB). Men kan dit lexicon met de woorden van de
redactie het beste karakteriseren als een historisch periodewoordenboek. Dit
houdt in dat daarin de complete woordenschat van één welbepaalde periode uit
het verleden wordt beschreven, in dit geval die van de dertiende eeuw. Het
VMWB omvat ruim 26.000 lemmata, nagenoeg alle woorden die overgeleverd
zijn in de tot nu toe bekende Nederlandstalige bronnen uit de dertiende eeuw.
Het steunt hoofdzakelijk op het Corpus van Middelnederlandse teksten tot en met
het jaar 1300 van Maurits Gysseling, dat tussen 1977 en 1987 in druk verscheen
en vier lijvige boekdelen ambtelijke en vijf delen literaire teksten omvat. Dit
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corpus werd door de redactie aangevuld met een aantal andere dertiendeeeuwse teksten die Gysselings niet opnieuw had uitgegeven omdat er reeds
goede en recente edities van bestonden, zoals het omvangrijke Goederenregister
van Oudenbiezen en het Glossarium Bernense, het oudste Latijn-Limburgse
woordenboek. Dit oudste in elektronische vorm geconcipieerde Nederlandse
tekstcorpus is intussen ook op de in 1998 verschenen cd rom Middelnederlands
opgenomen. Door het optimale gebruik van de elektronische mogelijkheden die
dit basismateriaal bood, zijn de vier vaste medewerkers erin geslaagd het
VMWB in slechts tien jaar tijd te verwezenlijken. Gysselings materiaal dat ouder
is dan het jaar 1200 werd niet opgenomen in het VMWB. Het zal binnen
afzienbare tijd een plaats krijgen in een tweede periodewoordenboek, nl. dat van
het Oudnederlands, waaraan in het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te
Leiden nu al intensief wordt gewerkt.
Een van de grote macrostructurele verschillen tussen het VMWB en het Mnl.
Wb. is dat het nieuwe lexicon geen selectie doorvoert in de woordenschat die
wordt gepresenteerd. In het Mnl. Wb. is niet alleen slechts gebruik gemaakt van
een relatief klein aantal bronnen uit de dertiende eeuw, het was bovendien niet
de bedoeling om volledigheid na te streven bij de opname van de daarin aangetroffen woorden. Het VMWB hee ft daarentegen wel alle woorden opgenomen,
ook de overtalrijke functiewoorden (voegwoorden, voorzetsels), veel vaktermen
(b.v. uit de lakenindustrie) en eigennamen. De oorkonden uit Gysselings corpus
zijn de leveranciers van een vrijwel complete inventaris van de Nederlandse
antroponiemen en van een zeer groot aantal middeleeuwse toponiemen. Men
vindt ze allemaal in het woordenboek terug. De namen van historische figuren
worden van de nodige beknopte encyclopedische informatie voorzien, bij
namen van heiligen wordt naar hun feestdagen verwezen en bij de inheemse
plaatsnamen wordt niet alleen de betekenis maar ook de ligging ervan
beschreven. Enkele van deze topografische informaties zijn zo gedetailleerd dat
men sommige straten en huizen waarvan sprake is in de oorkonden op een
moderne plattegrond van de betrokken stad kan terugvinden. Uit de omvangrijke literaire teksten zoals de Rijmbijbel en Der naturen bloeme van Jacob van
Maerlant komen bovendien heel wat namen van personen en plaatsen uit de
bijbel en uit de klassieke oudheid. In het VMWB worden ze allemaal genoemd
en geïden tificeerd.
Een van de centrale problemen waarmee zowel Verdam als de redacteurs van
het VMWB werden geconfronteerd, is het feit dat het Middelnederlands geen
standaardtaal is en ook niet gebonden aan spellingvoorschriften zoals het
moderne Nederlands. De grote mate van variabiliteit in de fonologische vorm en
de schrijfwijze van de lexemen, waartoe ook de aaneenschrijving en scheiding
van woorden en woorddelen behoren, dwingen de lexicografen tot het
vastleggen van een aantal principes om een zo effectief mogelijke alfabetisering
te bereiken. Op dit vlak is het VMWB zeker systema ti scher en effectiever te
werk gegaan dan het Mnl. Wb. maar toch moet de gebruiker over de nodige
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taalkundige flexibiltiteit en vertrouwdheid met het Middelnederlands
beschikken om elke gezochte vorm snel te vinden. Het komt namelijk wel vaker
voor dat de schrijfwijze van het woordenboeklemma niet met die van het woord
in zijn oorspronkelijke vorm overeenkomt, zelfs als er slechts één vindplaats
van bestaat. Een groot voordeel van het VMWB is echter, dat daarin achter het
lemma telkens alle varianten van het betrokken lexeem worden opgesomd.
Zodoende kan men toch verifiëren of men aan het goede adres is. Wanneer van
het VMWB ook een elektronische versie ter beschikking zou staan, zou dit euvel
natuurlijk snel verholpen zijn, maar helaas valt daar op dit moment nog niet
aan te denken.
Wat de microstructuur betreft bevat elk lemma naast de betekenisinformatie
een aantal taalkundige basisgegevens. Om te beginnen komt men uiteraard te
weten tot welke woordsoort het woord behoort. Daarna wordt meegedeeld hoe
vaak het woord in het materiaal voorkomt. Dit aantal wordt naderhand nog eens
opgesplitst volgens de tekstsoorten `lexicografische bronnen', `ambtelijke
documenten' en `literaire teksten'. Komt het woord in kwestie ook in het Mnl.
Wb. voor, dan wordt naar het lemma van Verdam verwezen. Als deze verwijzing
ontbreekt, weet de gebruiker dat hij met een lexeem te maken heeft dat niet
eerder in een Middelnederlands lexicon is beschreven. Het VMWB vermeldt de
datum en de plaats waar elk woord voor het eerst is aangetroffen. Een handig
verwijzingssysteem laat een snelle terugkoppeling naar de teksten toe. Als een
woord een opvallende geografische spreiding laat zien, bijvoorbeeld wanneer
het alleen in een bepaalde streek voorkomt, wordt dit gesignaleerd. In het kopje
is bovendien voor elk woord een volledig overzicht van alle aangetroffen flexievormen opgenomen. Indien dit voor het begrip van het woord van belang is,
wordt ook een etymologische verklaring gegeven. Bij leenwoorden wordt informatie omtrent de herkomst verstrekt. Uiteraard worden ook verwijzingen naar
relevante literatuur opgenomen.
Voor wie niet de tijd heeft of de moeite wil nemen om het hele artikel door te
werken wordt onmiddellijk onder het lemma een korte betekenisomschrijving
in de vorm van één of meer trefwoorden opgenomen. In het daaropvolgende
artikel, dat soms nogal lang kan zijn (één van de langste, dat over het voegwoord
`dat' beslaat bijvoorbeeld 35 bladzijden), wordt elk van de daarin genoemde
betekenisaspecten nader uitgewerkt en met citaten gestaafd. Bij elk citaat komt
men te weten uit welke bron het komt en waar en wanneer deze geschreven is.
Hierdoor worden de door de redacteurs voorgestelde interpretaties controleerbaar.
Het VMWB is niet alleen een fantastische aanwinst voor de neerlandistiek,
maar ook in internationaal perspectief een belangrijke lexicografische prestatie.
Het zou in iedere wetenschappelijke bibliotheek extra muros een plaats moeten
krijgen naast het Woordenboek der Nederlandsche taal en het Mnl. Wb.
– Amand Berteloot
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Theo Janssen (red.): Taal in gebruik. Een inleiding in de taalwetenschap. Den Haag, SDU,
ISBN 90 I2 09483 6, € 22, pp. 295.

2002.

In nummer 0207 van Neder-L, het elektronische maandblad voor neerlandici,
stond een heftige discussie tussen de redacteur van Taal in gebruik, Theo
Janssen, en Marc van Oostendorp. i Deze laatste vond de ondertitel van het boek
onjuist, omdat het in Taal in gebruik om een zeer specifieke soort taalwetenschap zou gaan. Verder klaagde hij over het feit dat het boek zwijgt over andere
(soorten) taalwetenschap en ergerde hij zich vooral aan het feit dat er geen
hoofdstuk over fonologie in stond. De polemiek eindigde met een uitnodiging
van Theo Janssen aan Marc van Oostendorp om een hoofdstuk over fonologie te
schrijven `voor een eventuele herdruk van het boek. Zo gauw je stuk er is, komt
het prompt prominent op de website van `Taal in gebruik'. Immers, een up-todate inleiding in fonologie van het Nederlands is sowieso al wel weer welkom.'
Die uitnodiging is aangenomen.
De soort taalkunde waar het in (sommige hoofdstukken van) Taal in gebruik
om gaat, en die Van Oostendorp zo eenzijdig vond, is de cognitieve taalwetenschap. Nu gaat het in Taal in gebruik om wel meer dan alleen daarom en de
inleiding van het boek heeft het dan ook over `de interactionele aspecten van taal
en taalgebruik.' In de eerste zes hoofdstukken gaat het daarbij, nog steeds aldus
de inleiding, om `de eigenschappen van taalmiddelen' zelf, in de hoofdstukken
7-11 om het taalgebruik, en in de laatste vier hoofdstukken om de maatschappelijke context waarin taal en taalgebruik voorkomen. Eigenlijk zijn de eerste drie
hoofdstukken een soort inleiding in de communicatietheorie en de psycholinguïstiek (taalverwerving, -productie en -verwerking), terwijl de hoofdstukken 4-6
een aantal taalmiddelen de revue laten passeren: woorden, zinnen en grotere
stukken tekst (klanken dus niet, maar dat had Van Oostendorp al geconstateerd). Daarna komen de volgende onderwerpen aan bod: cohesie en coherentie
in een tekst, de constructie en interpretatie van betekenis door taalgebruikers,
de uitdrukking van beleefdheid, de beurtwisseling in verbale interactie (tussen
sprekers, maar ook in de nieuwe media), en het verschil tussen spreek- en
schrijftaal. De laatste vier hoofdstukken zijn korte inleidingen in de sociolinguïstiek, taalverandering en taalnormen, met er tussenin een stuk over de multiculturele en meertalige samenleving.
Taal in gebruik biedt dus goed houvast voor een breed opgezette inleidende
cursus taalkunde met de nadruk op taalgebruik (zonder de taalvorm helemaal
links te laten liggen). Het aardige voor de extramurale docent is dat het
voorbeeldmateriaal vrijwel helemaal Nederlandstalig is. Zo staat er in hoofdstuk
5 (`zinnen en cognitie') een aardige bespreking van Nederlandse duratieve
constructies of bevat een aantal hoofdstukken heel bruikbare spontane
gespreksfragmenten. Vandaar dat Janssen in zijn repliek op Van Oostendorp
dus verwijst naar de noodzaak van een `inleiding in fonologie van het
I Zie Neder-L 0207.19 en 0207.31.
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Nederlands' (mijn nadruk; rv). Dat we daarbij niet op een herdruk hoeven te
wachten, hebben we te danken aan het feit dat het boek ook over een eigen
website beschikt (www.sdu.nl/taalingebruik) met per hoofdstuk zelftoetsen en
opdrachten, alsmede een verklarende woordenlijst. De toetsen en opdrachten
lijken mij eerder een aardige hulp voor de docent dan voor de student, want
automatische correctie, feedback of (model)antwoorden worden niet gegeven.
Inmiddels wachten we dus met spanning op dat fonologiehoofdstuk.
— Roel Vismans

A. Quak en J.M. van der Horst: Inleiding Oudnederlands. Leuven, Universitaire Pers, 2002.
pp. 111.

In dit boekje wordt een inleiding gegeven op de taal die vroeger Oudnederfrankisch werd genoemd, maar tegenwoordig dus Oudnederlands. Daarmee wordt
bedoeld `de verzameling verwante dialecten in het Nederlandstalig gebied in de
periode van ± 600 tot ± 1200. ' Dat die data arbitrair zijn en de afbakening van
het gebied onbevredigend, wordt reeds op de eerste bladzijden van het inleidende hoofdstuk gemeld. De rest van dat hoofdstuk schetst de externe geschiedenis van het Oudnederlands, met veel aandacht voor de Germanen en hun
taal, de geschiedenis van de Lage Landen tussen het begin van de jaartelling en
het eind van de Vikingentijd, en het ontstaan van de Frans-Nederlandse
taalgrens. Dan volgt een kort hoofdstuk over het Oudnederlandse materiaal. Er
zijn wat namen en glossen, en natuurlijk het alom bekende hebban olla vogala,
maar eigenlijk zijn er maar twee teksten die genoeg materiaal bieden om een
beschrijving van het Oudnederlands te kunnen geven: de Wachtendonckse
Psalmen en de Egmondse (of Leidse) Williram. Dat laatse is een bewerkte
vertaling van het commentaar van een Beierse abt op het Hooglied. Het is
eigenlijk verbazingwekkend dat op basis van zo weinig materiaal nog zo veel
gezegd kan worden over het Oudnederlands. Het boekje beschrijft spelling en
klankleer, vormleer, en syntaxis, waarbij de vormleer het uitgebreidst wordt
behandeld. Dan volgen enkele tekstfragmenten uit de Wachtendonckse
Psalmen en de Egmondse Williram, een uitgebreide literatuurlijst en een
woordenlijst.
— Roel Vismans

Arjan van Leuvensteijn, Fred van Lieburg en Orsolya Varga (red.): Károli-studies. Hongaarse
bijdragen tot de neerlandistiek. Károli-tanulmányok. A Károli Gaspar Református Egyetem Holland
nyelv és kultura Tanszéke tandrainak esszéi a néderlandisztika tárgykóréb?l. Budapest, Károli
Gáspár Protestantse universiteit, 2000. AMOS-reeks deel II. ISBN 963 8392 371. pp. 135.
Károli-studies bevat tien bijdragen van huidige en voormalige docenten aan de
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Károli Gáspár-universiteit te Budapest. Daar werd in 1995 een Nederlands
Instituut opgericht dat inmiddels een volwaardige studie Nederlandse Taal en
Cultuur verzorgt. De voorliggende bundel, zo blijkt uit het voorwoord, is uitgebracht bij de viering van het eerste lustrum van het Instituut en beoogt een
beeld te geven zowel van de diverse specialismen die het Instituut herbergt als
van het lopend onderzoek van de betrokken medewerkers.
De diversiteit die in Károli-studies aanbod komt, dwingt respect af. Als graadmeter voor de kwaliteit van het lopend onderzoek aan de afdeling maakt de
bundel echter een onevenwichtige indruk. In sommige gevallen is er van
onderzoek nauwelijks sprake. Zo presenteert Arjan van Leuvensteijn, nog wel
de eerste hoogleraar Nederlandse taal en cultuur aan de Károli Gáspár-universiteit, een inleidend college over nationale identiteit waarin hij slordig
omspringt met begrippen als na ti e en identiteit en een onbevredigende parallel
trekt tussen de Nederlandse Republiek en de Europese Unie. Een andere
bijdrage, `Schilderkunst als verlokkingsmiddel', hee ft de vorm van een doorgeschoten norse recensie van Maria Schenkevelds Dutch literature in the age of
Rembrandt. Fred van Lieburg sprokkelt feiten en feitjes over Bataven die in
Romeinse legerdienst door Europa trokken.
Gelukkig biedt Károli-studies veel meer en beter. Anikó Daróczi laat zien hoe
het begrip jubilatio toegang geeft tot het onzegbare bij Hadewijch. Agnes Sneller
past een intussen beproefde maar steeds weer verhelderende gender-aanpak toe
op Jacob Duyms Spiegel der eerbaerheyt van 1600. Zij analyseert de `seksespecifieke' invulling van het woord `eer': Duym p rijst de vrouw die haar belaagde eer
bewaart maar heeft weinig aandacht voor de koning die zich door zijn vleselijke
lusten tot tiranniek gedrag laat leiden of voor de ouders die hun dochter
aanraden maar liever aan de eisen van de koninklijke schoft toe te geven.
Scherp en helder is ook het stuk van Orsolya Varga, die uitvoe ri g ingaat op
overeenkomsten tussen Couperus' verhaal `De binocle' en `De zandman' van
E.T.A. Hoffmann. Varga is niet de eerste die gelijkenissen tussen deze teksten
signaleert, maar het contrast tussen de decadente en de roman ti sche levensopvatting dat ermee belicht wordt, voegt aan beide verhalen iets toe. Réka Eszenyi
doet iets soortgelijks met de echo's tussen Eliot en Nijhoff. Harde bewijzen
krijgen we niet, maar intrigerend zijn de beschouwingen wel. Dat durf ik niet
meteen te zeggen van de bijdrage waarin Krisztina Toró Huizinga's Herfstti
intertekstueel te lijf gaat en tot de slotsom komt `dat de tekst van Huizinga een
van de preteksten is van een enorme tekst, die over vroegere preteksten met
latere teksten discussieert'. De twee overige essays in Károli-studies staan dichter
bij de onderwijspraktijk: vaste verbindingen, in dit geval func ti onele verbale
groepen, en de weerspiegeling van na ti onale karaktertrekken in zakelijke
teksten. Wat nog het meest verbaast in deze bundel is dat een zo jong instituut
er op zo korte termijn in slaagt een zo grote diversiteit aan specialismen te
kweken. In 2005 de volgende wapenschouw.
– Theo Hermans
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Frida Balk
.. .........

Linguïsten onder elkaar

William was een Amerikaanse linguist,
gepromoveerd op de fonologie van het
Nederlands. Rudolf de Rijk was een
Nederlandse linguist met een doctoraal
Algemene Taalwetenschap, een doctoraal
Wiskunde en een doctoraal Baskische Taalen Letterkunde. Hij was vóór de Baskische
afscheiding, maar gaf daarvan slechts
zachtmoedig blijk door het dragen van een
béret Basque, een soort uitgedijde alpinopet,
die hij binnenshuis node afzette. Hij en ik
waren lid van een interdisciplinaire
werkgroep, luisterend naar de
onheilspellende naam Euratom en geleid
door de wereldvermaarde logicus professor
dr. Evert Willem Beth.
Op een middag in 1967 belde Rudolf me
om een uur of vijf op en vroeg of hij met een
Amerikaanse collega, William, kon komen
eten. Natuurlijk kon dat. Het was me een
eer.
Bij binnenkomst vroegen mijn gasten
onmiddellijk mijn oordeel over de
grammaticaliteit van de zin 'De man van wie
men zegt dat hij Smith heeft vermoord heeft
Smith vermoord'. Een hels probleem.
Het toeval wilde dat ik als dessert – in
Nederland zegt men tegenwoordig 'dessère',
maar dat weiger ik – als dessert dus, crêpes
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suze tt e had, compleet ge fl ambeerd met
cointreau en grand marnier. Misschien is het
wel crêpes suze tt es maar aan de fl ensjes
zelve kan je dat gelukkig niet zien, zeker niet
als fonoloog. 't Was nog een heel werk
geweest, ik had het nooit eerder gemaakt,
maar als het lukt dient het leuk op, op het
fonduestel. En het was gelukt! Mijn oudste
twee kinderen, die mee aan tafel zaten,
waren waarschijnlijk te onwetend om over
die extravagante toespijs in gejuich uit te
barsten en mijn man en ik waren er
natuurlijk te snobistisch voor. We wilden
best de indruk wekken dat vrouwelijke
Nederlandse taalkundigen hun hand niet
omdraaien voor crêpes suzettes.
Na de maaltijd klonk gehuil uit een
kamertje: Jan, onze jongste van één jaar. 'o!'
riep ik 'de is Jantje!' en snelde derwaarts.
Teruggekeerd na een inspannende toespraak
zag ik dat mijn collega's er een tikje
ontredderd bij zaten. Ze beseften blijkbaar
plotseling dat ook het moederschap niet niks
is. 'Dat was Jantje!' zei ik maar weer. 'Jantje'
sprak William beduusd. 'Hoe kan dat? Het
moet toch Dannetje zijn?' En dat allemaal in
het Amerikaans. Ik heb me verontschuldigd,
mede namens de fonologie van het
Nederlands.
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Josien Lalleman

...........

Waarom een volwassene niet
moet ontkinderl aken:
Tweede -taalverwerving en jeugdliteratuur

Inleidingl
In zijn eerste brief aan de Corinthiërs schrijft de apostel Paulus: `Toen ik een
kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind; nu
ik een man ben, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.' (I Corinthiërs 13, vers ri)
Ook mensen die niet dagelijks in de bijbel lezen, kennen deze woorden en ze
zijn het er meestal mee eens. Ik niet, want ik zie de scheiding tussen kind en
volwassene niet zo scherp. Maar ik had nooit gedacht dat je je over die woorden
kon opwinden, totdat ik de essaybundel Het geminachte kind van Guus Kuijer
onder ogen kreeg. Kuijer vindt het `verschrikkelijke woorden', omdat ze het
volgende impliceren:
Het hele kind-zijn is iets wat overgaat. Opvoeden is het kind helpen
zichzelf op te heffen en wel zo grondig dat het bij wijze van spreken
nooit heeft bestaan. Het kind dient zijn kinderlijkheid te overwinnen,
achter zich te laten, om de volwassenheid te bereiken.
De volwassene is zo gezien een ontkinderlijkt mens. Ontkinderlijken is
zoiets als ontwormen. Het kinderlijke komt de volwassene niet van pas,
verzwakt hem, maakt hem onbruikbaar of ziek. Het kinderlijke is vijandig aan het volwassene. Het kind zèlf, de vleesgeworden kinderlijkheid,
is daarmee een vijand van de volwassene. Let wel, het kind is niet de
`natuurlijke' vijand van de volwassene of zoiets, het wordt een vijand
door deze volwassenheidsopvatting. De volwassene als overwinnaar van
het kinderlijke, de volwassene als vermoorde onschuld. (1980:13-14)
Dat volwassenen niet zo'n hoge pet op hebben van kinderen blijkt wel uit ons
taalgebruik. Je begint je leven kinderlijk; als je het niet op tijd aflegt word je
kinderachtig, en als je het als oud mens nog of weer bent, noemen ze je kinds.
Volwassenen zijn overigens niet de enige uitvinders van het `grote verschil'.
Mijn dochter had het rond haar derde jaar al tijd over `mensen en kinderen', en
was verbaasd, nee, geloofde gewoon niet dat van het één het ander kwam.2
Ik vind dat Kuijer gelijk heeft met zijn ergernis; bijna iedere volwassene voelt
zich (soms alleen diep in zijn hart) mijlenver boven kinderen verheven. Kuijer
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neemt het op voor het kind, en heeft het niet over volwassenen die het kinderlijke niet, of niet helemaal hebben afgelegd. Toch is ook dat een opvatting die
velen, ik denk de meeste volwassenen, hebben: een kind moet niet alleen
ontkinderlijken, een volwassene mag niet kinderlijk meer zijn; ook dat blijkt uit
de woorden van Paulus.
In dit stuk zal ik proberen aan te tonen dat wij als volwassenen het kinderlijke in ons goed kunnen gebruiken, juist bij het leren van een tweede taal. Ik ga
daarbij eerst in op de vraag onder welke omstandigheden een volwassene het
beste een tweede taal kan leren en op welke wijze het onderwijs daarbij kan
sturen. Vervolgens noem ik een aantal voordelen van het lezen van jeugdboeken
door volwassenen en geef ik een voorbeeld van de manier waarop jeugdpoëzie
kan bijdragen aan het tweede-taalverwervingsproces van volwassenen.

Geef het kinderlijke een kans bij het leren van een tweede taal
Een volwassene die een tweede taal leert, zet zich aan een ondankbare taak: hij
begint aan iets wat hij als kind beter kon. Volgens Bley-Vroman (1989) komt dat
omdat een volwassene het aangeboren vermogen om een taal te leren nog voor
zijn volwassenheid verliest, en zijn toevlucht moet nemen tot allerlei zijpaden,
waarlangs hij weliswaar een heel eind op weg komt, maar toch nooit het uiteindelijke doel bereikt. Als je dat vermogen als volwassene inderdaad kwijt bent,
dan kun je niet veel anders dan in de schoolbanken plaats nemen en hopen dat
de lessen je verder zullen helpen. Kennis en inzicht, die wij als volwassenen
verworven hebben, geven ons geen voorsprong op kinderen; ze leiden slechts
tot een vaak tamelijk povere imitatie van wat kinderen presteren. Klaarblijkelijk
hebben volwassenen meer last dan gemak van hun intellectuele vermogens.
Hier krijgen de woorden van Paulus dus een bittere interpretatie: wij hebben
het kinderlijke afgelegd en nu kunnen we het niet meer zo goed.
Hoe kan een volwassene nu het beste een tweede taal leren? Onder taalkundigen en onderwijsgevenden bestaat tegenwoordig vrij grote consensus over de
manier waarop je dat het beste kunt aanpakken, behalve op het gebied van de
grammatica. Om woorden te leren vindt men expliciete uitleg van vorm en
betekenis over het algemeen nodig, omdat die uitleg gebonden is aan het
betreffende woord, en de leertier daarbij niets of weinig heeft aan zijn vermogen
om te generaliseren. Nieuwe woorden worden daarom in verschillende
contexten aangeboden, de docent legt de betekenis en de vormelijke
kenmerken' uit, controleert of studenten de betekenis begrepen hebben voordat
ze gaan oefenen, en de oefenfase is gestructureerd van receptief naar productief
en van gestuurd naar ongestuurd. Deze aanpak wordt in het onvolprezen
handboek van Hulstijn, Stumpel, Van Veen & Bossers (1996) met het ABCDmodel aangeduid. Maar men is het oneens over de kwestie of het wel of niet
zinvol is om vormelijke regels te leren, waarbij de meningsverschillen zich
centreren rond de vraag of het mogelijk is om regelkennis, of bewuste kennis,
om te zetten in onbewuste, impliciete kennis.
Dat kan niet, vinden aanhangers van het non-interface standpunt, want het is
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onmogelijk, ook op den duur, om bewust geleerde regels zonder erbij na te
hoeven denken toe te passen. Dit standpunt wordt onderschreven binnen twee
verschillende visies op de aard van impliciete kennis, die van generatief taalkundigen enerzijds en die van connectionisten anderzijds. Binnen de generatieve
taalkunde wordt ervan uitgegaan dat impliciete kennis alleen door gewoon
taalaanbod, en niet door regels, geactiveerd kan worden, ook al bestaat een
belangrijk deel van het taalvermogen zelf wel uit een abstract regelsysteem
(Truscott 1998). Connectionisten vinden ook dat taalkennis niet via het leren
van regels verworven kan worden, maar hun motivatie is een andere: zij zijn
van mening dat abstracte regels geen deel uitmaken van impliciete taalkennis
(Hulstijn 2002).4
Dat kan wél, vinden aanhangers van het inteiface standpunt: het leren van
regels is juist een noodzakelijke eerste stap in het automatisch leren toepassen
van de vorm; eerst leren, dan weten, en dan, door te oefenen, komt de rest
vanzelf (McLaughlin 199o, Robinson 1997).
Dat kan wel, maar indirect, vindt een derde groep onderzoekers, en die zijn
de laatste tijd in de meerderheid. Grammaticale kennis draagt wel bij aan het
automatiseringsproces, maar er is geen rechtstreeks verband tussen bewuste en
onbewuste kennis. Deze zienswijze staat bekend als het zwakke inteiface
standpunt (VanPatten 199o, Wong 2001).
Het is moeilijk te zeggen welke van deze drie meningen het best door de
feiten onderbouwd wordt. Er is de laatste twee decennia veel experimenteel
onderzoek op dit gebied gedaan, maar dat geeft helaas geen uitsluitsel, omdat
de conclusies om diverse redenen niet te generaliseren zijn (Lalleman 1999).
Wat gevonden wordt voor de ene leerder die een bepaalde regel leert, hoeft niet
op te gaan voor een andere leerder die een andere regel leert.
Veel taalkundigen gaan er net als Bley-Vroman van uit dat volwassenen hun
aangeboren taalverwervingsvermogen verloren hebben, het vermogen dat ons
in staat stelt een taal tot in alle finesses te verwerven. Maar stel nu dat wij ons
aangeboren taalverwervingsvermogen5 helemaal niet verliezen in onze
puberteit. Iets dergelijks is al eens eerder voorgesteld door de Duitse taalkundige Sacha Felix (1985). Hij oppert de mogelijkheid dat de volwassene
weinig succesvol is bij het leren van een taal omdat het aangeboren taalverwervingsvermogen na de volwassenheid gaat concurreren met de inmiddels
ontwikkelde algemene cognitieve vermogens. Die concurrentiestrijd zou de
problemen veroorzaken bij het leren van een tweede taal. Ik vind het geen reële
gedachte dat het vermogen nog deels actiefis, ik denk eerder dat het ondergesneeuwd is; dat wij om een of andere reden in onze volwassenheid de toegang tot
dat vermogen zijn kwijtgeraakt. En de reden is dat wij door gewoonten en
onderwijsmethoden getraind worden om het kinderlijke in ons (in Paulinische
termen) `af te leggen'. Als dit zo is, dan zou het mogelijk moeten zijn dat
vermogen te herwinnen door ons niet als volwassene op te stellen tegenover de
taal, maar haar op een manier tegemoet te treden die een kind eigen is. Maar
hoe moeten we dat aanpakken? Volwassenen willen immers per se meteen het
hele rijtje leren als ze' e suis' tegenkomen. Moeten ze die behoefte aan ordening
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afleren? Volwassenen kunnen iets immers pas leren als ze het op schrift zien.
Moeten docenten ze daarvan afhelpen?
Hulstijn (2000) heeft zich onlangs voorstander van deze mentale
ommezwaai getoond, door te opperen dat volwassenen ook, net als kinderen,
louter auditief kunnen leren. Hulstijn is van mening dat impliciete kennis
opgebouwd moet worden door te leren de vormelijke kenmerken van mondeling
taalaanbod automatisch te analyseren. 6 Als iemand dat automatisme nog niet
heeft ontwikkeld, moet hij bij het spreken terugvallen op zijn moedertaalkennis,
wat interferentiefouten veroorzaakt, en op (bewuste) leerstrategieën, wat overgeneralisatiefouten tot gevolg heeft. Grammaticafouten, luidt de hypothese van
Hulstijn, kunnen voorkomen worden `wanneer de impliciete verwerving van
grammaticaverschijnselen ges ti muleerd wordt en expliciete leerprocessen
zoveel mogelijk onderdrukt worden''. Om te voorkomen dat een leerder fouten
gaat maken die hij later moeilijk kan afleren, pleit Hulstijn ervoor om het
taalvaardigheidsproces aan te vangen met een periode waarin de zogenaamde
verstavaardigheid geoefend wordt. De tweede-taalverwerver moet leren alle
woorden en woorddelen met grammaticale informatie (zoals affixen) van het
taalaanbod te horen, herkennen en begrijpen. Hierbij hanteert Hulstijn het
principe van het beheersingsleren: pas als de leerder de gramma ti cale informatie in een structuur of zin `snel, foutloos en moeiteloos' verstaat en begrijpt,
kan hij spreekopdrachten krijgen die de structuur uitlokken. Hulstijns hypothese
betreft grammaticaverschijnselen, niet de verwerving van het T2-lexicon, dat
volgens hem wel grotendeels expliciet en schriftelijk moet worden geleerd. Ik
begrijp dat niet, want veel lexicale informa tie zou toch ook impliciet verworven
kunnen worden en verstavaardigheidstraining zou daarom ook lexicale interferentie en overgeneralisatiefouten kunnen helpen voorkomen. De hypothese zou
aan belang winnen omdat regels die geheel los van lexicale eenheden geformuleerd kunnen worden, betrekkelijk zeldzaam zijn.
Als voorbeeld van een verstavaardigheidsoefening noemt Hulstijn het
mondeling aanbieden van een zin waarbij aangegeven moet worden uit hoeveel
woorden die zin bestaat of in welke volgorde de woorden staan. Naast het leren
verstaan moet de vorm ook begrepen worden, en dat gebeurt bijvoorbeeld door
zinnen mondeling aan te bieden en te vragen welke van twee (of meer) plaatjes,
die te zien zijn op een computerscherm, daarbij past. Maar de kern van de
verstavaardigheidstraining is toch gericht op het verstaan, vooral bij taalvormen
waarbij de toegepaste regel geen betekeniscomponent heeft. 8 Hoe zou je die
vorm moeten leren als je je als luisteraar alleen richt op de betekenis?
Hulstijns redenering past mooi in mijn stelling dat volwassenen de taak van
het leren van een taal weer als kinderen tegemoet zouden moeten treden. Ik ken
geen toetsbare theorie die een verklaring biedt voor de overgang van expliciete
naar impliciete kennis. Het blijft altijd in de trant van `en dan vindt het automatiseringsproces (misschien, vaak, waarschijnlijk) plaats'. Hoe dat proces in
werking treedt, en onder welke voorwaarden, blijft onduidelijk. Dus vind ik het
eigenlijk een goede zet dat Hulstijn een andere weg inslaat. Hij lijkt te
redeneren: kun je het proces van expliciete naar impliciete kennis niet achter-
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halen, kijk dan of een ander proces wél gevolgd kan worden. Als namelijk
aangetoond zou worden dat Hulstijns hypothese klopt, en niet zomaar voor een
paar regels, maar stelselma ti g, dan zou expliciet grammatica-onderwijs
verspilde energie zijn, en kan de tijd beter aan nut ti ger zaken besteed worden.
Ik sta daarom positief tegenover Hulstijns gedachtegang, maar ik heb ook
wat bezwaren.9 In de eerste plaats geloof ik niet dat de connectionistische visie
op het taalverwervingsproces, dat het uitgangspunt vormt voor Hulstijns
hypothese, reëel is. De volledige grammatica van het Nederlands, of van welke
taal dan ook, kan beslist niet louter via inslijping van patronen, op associatieve
wijze, geleerd worden. Er is tot nu toe niet aangetoond dat ook complexe regels
(in connectionistische termen patronen) op associatieve wijze leerbaar zijn
(Levelt 1989). Maar zelfs als dat mogelijk zou blijken, dan nog is het een feit dat
een zeer geavanceerde computer relatief veel tijd nodig heeft om betrekkelijk
eenvoudige patronen te leren; voor een mens is het associatief leren van
eenvoudige regels dus al een zeer tijdrovende kwes ti e. Hoe moet dat dan met
complexe regels, zoals de plaatsingsregels in het middenstuk van de zin, of de
adjectiefregel?
In de tweede plaats heb ik een paar prak ti sche bezwaren tegen de voorstellen
van Hulstijn. Hij vindt dat het tweede-taalverwervingsproces met verstavaardigheidsonderwijs moet beginnen, en hoewel het niet duidelijk is voor hoe lang
andere vaardigheden worden uitgesteld, lijken studenten lange tijd niet te lezen,
te schrijven, en zeker niet te spreken. Dan voer je Spreken is zilver, zwijgen is
goud wel erg ver door! De door Hulstijn voorgestelde oefenvormen zijn zo saai
en eentonig, dat het moeilijk is studenten gemotiveerd te houden. Daarnaast is
het moeilijk oefeningen te verzinnen waarin de toepassing van complexe
grammaticaregels visueel duidelijk wordt gemaakt.
Maar mijn voornaamste bezwaar tegen louter verstavaardigheidsonderwijs in
de vroege fasen van T2-verwerving is, dat je een volwassene niet kunt dwingen
tot een vorm van onderwijs waar hij zelf veelal geen heil in ziet. De meeste
volwassenen zouden gehersenspoeld moeten worden om met open vizier een
louter auditieve taak tegemoet te treden, iets waar zij al jaren en jaren niet meer
aan gewend zijn. Overigens luistert een kind ook selectief, dat hoort grammaticale vormen pas als het ze wil horen. Het type verstavaardigheidsoefeningen
dat Hulstijn voorstelt, is daarom niet natuurlijk, en zal niet werken, tenzij de
training veel gevarieerdere oefeningen bevat dan Hulstijn tot nu toe genoemd
heeft én tenzij de training onderdeel uitmaakt van een groter geheel, waarin
schrijf, lees- en spreekonderwijs ook een plaats krijgen. Een volwassene kan
niet alleen op de klank van de boodschap le tten zonder dat zijn vragen erover
beantwoord worden. Als docent zou je psychologisch geschoold moeten zijn om
de weerzin van velen het hoofd te kunnen bieden.
Mijn voorstel is daarom dat verstavaardigheid een veel belangrijker plaats
krijgt in het taalvaardigheidsonderwijs aan beginners, maar dat het niet een
periode lang de enige vorm van onderwijs is. Zo wordt een volwassene niet
gedwongen terug te keren naar zijn kindertijd, maar leert hij wel zijn versleten
audi ti eve vaardigheden te hergebruiken, hij leert weer te luisteren. Het nut van
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verstavaardigheidstraining moet in mijn visie gebaseerd zijn op de gedachte dat
leerders, jong én oud, over een abstract regelsysteem beschikken dat op basis
van de juiste taalgegevens, op de juiste manier gebracht, aan het werk gezet kan
worden. Van te voren geselecteerde oefeningen in verstavaardigheid vormen een
noodzakelijke aanvulling op expliciet grammatica-onderwijs, want expliciete
kennis kan helpen bij het leren `passeren van akoestische input'. Een van mijn
studenten vertelde dat zij altijd direct nadat ze een grammaticaregel geleerd
had, speciaal op die vorm ging letten in gesprekken met Nederlanders. Expliciete uitleg past dus heel goed binnen verstavaardigheidstraining en voorkomt
bovendien dat de teerder verkeerde generalisaties maakt op basis van taalgegevens, die hij later moeilijk af kan leren. Een volwassene hoeft zich niet te
`ontvolwassenen', maar moet proberen het kinderlijke terug te vinden, en de
docent moet hem daarbij helpen.
Als je een vreemde taal aan het leren bent, leer je ook in die taal te lezen. In
het nu volgende zal ik beargumenteren dat het ook beter is niet geheel te
ontkinderlijken bij het lezen in een vreemde taal.

Volwassenen kunnen leren genieten van (goede) jeugdliteratuur
Als je op je vijfentwintigste besluit dat je wilt leren pianospelen, dan is er geen
enkele pianoleraar die je aanraadt om maar eens te beginnen met een nocturne
van Chopin. Maar wat is de reactie van een van mijn collega's die hoort dat ik
pleit voor het lezen van jeugdliteratuur door beginnende T2-verwervers? `Hoezo
jeugdliteratuur, het zijn toch volwassenen?' Ze was verontwaardigd, het was een
belediging voor die studenten. Waarom vindt zij dat, en zovelen met haar? Aan
de thema's die in jeugdland de revue passeren, kan het niet liggen: de variëteit
doet nauwelijks onder voor die in de volwassenenliteratuur. 10 Ook is het gemakkelijk aan te tonen dat de vormelijke en s tilistische aspecten van jeugdboeken in
het algemeen meer aansluiten bij de kennis van beginnende T2-verwervers.
Korte, grammaticaal weinig complexe zinnen, met veel directe rede; minder
experimentele tekstopbouw en minder intertextuele verwijzingen; eenvoudiger
woordgebruik; veel herhalingen en weinig beeldspraak; weinig (en dan in elk
geval expliciete) perspectiefwijzigingen; minder complexe compositie; allemaal
voordelen wanneer je nog over een beperkte woordenschat en regelkennis
beschikt en nog geen leeservaring hebt opgebouwd in een vreemde taal. Een
T2-verwerver kent veel minder woorden dan een moedertaalspreker en kan ook
de betekenis van bekende woorden minder snel uit zijn geheugen terughalen:
een gevorderde T2-verwerver leest gemiddeld bijna half zo langzaam als een
native speaker. Er gaat voor hem niet alleen veel informa ti e verloren, tenzij hij
voortdurend het woordenboek raadpleegt, het vermindert ook zijn leesplezier.
Minder complex geconstrueerde teksten helpen hem over die handicap heen.
Maar deze evidente voordelen wegen niet op tegen de visie dat een
volwassene geen jeugdboeken moet lezen omdat ze niet voor hem geschreven
zijn, én omdat ze toch niet tot de literatuur behoren. Een tweede-taalverwerver
kan beter een eenvoudig opgesteld krantenartikel lezen om leesvaardigheid te
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trainen, omdat dat tenminste wél geschreven is voor een volwassene. Eenmaal
volwassen willen wij geen boeken meer lezen die goed aflopen, 11 over dagelijkse
dingen gaan en waarin niet zoveel wordt gefilosofeerd of bekend verondersteld.
Wij hebben het kinderlijke afgelegd, ook als wij lezen. Dat je als buitenlander
door het lezen van jeugdboeken vaak op heel originele wijze kennis kunt maken
met aspecten van de Nederlandse samenleving, kan aan deze wetmatigheid
niets veranderen. Wat zou het niet leuk zijn om begin december een verhaal
over het Sinterklaasfeest12 aan een groep beginnende T2-verwervers voor te
lezen, en hen daarna wat te vertellen over de manier waarop wij dat feest vieren.
Maar helaas, zichzelf respecterende volwassenen lezen een kinderboek nog
steeds alleen aan kinderen voor. Ze lezen ze niet voor hun eigen plezier.
Waarom eigenlijk niet? Zijn volwassenen zo fundamenteel anders geworden dat
ze zelf niet meer van kinderboeken kunnen genieten? 13 Of zijn kinderboeken
gewoon niet interessant meer om te lezen als je eenmaal volwassen bent, omdat
ze vaak een boodschap bevatten? `Schrijven en opvoeden zitten elkaar in de
weg', vindt Kuijer (198o). Maar dat is niet waar! Zijn eigen werk is het beste
voorbeeld van zijn ongelijk: als je je boodschap maar mooi en origineel verpakt,
dan mag een schrijver best zijn visie op de werkelijkheid aanbieden. Neem het
volgende verhaaltje uit Met de poppen gooien:
De onderzeeër

Het is vies weer. Het waait en het regent. Niks gezellig.
Jan-Willem zit voor het aquarium van zijn grote broer en
staart naar de vissen.
Daar, in het aquarium, waait het nooit. En het regent er ook
nooit. Het is er altijd hetzelfde. De vissen zwemmen kalm in het
rond. Ze zitten elkaar wel eens achterna. Maar even later zijn ze
weer rustig. Wat zouwen die vissen opkijken als er opeens een
onderzeeër langskwam!
Daar, vanachter die grote plant komt ie vandaan. D'r komen
luchtbellen uit en hij bromt zacht. De vissen schrikken zich rot.
Ze schieten alle kanten uit. Langzaam glijdt de onderzeeër
naar het midden van het aquarium. Hij zakt naar beneden tot ie op
de bodem ligt.
Je kan hem goed zien op het gele zand.
Er gaat een luikje open. Daar komt een laddertje uit. Op het laddertje
klimt een duikertje naar buiten. Hij heeft een echt duikerpak aan, met
flessen op zijn rug.
De vissen kijken verbaasd toe.
Het duikertje heeft iets bij zich. Een lang dun pak. Hij maakt het open
en trekt er iets uit. Wat is dat nou? Het is een vlag aan een stok.
Het duikertje plant de vlag rechtop in het zand. Hij wappert van het
langsstromende water. Dan klimt de duiker de ladder weer op. Hij trekt
het luik achter zich dicht. De onderzeeër komt langzaam omhoog. Je
hoort hem zoemen. Er waait zand mee omhoog. En daar gaat ie. Hij
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draait om en vaart weg. Hij verdwijnt achter de grote plant. De vlag
blijft eenzaam achter.
Jan-Willem zucht. Dat was nog es een avontuur!
Z'n moeder komt binnen. `Hé, jan-Willem, ben je d'r al? Hoe was het
op school?'
`Och,' zegt Jan-Willem. Hij haalt z'n schouders op.
Zijn moeder legt een hand op zijn schouder. `Hoezo? Is er wat?'
`We moesten een opstel maken,' zegt Jan-Willem, `maar ik wist niks.'
Hij kijkt verdrietig in het aquarium. De vlag is verdwenen.
In dit verhaaltje zit wel degelijk een boodschap. Voor kinderen: `Ja, tuurlijk, ik
kan best eens over wat ik dénk schrijven!' Voor volwassenen: `Wat zou het
aardig zijn als je dit jongetje zo ver kon krijgen dat hij zijn fantasie durft te
gebruiken als bron voor een opstel!' Ík lees dat erin, maar het hoe ft niet; je kunt
er ook iets anders in lezen. Dat is geen irritante manier van kennis of waarden
overbrengen, maar het voegt wel wat toe aan de kennis en het inzicht van de
lezer, jong én oud.
Ook in de literatuur voor volwassenen kan expliciete informa tie worden
verschaft, zonder dat dat de literaire vorm kwaad doet. Een voorbeeld is Een
mond vol glas van Henk van Woerden. Van Woerden zegt in een interview dat hij
het boek anders had geschreven voor een Zuid-Afrikaans publiek, maar hij wijdt
nu regelmatig uit over de situatie in Zuid-Afrika, omdat men daar gewoonweg
niet genoeg over weet in Nederland. Het stoort niet, omdat het, zoals Elsbeth
Etty in een recensie schrijft, om een `gedocumenteerde werkelijkheid [gaat] die
door de verbeelding van een groot schrijver is aangeraakt en herschapen'. En
datzelfde geldt nog meer voor impliciete boodschappen; er zijn maar weinig
voorbeelden te verzinnen van literair werk voor volwassenen waarin de schrijver
niet op enigerlei wijze zijn waarden en normen overbrengt op zijn lezer, ook al
wil hij dat misschien helemaal niet.
Dat jeugdliteratuur een boodschap bevat, is dus geen reden om het als
volwassene niet te willen lezen. Aan le tterkundigen de moeilijke taak om vast te
stellen welke jeugdboeken wel of niet tot de algemene literatuur gerekend
zouden moeten worden. De discussie 6f jeugdliteratuur tot de algemene
literatuur behoort, is een zinloze én een heilloze. Het is heilloos omdat het
sommige jeugdboekenschrijvers ertoe brengt te bewijzen dat ze echt wel literair
geschoold zijn, moeiteloos meerdere lagen in een verhaal kunnen aanbrengen
en veel knipogen kunnen uitdelen naar ander literair werk, en zo te vergeten dat
kinderen nog niet volwassen zijn. Zo is Kleine Sophie en Lange Wapper van Els
Pelgrom, een bekroond kinderboek, weinig enthousiast ontvangen door
kinderen. Het is een prachtig boek, maar voor kinderen erg moeilijk; dit boek
zou ik dus ook niet aanraden voor het onderwijs aan beginnende tweede-taalverwervers. Deze tendens heeft Anne de Vries in zijn artikel `Het verdwijnende
kinderboek' (199o) gesignaleerd, en hij waarschuwt ervoor; in zijn ogen moeten
literaire criteria anders worden toegepast als het om jeugdliteratuur gaat, zonder
dat dat de literaire waarde doet verminderen. En gelijk heeft hij! Daarom vind ik
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de verve waarmee Harry Bekkering (2001) de literaire kwaliteiten van Toon
Tellegen verdedigt wel heel sympathiek, maar ook een beetje kwalijk: de le tterkundige of lezer die dat niet onderkent, heeft eigenlijk geen recht van spreken.14
Twee andere voorbeelden van mooie kinderboeken die om hun complexiteit in
compositie niet zo geschikt zijn voor het T2-onderwijs aan beginners zijn
Annetje Lie in het holst van de nacht van Imme Dros en De prinses van de moestuin
van Annemarie en Margriet Heymans. Wél geschikt proza vind ik het werk van
Bart Moeyaert, Toon Tellegen, Sjoerd Kuyper, Guus Kuijer, Max Veldhuijs,
Hanna Kraan, Joke van Leeuwen en het meeste werk van Imme Dros.
Dat de discussie of jeugdliteratuur wel tot de echte literatuur behoort ook
zinloos is, blijkt uit de argumenten tégen die Henk Peters (1996) aandraagt in
zijn stuk met de veelzeggende titel Waarom Paulus de Boskabouter en Frits van
Egters elkaar waarschijnlijk nog nooit hebben ontmoet. Volgens Peters werkt het
canoniseringsproces in het jeugdliteraire systeem anders dan in het systeem
van de volwassenenliteratuur, omdat `pedagogen en jeugdbibliothecarissen' de
norm bepalen. Dat lijkt me makkelijk af te schaffen, en volgens mij is dat de
laatste tijd al gebeurd. Een ander argument is dat de jeugdliteratuur niet erkend
wordt als literair genre vanuit het systeem van de volwassenenliteratuur. Wat
een argument! Een anjer is geen bloem omdat kenners van bloemsoorten dat
nu eenmaal beweren. Zouden die literatuurwetenschappers niet gewoon hun
mening moeten wijzigen? Er wordt toch ook niet gediscussieerd of de boeken
uit de zeventiende eeuw wel of niet tot de `echte' literatuur behoren, hoewel er
toch ook andere maatstaven voor gehanteerd moeten worden dan voor moderne
literatuur. Ook in de volwassenenliteratuur heb je complexe en eenvoudig
gestructureerde romans en gedichten, die worden over het algemeen beide
op waarde geschat, als de stijl maar mooi is. Thomas Rosenboom zou waarschijnlijk moeite hebben met het schrijven van een kinderboek, en Willem
Wilmink zal waarschijnlijk nooit een liefhebber van Van Oudshoorn boeien als
hij een roman voor volwassenen zou schrijven.
Voor volwassen Nederlanders én T2-verwervers die het kinderlijke in zich
durven toe te laten, bevat de jeugdliteratuur een schat aan literair plezier, en
voor de tweede-taalverwervers heeft zij nog meer in huis: ze biedt de
mogelijkheid lezenderwijs waarden en normen in de Nederlandse en Vlaamse
samenleving te leren kennen. Er kan bovendien relatief vroeg mee begonnen
worden, zodat het een hulpmiddel wordt bij de verwerving van het Nederlands.
Dit geldt voor proza, maar wellicht nog sterker voor jeugdpoëzie. Daar zal ik een
paar voorbeelden van geven.

De rol van jeugdpoezie in T2-onderwis
Ik hoorde eens op de radio een Rus in foutloos Nederlands vertellen dat hij
Nederlands had geleerd door de gedichten van Annie M.G. Schmidt uit 't hoofd
te leren. Ik ben van mening dat dit geen geval apart hoeft te zijn, maar dat
jeugdpoëzie het door Hulstijn voorgestelde verstavaardigheidsonderwijs
draaglijk kan maken.
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Gedichten zijn vaak kort, en kunnen door ritme en rijm gemakkelijk
verstaan, begrepen én onthouden worden. Een paar voorbeelden:
Het onweer

Lom Gerritje sprak zijn vader aan.
`Vader, waar komt het onweer vandaan?'
Zijn vader zei: `jongen, het doet me verdriet,
ik wou dat 'k het wist, maar ik weet het niet.'
Lom Gerritje liep naar zijn moeder toe.
Waar komt het onweer vandaan, lieve moe?'
Zijn moeder zei: `Oei, dat heb ik nooit geleerd,
Wanneer je dat mij vraagt dan ben je verkeerd.'
Lom Gerritje ging naar zijn tante Kris.
`0 tantetje, zeg me wat onweer is.'
`Dat zou ik je graag vertellen, Lommie,
maar ik kan het niet want ik ben zo'n dommie.'
`Ík weet het, ik weet het,' riep Kareltje Bonder,
"t zijn wolken die botsen, en bliksem en donder!'
`Stap jij,' zei Lom Gerritje, `maar op je fiets,
en hou verder je mond, want ik vraag je niets.'
Han Hoekstra, uit De kikker van Kudelstaart. Amsterdam: Querido 1987
(eerder verschenen bij Meulenhoff).

Ik

Ik ben verliefd op... Marian
En snap maar niet hoe dat nu kan
Zij heeft rood haar, ik val op blond
Ik hou van slank en zij is rond
Het is haar stem, het is haar geur
Het is haar blik, waar ik van kleur
Bas Rompa, in: `De blauw geruite kiel', Vrij Nederland 8 januari 1988.
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IClassefoto 1942

Vijfendertig kinderen....
Vier kunnen nog ervaren
wat het betekent
in een donkere la
ver weg
gezichten
te bewaren
Ida Vos, uit: Vijfendertig tranen. Utrecht: ICODO 1991.

Met behulp van een gedicht kun je niet alleen de verstavaardigheid trainen, je
kunt er vervolgens ook de spreekvaardigheid mee oefenen, als je studenten het
in zijn geheel laat onthouden. Op die manier vergroot de student niet alleen
spelenderwijs zijn woordenschatkennis, maar ook zijn grammaticale kennis.
Door het gedicht uit het hoofd te leren, kan men bepaalde constructies namelijk
in hun geheel onthouden, en dat kan bijdragen aan de opbouw van impliciete
grammaticakennis. Ten slotte kan een grammaticaregel ook expliciet behandeld
worden naar aanleiding van een gedicht.15
Na de behandeling van het gedicht van Hoekstra hierboven zou bijvoorbeeld
een les besteed kunnen worden aan het verschil tussen hoofd- en bijzinsvolgorde, waarbij de docent ingaat op verschillen tussen:
Wat is onweer?
vs.
Hoe kan dat nu? vs.
Ik wist het
vs.

(zeg me) wat onweer i s
(ik snap maar niet) hoe dat nu kan
(ik wou dat) 'k het wist

Behalve dat gedichten in een veelheid aan lesvormen gebruikt kunnen worden,
is misschien nog wel het grootste voordeel dat ze de aversie tegen mondeling
onderwijs wat kunnen doen verminderen. Ook al zullen de meeste studenten
liever een gedicht van Nijhoff voordragen dan een gedicht uit de kinderpoëzie,
het zal ze toch een bepaalde bevrediging geven als ze een gedicht dat bij hen in
de smaak valt kunnen begrijpen, en later zelf kunnen declameren.

Conclusies
Volwassenen hebben door hun leeftijd iets gewonnen ten opzichte van kinderen
wat zij terecht niet prijs wil geven: kennis en inzicht. Beide zijn echter relatieve
begrippen, ook volwassenen leren er steeds dingen bij en de veronderstelde
breuk tussen een kind en een volwassene bestaat helemaal niet. Volwassenen
lijken echter ook iets verloren te hebben na hun jeugd, namelijk het vermogen
een nieuwe taal als een moedertaalspreker te leren beheersen. Maar het is goed
mogelijk dat zij dat vermogen helemaal niet of niet helemaal verloren hebben.
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Misschien hoeven zij alleen maar het kind in zich te herontdekken om dat
vermogen te reanimeren. Hulstijns verstavaardigheidonderwijs, met jeugdliteratuur als onderwijsobject, biedt daartoe een mogelijkheid.
Op het eerste gezicht lijkt het alsof deze conclusie lijnrecht ingaat tegen de
woorden van de apostel Paulus, die immers schreef: `Toen ik een kind was,
sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind; nu ik een
man ben, heb ik afgelegd wat kinderlijk was'. Ik denk niet dat Kuijer gelijk heeft
met zijn interpretatie van die woorden. Ze lijken onsympathiek, alleen het
woord `afleggen' al, alsof al het kinderlijke al dood is als je volwassen bent.
Maar die dubbele betekenis bestaat misschien alleen in het Nederlands. Het
onaangename zit erin, dat Paulus lijkt te zeggen dat kind zijn en volwassen zijn
elkaar uitsluiten. Dat het verkeerd is, als je eenmaal volwassen bent, om als een
kind te denken. Als kinderen nu onlogisch zouden denken, dan was daar reden
voor. Maar Kuijer zegt terecht dat kinderen juist `het besef van onwetendheid
[hebben], gepaard aan de wens die onwetendheid op te heffen'.
Paulus heeft niet bedoeld dat kinderen minder verstandig zijn dan volwassenen, of minderwaardige wezens zijn. Paulus minachtte het kind niet, en ook
het kinderlijke in een volwassene niet. Paulus zegt dat het een kind aan kennis
en inzicht ontbreekt, kennis die wij als volwassene meer hebben, maar ook niet
voldoende. Kennis vergaar je je leven lang, en als je die eenmaal hebt, moet je
daar ook gebruik van maken. Alleen in dat opzicht moet je het kinderlijke
`afleggen'. Het `leren kennen' is volgens Paulus een levenslang proces, en pas
bij (of na) de dood krijg je werkelijk inzicht. Daar zou Kuijer het denk ik grotendeels mee eens zijn, ik wel tenminste. Kuijer strijdt tegen die volwassenen die,
zoals hij zegt, vinden dat zij `leven met "wetendheid", gepaard aan de onwil om
iets te zien ofte horen wat die wetendheid in gevaar zou kunnen brengen', en
niet tegen volwassenen die hun leven lang proberen hun onwetendheid op te
heffen.
Dat Paulus dit bedoeld heeft, blijkt uit wat er op zijn zogenaamd verschrikkelijke woorden volgt:
`Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik
als een kind; nu ik een man ben, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.
Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van
aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle
kennen, zoals ik zelf gekend ben.' (I Corinthiërs 13, vers ii en 12)
In ieder mens schuilt nog het kind dat hij eens was. Het enige wat een
volwassene moet `afleggen' is de kortzichtigheid dat hij zich zou moeten
schamen voor het kinderlijke in zich. Als dat lukt, zal hij gemakkelijker een
tweede taal kunnen leren, van een grotere diversiteit aan kunstvormen kunnen
genieten, dus bijvoorbeeld ook van jeugdliteratuur, en wie weet wel een gelukkiger, vollediger, mens kunnen worden.
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Noten

I Graag wil ik Ton Anbeek, Marten van Calcar, Arie Gelderblom,
Helma van Lierop en Ariane van Santen bedanken voor hun
commentaar op een eerdere versie van dit stuk.
2 Getuige de volgende uitspraak: `Kinderen mogen hun billen niet
zelf afvegen, dat mogen alleen mensen. Alleen als kinderen groter
dan mensen zijn, dan mogen ze hun eigen billen zelf afvegen'
(Chris, 2 jaar en II maanden).
3 Bijvoorbeeld: de meervoudsvorm en het lidwoord bij een
substantief (de emmer, de emmers; het dier, de dieren), het soort
(zwak of sterk) bij een werkwoord, en bij de sterke de stamtijden
(zien, zag, gezien); het voorzetsel bij vaste combinaties tussen
werkwoord en voorzetsel (houden van).
4 In de connectionistische visie bestaat taalkennis uit een netwerk
van verbindingen (`knopen'), die onderling met elkaar verbonden
zijn. De verbindingen worden door middel van associaties
opgebouwd, van onder naar boven, waarbij het laagste niveau het
akoestische niveau is. Daarna kan de `hogere' kennis opgebouwd
worden, van foneem naar morfeem, van morfeem naar woord, en
daarna naar grotere grammaticale eenheden. Men spreekt dan ook
niet van regels, maar van patronen.
5 Een recente ondersteuning voor de genetische basis van taal vormt
de identificatie van een `taalgen': als er afwijkingen in dit gen
zitten, leidt dit tot grote talige problemen (Lai e.a. 2001).
6 Letterlijk schrijft hij: `Die impliciete kennis moet opgebouwd
worden door het parseren van de akoestische input' (2000: 45).
7 Ibidem.
8 Zoals `er' in zinnen als `er zit een vogeltje in de boom', en veel
woordvolgordeverschijnselen.
9 De kritiek van Van Hout (2000), in een reactie op het stuk van
Hulstijn, deel ik niet. Hij werpt tegen dat als verstavaardigheid zo
belangrijk is, het niet te verklaren is dat T2-verwervers die nooit
lessen hebben gevolgd en louter op wat zij horen zijn aangewezen,
ook zo veel vormfouten maken. Hulstijn zou kunnen tegenwerpen
dat dat komt omdat die geen verstavaardigheidstraining hebben
gevolgd.
10 Dromen, fantasieën, onbestemde verlangens en weemoed,
onzekerheid, machteloosheid en levensvragen, ziekte, pijn, verlatingsangst en doodsangst, liefde en verlangen, relaties met ouders,
vriendjes, grootouders, broers en zussen, en vooral dieren, feesten,
ruzie en oorlog. Ook ontbreken seksualiteit en erotiek niet, hoewel
die thema's vooral in adolescentenromans voorkomen.
II Er zijn overigens genoeg kinderboeken die niet goed aflopen; in
bijvoorbeeld Kleine Sophie en lange Wapper van Els Pelgrom gaat
Sophie aan het eind van het boek dood.
12 Bijvoorbeeld het eerste hoofdstuk uit Robin en Sinterklaas van
Sjoerd Kuyper. Een ander voorbeeld van een verhaal waarin een
aspect van de Nederlandse en Vlaamse samenleving wordt
behandeld is `Peerdekadoes' uit Broere van Bart Moeyaert, waarin
een 1 aprilmop centraal staat. Voor voorbeelden uit de jeugdpoëzie,
zie Lalleman, 2001.
13 Dat ik niet de enige ben die dit als een retorische vraag opwerpt
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blijkt wel uit de volgende titels: Alsje goed om je heen kijkt zie je dat
alles gekleurd is, gedichten voor kinderen van alle leeftijden van Tine
van Buul en Bianca Stigter en Goedemorgen, welterusten, gedichten
voor kinderen en andere volwassenen van Kees Fens. Ook de titel van
het tijdschrift Literatuur zonder leeftijd kun je op die manier interpreteren.
14 Mijn twee medeauteurs van De regels van het Nederlands (Florijn
e.a. 1994) waren blij met mijn voorstel De wolken van Nijhoff op te
nemen, maar weigerden pertinent een verhaaltje van Toon
Telligen, hoewel de oefeningen bij dit verhaaltje heel leerzaam
waren.
15 Ik ben niet de eerste of enige die vindt dat jeugdgedichten nuttig
zijn in het NT2/NVT onderwijs. Van Kees Groeneboer kreeg ik een
heel aardige syllabus met gedichten, voorzien van allerlei
oefeningen, die aan de Universitas Indonesia in Jakarta gebruikt
wordt in een beginnerscursus.
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Cees Koster

Poëticale rancune
Albert Verwey en de vertaling van
Shakespeares sonnetten

In het eerste nummer van De Nieuwe Gids van oktober 1885 is een prominente
plaats ingeruimd voor een omvangrijk essay van de dan twintigjarige Albert
Verwey onder de titel `Het Sonnet en de sonnetten van Shakespeare'. Uit dit
essay blijkt al de literatuurhistorische belangstelling waarmee Verwey later faam
zou maken. Hij bespreekt Shakespeares sonnetten in het licht van hun receptie
en spreekt zich uit voor een autobiografische lezing van de omstreden inhoud
en karakteriseert de sonnetten als stemmingsgedichten. Daarnaast bespreekt hij
ze vanuit het oogpunt van versificatie. Aan het eind van het stuk komt de
polemische aap uit de mouw, wanneer Verwey zijn motieven om het stuk te
schrijven onthult:
Ik heb dit opstel geschreven om twee redenen. Ten eerste, om in dezen
tijd, nu er weder sonnetten in ons land gemaakt worden, zóó te
vertellen, wat sonnetten zijn, dat het makkelijk wordt te weten hoe men
sonnetten kritiseert. Hollandsche dichters en critici hebben herhaaldelijk getoond, dat zij het een begrepen noch het ander.
Ten tweede om het publiek te verlossen van de bespottelijke meening,
dat sonnetten knutselversjes zijn zouden, waar geen waar dichter zich
aan mag bezondigen. Die wordt niet beter weerlegd dan door de wetenschap, dat de grootste dichter van Engeland ook de grootste sonnettendichter van zijn land is geweest.
Dichters hebben niets te leeren van de sonnetten van Shakespeare.
Maar wel zou het nuttig zijn, indien wij ijverig en ernstig dien kleinen
bundel bestudeerden, opdat wij na het bewonderen van dien ontzachlijken rijkdom van oorspronkelijke wendingen en beeldende koppeling
van woorden, na het dag aan dag verbaasd-zijn over dien wilden groei
eener menschenziel in een vreemde taal aanschouwelijk gemaakt, ons
eindelijk schaamden onze ziel te verhanselen tot slechte verzen en onze
taal tot een dood karkas. (Verwey 1885: 95-96)
Shakespeare verdient bewondering, maar de contemporaine dichter heeft hij
niets te bieden. Het belangrijkste motief voor het stuk is didactisch van aard: het
moet een rol spelen in de discussie over de nieuwe poëzie van de beweging van
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Tachtig, het sonnet als zodanig (als voornaamste vehikel van de vernieuwingen)
moet een geaccepteerde dichtvorm worden, het publiek moet worden opgevoed.
Achtenveertig jaar later, vier jaar voordat Verwey op eenenzeventigjarige
leeftijd komt te overlijden, verschijnt er bij uitgeverij v/h Mees te Santpoort (de
uitgeverij van zijn schoonzoon, waar dan al jaren al zijn werk verschijnt) een
vertaling van zijn hand van de sonnetten van Shakespeare.
In de (korte) inleiding bij deze vertaling schetst Verwey een beeld van de
sonnetten dat consistent is met het beeld van bijna een halve eeuw daarvoor. Hij
verwijst naar zijn essay in De Nieuwe Gids en doet tevens een uitspraak over de
totstandkoming van de vertaling.
In mijn jeugd bestudeerde ik deze sonnetten en schreef erover in een
opstel Het Sonnet en de Sonnetten van Shakespeare (...). Nu ik
onlangs, door een toevallige aanleiding, tot nog aandachtiger
beschouwing dan vroeger genoopt werd, was het me een genot de
gedichten niet enkel te herlezen, maar ze in hollandsche verzen na te
dichten t . (Verwey 1933: 9)
Deze uitspraak lijkt consistent met Verweys vertaalpoëticale uitgangspunt dat
hij vertalen als een vorm van lezen beschouwt. Tien jaar eerder had hij dat
uitgangspunt geformuleerd in de inleiding bij zijn vertaling van Dantes Divina
Commedia:

Vertalen is een vorm van lezen. Zoodra men het inde vreemde taal
geschrevene zoo indringend leest dat men niet laten kan het na te
zeggen in de eigene, is er de vertaling. Dichters lezen zoo gedichten.
Zij kunnen niet rusten voor zij het beminde gedicht hebben omgelezen
tot een gedicht in hun moedertaal. (Verwey 1923: v)
De latere lezing van de sonnetten is kennelijk indringender geweest dan de
eerste en de vraag dringt zich natuurlijk op wat dan de precieze aanleiding is
geweest voor de `tweede' lezing. In de inleiding bij zijn sonnettenuitgave suggereert Verwey min of meer dat hij zich in de tussenliggende jaren niet met het
onderwerp heeft beziggehouden, maar niets is minder waar. Bij diverse gelegenheden heeft hij zich uitgelaten over Shakespeare en met name de sonnetten,
o.a. bij het verschijnen van de vertalingen van Stefan George en van de Nederlandse dichteres H. Moulijn-Haitsma Muller. In dit artikel zal ik proberen te
reconstrueren wat hem er uiteindelijk toe heeft gebracht om de sonnetten zo
laat in zijn carrière toch nog zelf te vertalen. Ondertussen zal ik tevens ingaan
op de verschillende manieren waarop Verwey de sonnetten receptief verwerkt
heeft om daarmee aan te tonen dat vertaling voor hem een integraal onderdeel
van zijn poëtische praktijk vormde. Daarbij zal tevens Verweys vertaalpoëtica
aan de orde komen.
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1885
De motieven van Verwey om zich met de studie van Shakespeares sonnetten
bezig te houden, hielden, zo blijkt uit bovenstaand citaat, vooral verband met de
plaats van het sonnet in de Nederlandse literatuur. Zijn stuk is polemisch van
aard en hij had er niet echt literatuurhistorische of wetenschappelijke pretenties
mee, hoewel de literair-historische invalshoek wel aan de orde komt. 2 Vertaling
komt niet aan de orde. Verwey verwijst slechts sporadisch naar bestaande
studies en edities. Hij richt zijn pijlen voornamelijk op de Duitse Shakespeareoloog Nicolaus Delius, wiens anti-autobiografische lectuur van de sonnetten hij
bestrijdt. Delius is ook de man op wie de Shakespeare-vertaler L.A.J. Burgersdijk zich voornamelijk baseerde bij zijn uitgave van de sonnetten in 1879.
Dat Burgersdijks vertaling van Shakespeares sonnetten onder de poëtische
voormannen van Tachtig bekend was, lijdt geen twijfel. Als Kloos in 188o in de
Nederlandsche Spectator Burgersdijks vertaling van de Prometheus van Aischylos
bespreekt, spreekt hij in een bijzin zijn oordeel uit over de sonnetvertaling:
`Gunstig bekend als de vertaler van Shakespeares drama's en van de, meestal
goed weergegeven, sonnetten' (Kloos 188o: 311). Hoewel Verwey Burgersdijks
sonnetvertaling in het Nieuwe Gids-stuk niet noemt, was zijn oordeel in kleinere
kring wel bekend. In een brief aan Willem Doorenbos, zijn oude literaire
leermeester van de Amsterdamse H.B.S., van 4 juli 1885, geeft Verwey een
verslag van een van de eerste redactievergaderingen van De Nieuwe Gids: `Litteraire onderwerpen zijn abundant op het ogenblik: als een uit veel heb ik Shakspere's Sonnetten eens opgenomen, die Burgersdijk op zoo'n merkwaardige
manier verapothekerd heeft.' (Verwey 1995: 14).
Dat Verwey zich sterk maakt voor een biografische leeswijze van de
sonnetten lijkt niet meer dan logisch, gezien zijn poëticale opvattingen in de
vroegste periode van zijn dichterschap. Voor Verwey was het sonnet de ultieme
vorm van stemmingspoëzie en voor de sonnetten van Shakespeare gold dat
evenzeer: `Doch de sonnetten zijn geen historisch verslag van toestanden. Zij zijn de
in vers gebrachte uitdrukking van stemmingen, die uit die toestanden zijn ontstaan.
Die toestanden liggen niet als verhaal er in, maar als oorzaak van stemmingen er
achter.' (Verwey 1885: 8o; oorspronkelijke cursivering). Deze uitspraak doet

Verwey in de context van een discussie over de problemen van `eerbaarheid' die
zouden ontstaan wanneer men de sonnetten van Shakespeare zou lezen als een
historisch verslag van een vriendschap of liefde tussen twee mannen. Voor
Verwey is dit geen kwestie: `of de toestanden reëel zijn of fictief', dat maakt voor
hem geen verschil. Daarbij – in zijn eigen leven (in zijn verhouding tot Kloos),
en dichterschap speelde het thema van de grenzen tussen vriendschap en liefde
evenzeer een rol.
In 1889 geeft Verwey zijn Verzamelde Gedichten uit, rijkelijk prematuur, zo op
het eerste gezicht, maar de bundel blijkt de afsluiting te zijn van de vroegste
periode uit zijn dichterschap, die van de stemmingsgedichten. In die bundel
verschijnt voor het eerst een sonnettencyclus onder de titel `Van de liefde die
vriendschap heet'. Een aantal van de sonnetten uit deze reeks zijn al eerder
afzonderlijk in De Nieuwe Gids verschenen. In de reeks komen veel sonnetten
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voor die zijn gericht aan een mannelijke `geliefde'. Uit de vele literatuur die later
over dit onderwerp is verschenen, komt naar voren dat de sonnetten aan Willem
Kloos waren gericht en dat Moos ook een aantal antwoordsonnetten heeft
geschreven. In die literatuur wordt ook gewezen op de thematische overeenkomsten tussen deze cyclus en Shakespeares sonnettencyclus (zie onder meer
Vergeer 1986 en Van Eeten 1963); ik zal daar later nog op terugkomen.
Het is mogelijk om vrij nauwkeurig te bepalen hoe in 1885 Verweys
werkzame leven eruit moet hebben gezien. Aan de hand van de briefwisseling
uit 1885 valt te reconstrueren dat Verwey tussen 26 juli en 28 augustus aan het
stuk over Shakespeare heeft gewerkt. In de postume uitgave Dichtspel (Verwey
1983) blijkt dat ook de cyclus van 1889 nog niet compleet was, dat Verwey een
keuze had gemaakt uit een nog grotere voorraad. Uit de datumtekeningen op de
manuscripten blijkt dat Verwey van april tot en met oktober 1885 aan de cyclus
gewerkt heeft.'
Hoewel het overgrote deel van de sonnetten uit `Van de liefde die vriendschap heet' in april, mei en juni is ontstaan, mag men toch aannemen dat
Shakespeares cyclus op een of andere manier op de achtergrond een rol heeft
gespeeld tijdens de conceptie van Verweys sonnettenreeks. Grond voor deze
veronderstelling vind men ook in het fragment van Shelley dat Verwey zelf als
notitie bij de manuscripten heeft bewaard:
If any should be curious to discover
Whether to you I am a friend or lover,
Let them read Shakespeares sonnets, taking thence
A whetstone for their dull intelligence. –
Verweys opvatting dat de sonnetten van Shakespeare stemmingsgedichten zijn,
laat zich makkelijk verbinden met een romantische visie op Shakespeare, maar
kan toch ook beschouwd worden als een vorm van toe-eigening, mede ook
ingegeven door de rol die de verwante cyclus in zijn eigen werk heeft gehad op
dat moment. Dat zou kunnen verklaren waarom de morele aspecten er voor
hem niet zoveel toe deden. Andersom geredeneerd zou dit ook een verklaring
kunnen vormen voor het niet vertalen van de sonnetten van Shakespeare door
Verwey op dit moment. Het is weliswaar op geen enkele manier vanzelfsprekend dat hij dat wel gedaan zou moeten hebben, maar de impuls tot
vertalen is voor Verwey, zo zagen we in de inleiding tot zijn vertaling van de
Divina Commedia, wel inherent aan het (zijn?) dichterschap. Het kan heel goed
dat die impuls hier is weggebleven door de productieve verwerking van Shakespeares sonnetten in `Van de liefde die vriendschap heet'.
De brede blik

In het achtste deel van zijn verzamelde opstellen, Proza, heeft Verwey een reeks
aforistische uitspraken opgenomen over een veelheid aan literaire en filosofische onderwerpen. Een van deze `Eenzame volzinnen' luidt: `Zelfs de beste
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vertaling van Shakespeare is nooit veel anders dan een voorstel het nu maar
eens zóó te doen.' (Verwey 1923a: 34) 4. In eerste instantie lijkt dit een
verzuch ti ng over de onmogelijkheid om bij het vertalen van Shakespeare het
origineel ook maar enigszins te benaderen. Het is echter ook mogelijk om deze
uitspraak op een meer positieve en produc ti eve manier te lezen.
In 193o publiceert Verwey de teksten van twee colleges die hij voor studenten
Italiaans heeft gehouden over zijn vertaling van Dantes Divina Commedia uit
1923 (Verwey 1930). In die artikelen spelt hij ook expliciet zijn vertaalpoëtica uit.
Over het algemeen komt die poë ti ca overeen met het standaarddiscours over
vertalen van De Tachtigers (zie Koster & Naaijkens 2002: 6-8): door de onlosmakelijkheid van vorm en inhoud is vertalen problematisch, maar het oorspronkelijke gedicht kan nagezongen worden in de eigen taal, zolang de vertaler
maar een dichter is en het uiteindelijke criterium voor de beoordeling van
vertalingen moet esthetisch zijn. Esthetische getrouwheid gaat voor filologische
getrouwheid.
In zijn colleges stelt Verwey vertaling expliciet gelijk aan interpreta ti e: `Ik
noem hiermee het ware woord om de waarde uit te drukken ook van de beste
vertaling. Zij is één interpreta ti e, één van degene die mogelijk zijn.' (Verwey
1930: 285) en `Dit is dus ten slotte de hoogste waarde die men aan een vertaling
kan toekennen: ze doet het oorspronkelijk zien op een nieuwe wijs.' (Ibid.: 287).
Deze visie leidt uiteindelijk tot het idee dat men vertaling beter als zelfstandig
geheel kan bekijken: `Men pleegt doorgaans, bij het bestudeeren van vertalingen
ze allereerst te vergelijken met het oorspronkelijk. Dat is ongetwijfeld een
gerechtvaardigd studie-doel. Maar men heeft dikwijls meer aan het lezen en
karakteriseeren van de vertaling op zichzelf.' (Ibid.: 286).
Verwey heeft hierbij vooral oog voor de waarde van vertaling als een vorm
van cultuurproductie, meer dan als reproductie. Zijn vertaalpoëtica, die een
brede blik op vertaling verraadt, gee ft dus a ll e grond voor een positieve lezing
van zijn `volzin'.
In de periode waarover het hier gaat heeft Verwey zich meerdere malen
uitgesproken over vertalingen van Shakespeares sonne tten. In 1910 bespreekt
hij in De Beweging de vertaling in het Duits van zijn (toen nog) poëtische zielsverwant Stefan George, in 1923 in de Nieuwe Rotterdamsche Courant de vertaling
van vij ftig van de sonne tt en in het Nederlands door de dichteres M. MoulijnHaitsma Mulier en in 1932 in het academische blad English Studies de Vlaamse
vertaling van Jéróme Decroos. Hoe breed is zijn blik in deze besprekingen?

Stefan George
Het soort literaire vriendschap dat Verwey met Kloos heeft gehad, heeft hij ook
met symbolist George gehad: zielsverwantschap, samenwerking, verwijdering,
breuk. Een van de uitingsvormen van hun verwantschap was het vertalen'. Niet
alleen vertaalden zij werk van elkaar, ook vertaalden zij vaak hetzelfde werk,
waarbij Verwey meestal George volgde. Dit was ook bij de sonne tten van
Shakespeare het geval.
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Toen George in 1909 de sonne tten vertaalde ten behoeve van de omwerking
van de Schlegel-Tiecksche Shakespeare-vertaling door Friedrich Gundolf,
besprak Verwey die bundel meteen in De Beweging. Verwey benadert de
vertaling vooral vanuit de plek die deze inneemt in het oeuvre van George zelf
en de bespreking mondt uit in een bespiegeling over hoe vertaling benaderd
kan worden. De poëticale positie die Verwey in 193o bereikt had vinden we ook
hier al.
Kan het ook zijn, omdat in deze sonne tten van Shakespeare kracht van
menschelijk leven zich zoo diep bedwongen en genoten en gesproken
heeft, dat wie aanvangt te verstaan, door genot en zelfbedwang in den
ban geslagen, noodzakelijk gelijk wil worden aan dien spreker?
Zóó kan een die zelf zich gaarne bedwingend geniet en uitspreekt,
geboeid worden tot de behoefte vers na vers te herhalen in de taal die
hem eigen is. Zóó kon George, de dichter wien de innerlijke stilte lief
werd, zich genoopt voelen tot het nazeggen van die verzen. (Verwey
1910: 322)
Als motief voor de vertaling van de sonne tten wordt hun universele waarde
verondersteld en de predispositie van George als dichter die het `lezen dat
vanzelf vertalen wordt' beoefent. De vertaling moet volgens Verwey als een
zelfstandige tekst gewaardeerd worden en de waarde van de vertaling wordt
bepaald door de `uitmuntendheid' van de vertaler als dichter:
Ik herhaal: de verstandelijke betrouwbaarheid die het deel kan worden
van iederen geleerde, heeft ook deze vertaler. Maar wat alleen hij heeft
is de gebonden stijl die bij zijn wezen en zijn plan past, en die in haar
honderd mogelijkheden is uitgewerkt.
Zijn werk moet voor zichzelf worden genoten als de vertaalarbeid van
een dichter die door de diepte van zijn innerlijke gebondenheid en de
voortreffelijkheid van zijn verskunst gelijkelijk uitmuntend is. (Ibid.: 323)

H. Moulijn-Haitsma Mulier
In 1923 publiceerde de nu geheel vergeten dichteres Moulijn-Haitsma Mulier6
een vertaling van een selec ti e van vijftig van Shakespeares sonne tten. Ook ten
opzichte van deze vertaling neemt Verwey een zeer tolerante houding aan.
Wanneer de vertaalster in de Nieuwe Rotterdamsche Courant wordt gekapitteld
voor een vertaling vol `fouten', die `niet gelukkig' is, neemt hij het in een
ingezonden brief getiteld `Iets over vertalen' voor haar op. Volgens Verwey heeft
zij de toon van de sonne tten `voortreffelijk getroffen' en
Wie andere vertalingen van die sonnetten kent, en oor voor verzen
heeft, zal weten hoe zeldzaam dit is. Ik zeg niet "moeilijk", maar
"zeldzaam", want ook de grootste dichter kan het niet, tenzij door een
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soort stem-verwantschap. Die toon is diep en bedachtzaam, maar
tegelijk open. Dat wil zeggen, dat de bedachtzaamheid onbewust is en
niet berust op een merkbare denk-inspanning. Aan de diepe alt van
mevr. Moulijn is die toon van nature eigen: terwijl zij de moeilijke
gedachtengangen van Shakespeare volgt, blijft ze niet alleen innig,
maar ook zangerig. Juist evenwel omdat een ingeboren bedachtzaamheid een van de elementen is die zij met de sonne tten-dichter
deelt, is zij in haar vertaling niet letterlijk. Haar denken kan niet
worden uitgeschakeld ter wille van de gedachtelooze overgave.
(Verwey 1923:5)
Hier komt het thema terug van de vertaling die een mogelijke interpretatie is
tussen andere interpretaties. Verwey gebruikt hier het begrip `variant': `Dit is nu
(...) vaak het geval, dat zij geen le tt erlijke overze tting, en ook zelfs geen eigenlijke vertolking van het oorspronkelijk, maar varianten geeft' (Ibid.). Zij levert
volgens Verwey geen `broddelwerk', maar een consistente visie op de afzonderlijke sonnetten.
Zoo zien we, tot in mogelijke fouten toe, een vertaalster aan het werk
die, terwijl ze de toon van het oorspronkelijk merkwaardig trouw blijft,
in de beeld- en gedachtenvorming afwijkingen vertoont die de moeite
van een aandach ti ge beschouwing overwaard zijn. (Ibid.: 6)
Verwey legt hier weer grote nadruk op het productieve karakter van vertaling en
op de waarde van de vertaling als een zelfstandige eenheid. De consequente
toon van Moulijn, die een organisch onderdeel van haar dichterschap vormt,
lijkt hierbij de doorslaggevende factor.

Jérôme Decroos

In zijn bespreking van de vertaling van Jéróme Decroos 7 komen de lijnen van
Verweys bemoeienis met de sonne tten van Shakespeare bij elkaar. Vermoedelijk
vinden wij hier ook de `aanleiding', waarvan in de inleiding bij Verweys
vertaling sprake is.
Opvallend is dat Verweys bespreking (die in 1933 verscheen in de vijfde
aflevering van English Studies, geen onbelangrijk detail, zoals we straks zullen
merken) uitermate negatief is, in vergelijking met beide andere besprekingen.
Van de welwillendheid en de brede blik is hier weinig terug te vinden.
Deels zal dit uit poëticale overwegingen voortkomen. Volgens Verwey deugt
de toon van de vertaling niet: `Want dit is de grootste fout van de heele vertaling:
telkens weer ontbreekt de vanzelfsprekende, de bij de gedachte behoorende,
toonval van het oorspronkelijk' (Verwey 1933: 19o) en `Dr. Decroos heeft noch
oor, noch takt, noch natuurlijke woordkeus. Van Shakespeares vers met zijn
zeer sterke cesuren hee ft hij niets begrepen, noch van zijn stijl die berust op
parallellisme en antithese.' (ibid.).
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Verweys grootste bezwaar geldt Decroos' `onvermogen verzen te schrijven'
(Ibid.:19i). Decroos is geen dichter, maar een filoloog. Hij wilde de sonne tt en
verklaren: `Hij legt uit en kan het dan niet helpen als hij zijn uitleg in de plaats
schuift van het onuitgelegde oorspronkelijk.' (Ibid: 19o). Dit bezwaar volgt
logisch uit de standaardopvatting over vertaling van de Tachtigers: alleen
dichters kunnen gedichten vertalen.
De felheid van Verweys stuk, de toon van irritatie die eruit spreekt, doet
vermoeden dat er toch meer in het spel is dan alleen poëticale onvrede. Die
irritatie zou heel goed veroorzaakt kunnen zijn door een eerder dat jaar
verschenen stuk in de eerste aflevering van Leuvensche Bijdragen. Tijdschrift voor
Moderne Philologie: `Shakespeares Sonne tt en en Albert Verwey's „Van de Liefde
die Vriendschap heet"' door ... dr. J. Decroos.
Decroos besluit het ar tikel met de opmerking:
Doel van bovenstaande uiteenzettingen was overigens allerminst Albert
Verwey te verwijten wat hij verschuldigd is aan een dichter aan wiens
overvloed zooveelen meer of minder ontleend hebben; ik heb alleen
een zuiver zakelijke bijdrage willen leveren over een bijzonder punt uit
de geschiedenis der Nederlandsche poëzie. (Decroos 1933: 199-200)
Aan het slot van zijn artikel komt dit als een wonderlijke legi tima ti e, omdat
Decroos het hele artikel lang juist wel de indruk wekt Verwey zijn ontleningen
te verwijten. Decroos is uitermate negatief over wat hij onder één noemer vangt
als de `negentiend'eeuwsche lyriek', waartoe hij Verweys werk ook rekent:
Op de spits gedreven, egocentrisch individualisme, subjectivisme,
schoonheidsvereering in den trant van Shelley en Keats, zelfs in enkele
sonnetten romantisch gedweep en romantische sentimentaliteit, we
vinden veel meer daarvan dan wel invloed van den meestal heilig
nuchteren, ook in zijn subjectiefste uitingen, zelden den stevigen
grond in een tastbare realiteit verlatenden Shakespeare. (Ibid.: 187).
Dat er parallellen bestaan tussen Verweys cyclus en die van Shakespeare lijdt
geen twijfel en Decroos geeft een aantal overtuigende voorbeelden, die het hele
intertekstuele spectrum beslaan van echo tot allusie tot ontlening of vertaling
van beelden of woorden. De irritati e bij Verwey zal dan vooral veroorzaakt zijn
door de curieuze redeneringen van Decroos, die bijvoorbeeld een overeenkomst
ziet in het gebruik van beeldspraak uit de wereld van het toneel en het zakenleven. Bij Shakespeare is dat logisch, aldus Decroos, hij was immers tijdens zijn
leven acteur en zakenman. Dan vervolgt hij, als een volleerde Droogstoppel:
Merkwaardigerwijze komen nu in `Van de Liefde die Vriendschap heet'
ook zulke vergelijkingen voor, hoewel Verwey, toen hij die verzen
schreef, in zoo verre ik weet, noch met het toneel-, noch met het zakenleven in aanraking gekomen was. (Ibid.: 191)
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Ook het oordeel van Decroos over Verweys dichterschap als geheel zal de laatste
niet onberoerd hebben gelaten:
Vóór de sonnettenreeks `Van de Liefde die Vriendschap heet' heeft
Verwey waardevolle gedichten geschreven waarin geen invloed van
Shakespeare te bespeuren valt; na die sonnettenreeks, toen niets of
weinig meer van Shakespeares inwerking te merken was, heeft hij
veel meer ongenietbare dan goede verzen op het papier gebracht.
Shakespeare is onschuldig aan heel die ontwikkeling. (Ibid.:199)
Decroos stond natuurlijk niet alleen in dat oordeel, maar Verwey zal het zich
niet graag hebben willen laten zeggen. Wat precies de reden voor Decroos
geweest kan zijn om dit artikel te schrijven wordt niet onmiddellijk duidelijk. Er
bestaat in 1933 geen directe aanleiding en vermoedelijk was het een bijproduct
van zijn studie ten behoeve van de eigen sonnettenvertaling. Decroos vermeldt
Verweys artikel uit De Nieuwe Gids als een waardevolle studie en zal die wellicht
ook gebruikt hebben.
Of we hiermee nu de `toevallige aanleiding' hebben gevonden waarvan
Verwey gewag maakt in de inleiding bij zijn vertaling van Shakespeares
sonne tten blijft natuurlijk een kwestie van speculatie. De datering van de
relevante teksten zou nader bepaald moeten worden om te kunnen weten wie
wat wanneer gelezen kan hebben. Wellicht dat studie van de correspondentie
van Verwey daarop licht zou kunnen werpen. Onaannemelijk is deze reconstructie echter niet.

Rivaliteit als motief
Het is dus niet onmogelijk dat Verwey uiteindelijk tot het vertalen van de
sonnetten van Shakespeare komt uit poë ti cale rivaliteit. Hij zal zich getart
hebben gevoeld en het tijd gevonden hebben om het oorspronkelijk `op zijn
wijs' te willen laten zien. Hegemoniedenken was Verwey sowieso niet vreemd,
getuige ook zijn wil om `leider' te zijn, en er zijn sterke aanwijzingen dat meer
van zijn vertalingen tot stand zijn gekomen ofwel uit onvrede met andermans
vertalingen ofwel uit de wil zich te meten. De geschiedenis van Verweys Shelleyvertalingen is hier een goed voorbeeld van. Veel van zijn vertalingen zijn
concurrerend ten opzichte van die van Kloos of diens trawanten. Ook in het
geval van de Dante-vertaling is gedocumenteerd dat Verwey zich afze tte tegen
vertalers die hem voor waren gegaan.
De rela ti e met George is in dit verband ook illustratief. Hierbij zal concurrentie allicht minder een rol hebben gespeeld, omdat ze beiden in een andere
taal vertaalden, maar het is opvallend dat ze een aantal dezelfde werken vertaald
hebben: naast Shakespeares sonne tten ook Dantes Divina Commedia (George
fragmenten, Verwey integraal) en Baudelaires Les Fleurs du Mal (Verwey losse
gedichten, George integraal). Dat ze daar allebei anders bij te werk gingen is in
het geval van Baudelaire duidelijk aangetoond.8
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Besluit
Verwey heeft dus een lange weg afgelegd voor hij zelf aan het vertalend `verapothekeren' van de sonne tten van Shakespeare toekwam. Hij is er vermoedelijk
toe gekomen uit getergdheid en rivaliteit, maar dat was eerder aanleiding dan
reden. Zijn hele loopbaan lang heeft hij zich met tussenpozen met de tekst en
de receptie ervan beziggehouden. Dat het tot een eigen vertaling zou kunnen
komen, heeft altijd tot de mogelijkheden behoord.
Het krachtenveld waarbinnen de vertaling tot stand is gekomen is breed. De
vertaling is te plaatsen in relatie tot het eigen werk van Verwey. Verweys dichterschap wordt gekenmerkt door een grote consistentie, die hij er met harde hand
in heeft willen houden. Het lijkt mij gerechtvaardigd te stellen dat er een rechte
lijn loopt van de vroegste lectuur van de sonne tten in 1885 tot de vertaling in
1933. Zijn visie op de sonnetten, zowel als zijn vertaalpoëtica laten evenzeer een
grote mate van consistentie zien. Verwey was niet iemand die afstand nam van
oud werk en oude ideeën, hij beschouwde ze eerder als stadia van een progressieve ontwikkeling.
De vertaling komt ook tot stand in relatie tot de vertaaltraditie. Zijn eigen
vertaling is niet los te zien van zijn visie op de vertalingen van Burgersdijk,
George, Moulijn-Haitsma Mulier en Decroos. Een vergelijkende studie van
afzonderlijke sonnetvertalingen zou licht kunnen werpen op de vraag in
hoeverre en op wat voor manier zijn vertaling is beïnvloed door zijn lectuur van
de andere vertalingen. Met name George is dan natuurlijk een interessant geval.
Tot die vertaaltraditie behoren ook de ideeën over vertaling die binnen het
literaire veld van die periode heersen. We hebben gezien dat Verweys vertaalpoëtica nauw aansluit bij het standaarddiscours over vertaling dat in de kringen
rond de Beweging van Tach ti g (en de uitlopers daarvan) werd gebezigd, waarin
vertaling allereerst als productieve, scheppende arbeid wordt gezien. Verweys
belangrijkste criterium was het handhaven van de `toon' of `toonval' van het
oorspronkelijk. Interpretatieve kwesties komen wel in beeld en kunnen punt
van discussie zijn, maar over het algemeen neemt Verwey hier een tolerante
houding aan, waarin conflicterende interpretaties naast elkaar kunnen bestaan.
Een andere kracht die op het ontstaan van de vertaling ingewerkt heeft is
Verweys predispositie als vertaler. Verwey was een echte canonvertaler. Naast
Shakespeare, prijken op zijn vertaalbibliografie onder meer dichters als Milton,
Dante en Marlowe. Als vertaler was Verwey, althans in de selectie van zijn
teksten (misschien dat zijn lyriekvertalingen voor de tijdschriften hierop een
uitzondering vormen), beslist geen vernieuwer. Dit is bijvoorbeeld een van de
grote verschillen met de positie van George als vertaler.
Niet aan de orde gekomen is het verband tussen de vertaalpoëtica van Verwey
en zijn literaire poëtica. Dat dit verband bestaat mogen we wel veronderstellen,
de aard ervan zou nader onderzocht moeten worden. Het standaardbeeld van
Verwey als dichter die zich ontwikkelt van stemmingsdichter tot objectief
symbolist, als criticus die met ijzeren hand dichters en denkers toetst aan zijn
opvat ti ngen, als tijdschriftleider en voorman van de literaire ontwikkelingsgang
zou dan aangevuld kunnen worden met zijn rol van vertaler. Vele vragen spelen
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daarbij een rol. Dat vertaling voor Albert Verwey een belangrijk onderdeel van
zijn literaire werk vormde, lijdt geen twijfel, maar wat was dan de rol die
vertaling in zijn oeuvre speelde, wat voor soort vertaler was hij? Wat voor soort
teksten vertaalde hij? Waarom vertaalde hij, wat waren zijn motieven bij de
keuze van de teksten? Wat waren zijn opvattingen over vertalen en op wat voor
manier staan die in verband met zijn literatuuropvattingen? Hoe vertaalde hij?
Op sommige van die vragen is hier antwoord gegeven, andere staan nog open.
In vertaalhistorisch opzicht is de periode waarin dit verhaal zich afspeelt
buitengewoon interessant (zie Koster & Naaijkens 2002). In de geschiedenis die
hierover valt te schrijven vormt het verhaal van Verweys vertaling van Shakespeares sonnetten niet meer dan een detailstudie, maar wel één die licht werpt
op veel factoren die van belang zijn voor die geschiedenis.

Noten

I Het gebruik van de term `nadichting' als zelf-declaratie is op zich

al aan de dubbelzinnige kant, maar is nog iets meer mee aan de
hand. Op het titelblad wordt de term ook gebruikt. Daar wordt als
ti tel gegeven: Shakespeares sonnetten nagedicht door Albert Verwey.
Op het omslag staat echter als ti tel vermeld: Shakespeares sonnetten
vertaald door Albert Verwey. Of hier sprake is van een redactioneel
foutje of van een poëticaal standpunt laat zich slechts raden.
2 Er klinkt zeker ook een grote dosis jeugdige overmoed door in het
stuk. Doordachtheid is niet het sterkste punt e rvan. In een
conceptbrief aan Carel Vosmaer (eind november 1885) laat Verwey
doorschemeren dat zelf ook te vinden: `Evenwel stel ik er p ri js op u
te danken voor de verschooning waarmee u het gedeeltelijk
onafgewerkte van mijn stuk over Sh. in de schaduw gelaten hebt.
Persoonlijk zal ik gaarne de onvolkoomenheden, die erin zijn met
u bespreken.' (Verwey 1995:11o) In de uiteindelijk verzonden
b ri ef is deze passage overigens weggelaten.
3 In 1983 verschenen in Dichtspel all e sonne tt en van Verwey die
oorspronkelijk in het door Moos en Verwey samen uit te geven
`Boek der Mysteriën' terecht hadden moeten komen. Een deel
daaruit is in `Van de liefde die vriendschap heet' verschenen in
1889. Volgens Vergeer zijn in `Van de liefde die vriendschap heet'
de sonnetten waar meer het accent op de liefde dan op de vriendschap lag niet opgenomen (Vergeer 1990: 125).
4 Het betreft hier nummer 31 uit de derde reeks. Volgens de bibliografische gegevens uit Hanot (1957: 243) gaat het hier om een
reeks die in 1906 in De Beweging voor het eerst werd gepubliceerd.
De reeks daa rv oor werd in 1904 in De XXe Eeuw gepubliceerd.
We mogen dus aannemen dat de uitspraak te dateren valt tussen
die twee jaartallen. Waar ze door is ingegeven heb ik (nog) niet
kunnen achterhalen.
5 Zie hie rv oor Koster (in voorbereiding).
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6 Hester Henriëtte Jacoba Moulijn-Haitsma Mulier (1877.1948).
In de bekende Spiegel van de Nederlandse poëzie in de versie van
Victor van Vriesland is zij met welgeteld één gedicht vertegenwoordigd. In de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse
Letteren is zij niet meer terug te vinden.
7 Jéróme (of: Jeroen) Decroos (1890-1956). Vertaalde onder meer
werken van Marlowe en Beaumont en Fletcher in het Nederlands
en gedichten van Gezelle in het Duits. Tijdens de Eerste Wereldoorlog koos hij de zijde van het activisme.
8 Voor de vertaalrelatie met Kloos zie Naaijkens 2002: 177-201,
voor de Dante-vertaling Koster 1994 en voor de Baudelairevertalingen Hietbrink 1999.
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Karel Porteman

.

.......... Vondel schildert een Rubens

Wie enigszins vertrouwd is met het zeventiende-eeuwse vertoog over de onderlinge verhouding van dicht- en schilderkunst moet het volgende klassiek citaat
vertrouwd in de oren klinken:
Segnius inritant animos demissa per aures
Quam quae sunt oculis subiecta fidelibus...

(Wat ons via het oor bereikt raakt de geest veel oppervlakkiger
dan wat aan het trouwe oog wordt getoond).
Hoewel deze regel uit Horatius' Ars poetica (180 . 81) in traktaten en lofdichten
over schilderkunst voortdurend als een compliment voor Pictura wordt aangehaald, gaat hij over het theater. Zijn toeëigening door de beeldende kunst
geschiedde op gezag van de in de Oudheid algemeen erkende opvatting dat het
gezicht het volmaaktste van de zintuigen is. Dat is ten overvloede bij de Italiaanse trattatisti (traktaatschrijvers over kunst) en hun navolgers te vinden. "t
Zien gaat voor 't zeggen', zei Jan Vos, als dichter groot bewonderaar van de
schilderkunst én Amsterdams schouwburgdirecteur (1647-52; 1653-67). Hét
criterium dat de effectiviteit van deze stelling moest bewijzen, waren de door
het schilde rij verwekte emoties. Franciscus Junius wijdt er in zijn De pictura
veterum enkele zeer erudiete bladzijden aan. 1 Dichters hebben deze opvat ti ng
met graagte verkondigd om de toneelschrijfkunst en het historieschilderen op
één lijn te stellen. Dichtkunst die zichtbaar wordt en schilderkunst die beweegt:
dat is de energie die het zusterschap van poesis en pictura tot leven brengt.
In de theaterpraktijk manifesteerde dat zusterschap zich onder meer door de
handeling in zogenaamde 'tableaux vivants' of `stomme taferelen' te laten
bevriezen. De op het eerste gezicht wat tegenstrijdige Franse en Nederlandse
termen om dat gebruik aan te duiden, geven de opposi ti es weer die ook in het
aloude beroemde dictum van Simonides van Keos zijn te horen: de poëzie is
sprekende schilderkunst, de schilderkunst stomme poëzie.
In zijn theaterapologie Tooneelschilt (166i) zegt Vondel dat in dat dictum met
poëzie in feite het toneel is bedoeld. 2 De overeenkomst tussen tragedie en het
geschilderde historiestuk was in de toneelschrijfkunst een topos. Hoe die door

29

zeventiende-eeuwse toneelschrijvers werd beargumenteerd en functioneerde
heeft Jan Konst voortreffelijk uiteengezet in de bundel Dans der muzen (1995).3
Verrassenderwijs geven deze teksten over de nochtans algemeen aanvaarde
correspondentie een nogal diffuus beeld te zien. Maar de uitspraken over de
intenties en de effecten van de beide kunstvormen zijn wél consistent. Ze
worden geformuleerd in het licht van de retorische trits van het onderwijzen,
het behagen en het ontroeren. Docere, delectare, movere, dat doen schilderkunst
en toneel evenzeer en met hetzelfde resultaat.
De enige auteur die in onze literatuur de verwisselbaarheid tussen drama en
historieschilderkunst coherent en consequent uitwerkte, was Joost van den
Vondel. Al in de toelichting bij zijn eerste spel valt de term – Brom sprak van
een `onvermijdelijk wachtwoord' 4 – `levende schoon-verwighe schilderije' ter
aanduiding van `drama'. 5 De parallellen tussen beide disciplines liggen volgens
de Amsterdamse tragediedichter in de visueel-mimetische herschepping van de
werkelijkheid, de gelijkaardigheid van de uitgebeelde onderwerpen, de gemeenschappelijke retorische onderbouw, de vrijheid in de stofverwerking en
natuurlijk de hier al vermelde drie effecten.
Vondel heeft zijn visies op de tragedie met grote volharding, eruditie en een
principiële openheid voor nieuwe inzichten telkens weer uiteengezet in de
opdrachten en de inleidingen van zijn spelen. Het geheel van dat zogenaamde
`poëtologisch' proza is – om in de sfeer te blijven – écht `atelierwerk': er zit een
constante beweging en ontwikkeling in; geen van deze teksten is een ma tte
herhaling van de andere.' Ik sta in deze bijdrage bij één van deze teksten stil en
dat om twee redenen. De verwijzingen naar de schilderkunst hebben daarin een
reële invloed op het toneelschrijven zelf. Bovendien ontwerpt de dichter met
woorden een fic tief schilderij van Rubens om zijn stuk als tragedie overtuigender te maken. Het gaat om de opdracht van het bijbeldrama Gebroeders
(gecomponeerd in 1639, gedrukt in 164o en met groot succes opgevoerd in
1641).' Maar de door Vondel ingebeelde Rubens bleef in het toenemend aantal
studies over de rela ti es tussen zeventiende-eeuwse literatuur en schilderkunst
wat onderbelicht. Wat is de concrete functie van dat fictieve schilderij in Vondels
vertoog over het stuk? Wat leert het ons over de exemplarische rol van de historieschilderkunst voor de tragedie? En wat zegt het over de Rubens-perceptie van
de toneelschrijver die zovele essayisten, in het kielzog van Busken Huet en met
joyeuze vrijblijvendheid de `Rubens van de dichtkunst' hebben genoemd?8
Vragen genoeg dus.
Maar eerst nog een bedenking vooraf. Niet alleen in zijn `theoretische'
beschouwingen over de samenhang tussen historieschilderij en treurspel is
Vondel in de Nederlandse literatuur een uitzonde ring. Hij is dat beslist ook als
auteur van bijbelse tragedies. Het genre waarmee men Vondel terecht identificeert, is na 1630 in de Nederlandse le tterkunde zelfs perifeer te noemen. Met
uitzondering van Vondels spelen telde Mieke Smits-Veldt voor de periode 16301665 in de Nederlanden maar een tiental bijbeldrama's op een totaal van bijna
tweehonderd erns ti ge spelen; Vondel schreef er in deze periode elf, daarvoor
twee en daarna nog een. Vele ervan werden in hun tijd maar weinig of zelfs
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nooit opgevoerd. Dat moet ons, als we over deze dingen spreken in een breder
cultuurhistorisch perspectief, toch voorzichtig stemmen, zeker als we de veel
meer beoefende bijbelse schilderkunst met de bestaande toneelcultuur in
verband brengen. 9 De schilders inspireerden zich bij voorkeur op de bijbelprentkunst en in het al uitzonderlijke Vondel-repertoire dient zich slechts één
stuk aan waarvan we met zekerheid weten dat een scène naar een bijbelschilderij verwijst: Joseph in Dothan.1°
Gebroeders is in Vondels oeuvre een scharnierstuk. De dichter brengt er de
nieuwe inzichten in praktijk, die hij had opgedaan toen hij Sophokles' Elektra in
het Nederlands vertaalde. Luidens de opdracht aan de literatuurwetenschapper
Vossius volgt hij nu het Grieks theater. Dat bevat in deze fase van zijn ontwikkeling voor hem drie dingen: de uitbeelding van een uitgestelde delging van een
oude schuld, de concentratie van de tragiek in één familie en de vertoning van
hartstochten in actie. Vondel beschouwde schriftuurlijke verhalen als een
meerwaardig `christelijk én Nederlands' alternatief voor de heidense mythologie, maar de overdracht van de drie genoemde theaterelementen naar een
gegeven uit de bijbel was geen kinderspel. Gebroeders is zijn eerste poging om
het huis van David als christelijke pendant van het geslacht der Atriden op het
toneel te brengen. Het onderwerp vond hij in 2 Samuel 21 en Flavius josephus.
Het doet in niets onder voor de gruwelijkheid van de Griekse tragedie. Omdat
Saul zich met de zijnen ooit aan de priesterstand en hun beschermde nietJoodse dienaren de Gabaonners (of Gibeonieten) had vergrepen, moet zijn
nageslacht boeten. Als vele jaren later droogte en hongersnood Israël teisteren,
verneemt David van het hoogpriesterlijk orakel dat hij, om regen te krijgen, tot
de delging van Sauls bloedschuld moet overgaan en daarom voldoening moet
geven aan de eisen van de zo zwaar getroffen Gabaonners. Zo moet hij zeven
nakomelingen van Saul laten terechtstellen. Aldus geschiedt. Twee zonen en vijf
kleinzonen worden opgehangen. Sauls weduwe Rispe houdt dagenlang
aasvogels en roofdieren van de lijken af tot de regen valt. Dat het hier gaat om
een uitgestelde straf en een familiale tragedie is duidelijk. Maar met uitzondering van het gedrag van Rispe beeldt het droog vertelde bijbelverhaal geen
hartstocht uit. David maakt van de executie blijkbaar geen enkel probleem.
Met het oog op zijn Grieks theaterideaal zat Vondel tegenover zijn
onbewogen, menselijk koele `sacrale' bron kennelijk in moeilijkheden. In zijn
stuk maakt hij de familiale banden inderdaad hechter dan in zijn bron en voert
hij een gehoorzame maar ook medelijdende David op die een moeizame innerlijke strijd levert om voor zichzelf en zijn omgeving de goddelijke uitspraak
waar te maken. Over het probleem van de dichterlijke of artistieke vrijheid in de
omgang met bijbels materiaal overlegde de dichter met de academicus Vossius
die hem, voor hij ze in zijn Institutiones poeticae zou publiceren, luidens de
opdracht drie `gouden' regels in het oor fluisterde: i) wat de bijbel vertelt, kan je
niet verzwijgen; 2) wat hij niet zegt – wij zouden zeggen de `witte plekken in het
verhaal' – mag je `spaerzaem' (creatief) aanvullen; 3) niets is toegelaten wat met
de bijbel in strijd is. 11 Ook voor de interpretatie van de sterk bijbels georiënteerde beeldcultuur van de Republiek kan het recept van Geeraerd Vossius een
interessante invalshoek bieden.
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Wat er ook van zij, van zijn invulstrategie van `witte plekken' heeft Vondel in
de opdracht van Gebroeders met haast apologetische hartstocht getuigenis
afgelegd. Een hogere concentratie van de familietragiek bereikt hij door de vijf
kleinzonen, kinderen van Sauls dochter Merob, tot stiefkinderen van David te
maken. Daar Merob op dat ogenblik al gestorven was, mag de dichter geredelijk
veronderstellen dat haar kinderen aan haar kinderloze zuster Michol waren
toevertrouwd. Deze laatste was met David getrouwd zodat de meerderheid van
de gebroeders in feite ook Davids stiefkinderen waren en hun neven, de twee
geëxecuteerde zonen van Saul en Rispe, Davids zwagers. Twee van de negen
nakomelingen, de gebrekkige zoon en de kleinzoon van Jonathan, de overleden
zoon van Saul, haalt David vol mededogen uit de hoop vanwege een oude
vriendschapseed. Op dat familiekluwen laat Vondel zich met wervend en
bezwerend proza beoordelen:
Overlegh met eenen, hoe Michol, over haere zuster Merobs kinderen
als moeder staende, zich quyten most: ja overlegh liever eens alle
omstandighden t'effens: Gods antwoord; d'eisch der Gabaonneren; de
dierte, en nood der gemeente; het maeghschap van schoonvader en
voorzaets beddegenoot, dochter, kinderen, kinds kinderen, en noch een
lid verder; de verlegenheid der Gebroederen, elck met zich zelven en
om anderen; broeder om broeder; ooms om neven, en neven om
oomen; vader om kind, het kind om den vader; moeders en moeien om
kinders, en neven, en kinders om moeders en moeien; de genote
weldaeden, en gezworen eeden; Davids goedaerdige gemaelin, de
getrouwe Michol; de gedachtenis der allergetrouwsten Ionathans, en
d'onnoozelheid van den ongevalligen Mephiboseth, en zijn noch
onnoozeler zoontje Micha; de vervloeckte wijze van sterven; het
langhwyligh vertrecken der uitvaert; Rispes ellendigh zitten nacht en
dagh by 't gerecht...
Maar het hoofdprobleem van de dichter was David. De door Vondel geconsulteerde theoloog Daniël de Breen vond (blijkens de opdracht) dat de dichter de
koning te aarzelend en te meedogend uitbeeldde en dus te vrij met de Bijbel
omsprong. Met een reeks goede bijbelse argumenten probeert Vondel zijn
David-personage te rechtvaardigen, maar ik hoef hierop met het oog op mijn
onderwerp niet verder in te gaan. Welke rol krijgt in Vondels betoog voor artistieke vrijheid en voor de buitengewoon tragische – lees: Griekse – eigenschappen van deze stof de schilderkunst nu toebedeeld?
Eén bedenking van Vondel is algemeen, maar principieel. De poëzie mag
men omwille van haar natuur en luister wat vrijheid gunnen. Hij heeft het over
een `voegelijck misbruick', dat is een geoorloofde afwijking van de historische
kennis. In wereldse en vooral heidense geschiedenissen mag de dichtkunst
`ruimschoots zeilen', in bijbelse bijzonder matig en schroomvol. Het goede
voorbeeld reiken schilders en musici aan:

32

De Schilder, hoewel hy niet anders als een nabootser van de Natuur zy,
verziert (= verzint) nochtans dickwils eenige byvallende schaduwe,
daerze natuur weigert, om 't ander werck bet te doen voortkomen: of
maelt naeckten en andere cieraeden, die de historie eenen welstand
byzetten. Zoo lei het penseel oock zijn oordeel te werck in 't leggen en
wel schicken der verwen, die zich best onderling verdraegen.
De muzikanten verbinden hele en halve tonen, zoet en zuur. Kortom:
Het gelijcken der dinghen tegens malkanderen (= contrasteren) is van
groot vermogen,
En gheeft de zaeck, die in zich zelve de zelve blijft, terstond een ander
aenzicht.
Het gaat hier om een toepassing van de inventio in het licht van de beroemde
inzet van Horatius' Ars poetica over de carte blanche van schilders en dichters
om fictieve uitbeeldingen te fantaseren.12
Maar deze verwijzing naar de schilderkunst klinkt wel zeer cliché als men haar
vergelijkt met de manier waarop de dichter de zojuist geciteerde passage over de
familie-ellende kracht bijzet. Hij sluit haar samenvattend af met een vers uit de
Aeneis over het droevige lot der Trojanen
Hier beschreit men 's werelds zaecken,
Die den mensch aen 't harte raecken (I, 462).
En dan voelt hij zich `belust' Rubens aan het werk te zetten om zijn treurspel als
een historieschilderij te presenteren:
Hier word ick belust, om door Rubens, de glori der penseelen onzer
eeuwe, een heerlijck en koningklijck tafereel, als een treurtooneel, te
stoffeeren. Hy valt aen het teeckenen, ordineeren, en schilderen, nocht
zijn wackere geest rust eer het werkstuck voltoit zy. David zit'er zwaermoedigh op den hoogen troon. Men ziet'er, door een poort in 't
verschiet, de drooge dorre en dorstige landouw quijnen. Boven in't
gewelf van 't prachtige marmeren en cederen hof zwieren zommige
Engelkens, die, naer de gewoone zinrijckheid des allervernuftighsten
Schilders, elck om strijd bezigh zijn, om net uit te beelden, 't geen ter
zaecke dient. 't Een schijnt het vonnis der Gebroederen uit een half
ingerolt blad te vellen. Een ander geeft met een geslote waterspuit te
kennen dat de hemel gesloten zy. Een ander beduid met een dompige
fackel, een ander, met een waeier in 't aenzicht waeiende, hitte en
benaeuwtheid. Twee andere schijnen twee stammen uit te beelden, te
weten: het een, dat vrolijck van opzicht met kroon en scepter in top
vlieght, Iuda (= de stam van David, K.P.); het ander, dat, verbaest en
treurigh van gelaet, en met den hoofde neerwaert vallende, naer de
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vallende kroone grijpt, Benjamin (= de stam van Saul, K.P.). Andere
maecken een yzere keten klaer, om der misdadigen halzen te sluiten.
Een ander druckt met weeghschael en zwaerd de rechtvaerdigheid der
straffe uit. Sauls verweze nakomelingen staen voor den rechterstoel, en
zien zeer deerlijck, overmits Benajas (= de legeroverste, K.P.) den
lammen Mephiboseth en het kleentje Micha, op het wencken van 's
Konings oogen, en wijzen des uitgestreckten scepters, uit den hoop
treckt; terwijl de Gabaonners met wraeckgierighe en gloeiende aengezichten, aen d'eene zijde, op hun recht dringen, en aen d'andre zijde
hem benaeuwen het misbaer en de traenen der allerbedrucktste
Michol; waernevens de stockoude weduwe, al bevende met de rechte
hand op haer stoxken, en met de slincke op de rechte schouder van
hare kamenier leunende, met een lachende aenschijn meld, datze, van
rouwe aen 't mijmeren geslaegen niet weet watze zeit.
Daarna volgt weer een fraai vertaald en verbijbelst citaat uit de Aeneis (IV, 438449) : de beschrijving van de in storm en donder standhoudende eik in de
Alpen, hier als beeld van de belaagde David.
Deze toch wel opvallende `klassieke' omsluiting van het bijbelschilderij
brengt Vondels treurspelmateriaal nadrukkelijk in de buurt van de Antieken.
Ook het titelmotto van het spel komt uit de Aeneis: `Fuimus Troës' (Het is uit
met ons Trojanen) (II, 325), wat uiteraard op de gebroeders slaat. De passage is
dus goed doordacht en de mening van een autoriteit als W.A.P. Smit dat
Vondels verbaal schilderij buiten het eigenlijk betoog valt en niet meer is dan
een lyrische uitweiding waarin de auteur zich door zijn stoflaat `meeslepen',
valt derhalve niet te beamen. 13 De uiteenzetting over de schilderkunstige
parallel functioneert als een argument voor de tragische, aangrijpende kwaliteiten van de door Vondel passend gearrangeerde stof. De beschrijving steunt op
de fundamenteel geachte overeenkomst tussen het treurspel en de op dit punt
nog effectievere historieschilderkunst om via de visuele representatie te
ontroeren (movere). 14 De dichter versterkt bovendien zijn betoog door met
nadruk te wijzen op de werkingsvolle picturale gelaatsexpressies: die zijn zwaarmoedig, vrolijk, `verbaest en treurigh, `zeer deerlijck' of ze gloeien van wraakzucht, zijn betraand of vertonen de lach van de waanzin. De schilderkunstige
vertaling van het treurspel dient in alle opzichten de opzet van de tragedieschrijver.
Maar ook afgezien van zijn functie en zijn theoretische ondergrond is deze
`Rubens imaginé' een interessante tekst, die heel wat vragen oproept. Chronologisch – en dat is al wat – luidt de evocatie als het ware Vondels rijke productie
van schilderijgedichten in. Deze is in de beginfase zeker de vrucht van zijn zeer
vriendschappelijke omgang met de Waals-Beierse schilder Sandrart, die als
welgesteld en geleerd artiest met een ruime Italiaanse ervaring zeer geliefd was
bij de Amsterdamse intellectuelen, in het bijzonder de literatoren, van wie hij er
een aantal portretteerde. 15 Horen wij in het kennersdiscours van de dichter over
de genese van het ingebeelde schilderij – het tekenen, de dispositio en het schil-
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deren – over de architectuur, over de doorkijk op het landschap, over de cirkelvormige opstelling rond de hoge troon en de symboliek, niet de echo's van deze
vriendengesprekken? 16 En juist als treurspeldichter liet Vondel zich door
Sandrart conterfeiten wat hem tot de volgende bedenking bij zijn eigen portret
voerde:
Sandrart heeft Vondel dus naar 't aenzicht uitgedruckt,
Niet zijn gedachten, want die waren wech-geruckt,
Verslingert op d' aeloude en bloende treurtoonelen,
Om ernstigh af te zien, wat rol d'uitheemschen* spelen.
Vint niemants brein in bloet noch gal noch tranen smaeck,
Hy leeft in treurdicht. ay, vergun hem dat vermaeck.17
* m.n. de Grieken

Maar waarom Rubens en welke Rubens?
Dat Vondel zich geen werk van een van de vele Amsterdamse bijbelschilders
voorstelt, maar een van een internationaal bekend kunstenaar met geleerde
uitstraling heeft wellicht alles te maken met de beoogde draagkracht van zijn
betoog: bij de uitbeelding van zo'n tragedie past alleen een grote naam, die
bovendien in Sandrarts huis aan de Keizersgracht werd gekoesterd. 18 Maar voor
alles speelde wellicht de faam van Rubens mee als schilder van emoties en
passies, die met zijn schilderijen een soort katharsis beoogde door het wekken
van vrees en medelijden. 19 De iconografische traditie over het onderwerp van de
Gebroeders was overigens sowieso zeer schraal. In de Nederlanden werd zij
bepaald door een plaat uit het in 1575 te Antwerpen bij Plantin en Philips Galle
verschenen prentenboekje David, met gravures van Gerard van Groeningen en
Latijnse bijschriften van Arias Montano (zie afbeelding 1).20 Voor de intenties
van Vondels pleidooi heeft deze traditie geen noemenswaardig belang. Ze blijft
bij de onbewogen historische rapportering van de Bijbel en toont op de voorgrond David die aan de eisen van twee voor hem geknielde Gabaonners voldoet;
op de achtergrond ziet men de executie. Het Latijnse bijschrift daarentegen
interpreteert en onderstreept de koninklijke wijsheid van David. In vertaling
luidt het:
Traag maar zeker treft Gods wraak uiteindelijk de schuldigen en duldt
niet dat de misdadige gezellen ontkomen. De goede en vooruitziende
vorst lost, ten koste van welk gevaar ook, deze schuld af door een
zoenoffer ten bate van het gekwelde volk.
Met dit gevaar worden de politieke risico's van de bestraffing bedoeld, namelijk
een eventuele opstand van de Benjamieten, de stam van Saul. Ook Vondel heeft
dit motief in zijn drama gebruikt. Maar op deze afbeelding geen drama noch
hartstochten en nog minder een door slachtoffers en krankzinnig huilende
moeders belaagde vorst.
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Afbeelding 1. Benito Arias Montano, David, hoc est virtutis exercitatissimae probatum Deo
spectaculum, ex David pastoris, militis, ducis exulis ac prophetae exemplis..., Antwerpen,
Plantin, 1575, pl. 41.
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Het fictieve schilderij van Rubens staat in dienst van een dramatisch concept.
Op deze wijze realiseert het een regie van de speeltekst. Het lachen van Rispe is
de visualisering van een vers uit haar waanzinsmonoloog, waarin zij haar
veroordeelde jongens voor haar twee overleden mannen houdt:
(...) 'k zie met vreugd althans
Hier voor mij staen mijn beide mans (1475.76).
Maar anderzijds blijft het imaginaire kunstwerk in bepaalde opzichten naar zijn
eigen vereisten soeverein. David zit `zwaarmoedig' op zijn troon, terwijl hij in
het stuk echt huilt en daarbij zelfs de woorden van Christus in Gethsemane in
de mond neemt:
Mijn geest is nu ter dood bedroefd, om uw verdriet.
Ghy ziet de tranen vast* langs bey mijn wangen leken (1024-25).
* voortdurend

De gebroeders kijken zeer deerlijk als de twee nazaten van Jonathan uit de
groep worden gehaald, terwijl deze situatie in de speeltekst niet voorkomt. Heeft
het eerste verschil (met betrekking tot een huilende vorst) misschien iets te
maken met het decorum, het tweede past goed in de fictie van het schilderij
waarop alle aspecten van de moeilijke oordeelsvelling tegelijk worden weergegeven: de droefheid, de veroordeling en de redding van de nazaten van
Jonathan. Aan deze schilderkunstige gelijktijdigheid beantwoordt overigens
Vondels gebruik van het levendige presens.
We weten uit een door hem geannoteerd exemplaar dat Vondel zijn stuk zelf
met grote zorg heeft geregisseerd. 21 Zeer interessant zijn daarin de gedetailleerde aanwijzingen (vergezeld van enkele slechte tekeningen) voor de rekwisieten, de kostuums en twee tableaux vivants. Een ervan toont aan het slot van
het vierde bedrijf de executie van het zevental, waarbij een Gabaonner een
kwatrijn uitspreekt dat enigszins aan het bijschrift bij de Antwerpse Davidplaten herinnert:
't Gerecht des Hemels haet het gruwlijck bloed-vergieten,
Verdelght al Sauls huis en zijn gedachtenis.
Al schijnt het aen den tijd hier jaren lang 't ontschieten,
Hoe lang de wraeck vertreckt, zij komt in 't end gewis.
Heeft de bijbelprentencultuur dan toch in de uitvoering van de partituur een rol
gespeeld?
Mijn laatste vraag – welke Rubens? – betreft de aard van Vondels perceptie
van de Antwerpse meester. Gelukkig mag ik als niet-kunsthistoricus in dit
domein enig risico lopen. In het verleden is over de kwaliteit van Vondels
evocatie nogal uiteenlopend geoordeeld, van slecht tot uitstekend. 22 Het zelf-
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Afbeelding 2. Venerabilis patris D. Ludovici Blosii (...) opera (...) cura et studio R.D. Antonii
De Winghe (...) aucta, ornata, illustrata. Antwerpen, Balthasar Moretus, 1632.
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uitleggend karakter van het tafereel doet veeleer aan een samenvattend
frontispice denken dan aan een schilderij. Een druk bevolkt frontispice dan, met
aan het gewelf op zijn minst tien warrelende put ti – elk om ter best! – en
voorzien van zeven zinnebeeldige attributen. Een dergelijk schilderwerk van
Rubens ken ik niet en zelfs onder diens titelprenten ken ik er maar één dat een
min of meer vergelijkbare `cast' van warrelende putti mét symbolische attributen heeft: een titelprent voor Moretus' uitgave van de werken van de in de
Zuidelijke Nederlanden zeer gewaardeerde zestiende-eeuwse Henegouwse
benediktijnerabt Louis de Blois (Ludovicus Blosius) (1632) (zie afbeelding 2).23
Rond Davids verheven troon staan voorts drie groepen. Ervoor de veroordeelden
en de legeroverste die twee broers uit de hoop haalt (samen tien man), opzij aan
de ene kant een onbepaalde groep Gabaonners en aan de andere kant de twee
moeders met hun gevolg. De in het stuk belangrijke hogepriester en zijn
levieten ontbreken. Vondels Rubens selecteert dus enigszins. In de spelregie
was de drukte overigens nog veel groter dan de lijst van `Personagien' laat
vermoeden. Dat meen ik althans te kunnen opmaken uit het voormelde geannoteerde exemplaar en de overvloedige regie-aanduidingen die in Gryphius' Duitse
vertaling van het drama zijn opgenomen en die wellicht op de Amsterdamse
opvoeringen teruggaan. 24 De Duitse dichter-vertaler, die van 1638 tot 1644 in
Leiden verbleef, heeft het spel immers in Amsterdam éénentwintig maal
kunnen zien. De regie-aanwijzingen hebben vooral de visualisering van het
pathos op het oog, in het bijzonder van het moederleed. Ook dat strookt met het
bewogen Rubens-tafereel.
Vondels schildering zal met haar beklemtoning van de symbolische opsmuk
bij kunsthistorici en andere Rubenskenners niet meteen als een indrukwekkende weergave van het werk van de zeventiende-eeuwse schildersgod
overkomen. Haar esthetische kwaliteiten zijn echter van minder belang dan de
manier waarop de schildering laat zien hoe het zusterschap van de 'toneelpoëzije' en de historieschilderkunst door zijn belangrijkste promotor in praktijk
werd gebracht en hoe belangrijk het zusterschap was. Anderzijds bleek deze
`valse' Rubens toch genoeg kwaliteit te bezitten om `kenners' om de tuin te
leiden. Dat is in elk geval wat Arnold Houbraken overkwam, de auteur van de
zeer invloedrijke Groote Schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen (3 delen, 1718-1721). Dit gezaghebbende vervolg op Karel van Manders
Schilder-boeck is niet alleen een zeer leerrijke spiegel van de toenmalige kunstsmaak, maar het is ook richtinggevend geweest voor vele latere generaties
kunstliefhebbers. Wie er niet in voorkwam, was nagenoeg naamloos en had
geen marktwaarde. 25 In een van de zogenaamde `redevoeringen' die hij tussen
zijn levensbeschrijvingen inlast (III, 133-161), behandelt Houbraken de relatie
tussen talent en opleiding, natuur en cultuur, begaafdheid en geleerdheid. Met
alle respect voor de opva tting dat beide moeten samengaan, weet hij toch uit
ervaring dat de geleerdste meesters niet altijd de beste schilders blijken en vaak
door begaafde, maar simpele lieden worden overtroffen. De reden hiervan is dat
`vernuftelingen' zich door hun nieuwsgierigheid tot alles aangetrokken voelen
en zich niet tot hun natuurlijke sterke kanten weten te beperken. De anderen,
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niet zo geleerd maar talentrijk, lijden aan een laffe bescheidenheid en blijven
laag bij de grond `uit vreeze van te zullen vallen'. Maar deze situatie is uiteindelijk de regel niet. Houbraken stelt met al zijn gezag vast dat `alle (échte)
hoogvliegers in de Konst' ook in `verstant en wetenschappen' hebben uitgeblonken, wat zij laten zien door hun vernuftige vinding en de wijze waarop zij
hun onderwerpen doorgronden aan de hand van `zinnebeelden en invoegselen'
(141). Als een voorbeeld daarvan reikt hij dan, met aanhaling van geheel Vondels
tekst, Rubens' Gebroeders-schilderij aan, dat hij voor een echt bestaand doek
houdt. Is dat niet een mooie ontkrachting van het adagium waarmee we zijn
begonnen? Ook al zijn woorden maar de stof van het minderwaardige oor, toch
weten zij soms de blik van het geoefende kennersoog afdoend te verdoffen.

Noten
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Stéphanie Vanasten

........... Web-bronnen voor literatuuronderzoek door neerlandici extra
muros

`Ik woon in de provincie, ik heb geen boeken, ik weet niet waar ik moet
beginnen en niemand helpt me'. 1 Tegen deze noodkreet van de gemiddelde
student die voor zijn scriptie op bibliografische ontdekkingsreis gaat en de
wereld van het wetenschappelijke onderzoek binnentreedt, waarschuwde
Umberto Eco al in 1977 in zijn tot bestseller geworden `Hoe schrijf ik een
scriptie?' `Je [kunt] smaakvolle werkstukken schrijven waarvan de ingrediënten
[...] niet direct uit de sjiekste keuken hoeven te komen [...]' 2, luidde toen zijn
antwoord.
Bijna vijfentwintig jaar later zijn de middelen tot literatuuronderzoek enorm
toegenomen. De catalogi met steekkaartensysteem, waarover Eco het had,
verdwijnen langzamerhand dankzij retrocatalogiseringsmethoden in de OPAC's
(Online Public Access Catalogues). Toch is het aantal studenten neerlandistiek
dat regelmatig wanhopig aan mijn deur komt kloppen een indicatie dat bibliografisch zoekwerk nog altijd moeizaam kan verlopen. De kreet van hun
voorgangers lijkt nog erg toepasselijk. Ook al durven ze in de provincie wonen
niet meer als excuus te gebruiken, toch verschieten ze van kleur als blijkt dat ze
zich voor studiedoeleinden moeten verplaatsen. Het vaak magere aankoopbeleid
van extramurale instellingen veroorzaakt nog steeds een schrijnend tekort aan
materiaal. Niet alleen boeken, ook gegevensbestanden op cd-rom zijn duur en
updates niet gegarandeerd, zodat blijvende toegankelijkheid tot bepaalde
databanken onzeker is. De computervaardigheid van onze studenten is dan wel
gestegen, maar er blijkt nog steeds behoefte aan toelichting bij de specifieke
wereld van de neerlandistische wetenschappelijke informatievoorziening. Dit
artikel is bedoeld als zo'n toelichting.

Je kunt boeiende werkstukken schrijven waarvoor je bronnen niet
direct uit de Koninkl ij ke Bibliotheek hoeven te komen
Natuurlijk blijven voor goed literatuuronderzoek boeken en andere papieren
edities een belangrijke bron van informatie. Omdat dit papieren erfgoed echter
van instelling tot instelling verschilt, wil ik mij in dit artikel beperken tot de
actuele gemeenschappelijke mogelijkheden voor heuristisch onderzoek binnen de
extramurale neerlandistiek, vooral tot de mogelijkheden via het WWW.
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Herhaaldelijk is gesignaleerd (o.a. Van Oostendorp 1996 en 1997; Mourits
en Vaessens 1997; Agterberg 2001) dat er weinig hoogwaardige wetenschappelijke neerlandistische informatie te vinden is op internet. Enkele neerlandici
vonden dat het tijd werd daar iets aan te doen en lanceerden in juni 2001 het
eerste3 wetenschappelijke elektronische tijdschrift voor de neerlandistiek,
neerlandistiek.nl. Deze stap komt voort uit de ingrijpende veranderingen die
zich recent op dit terrein hebben voorgedaan: vele gedrukte tijdschriften en
kranten gaan – sommige gestimuleerd door grote commerciële persgroepen
(Elsevier en Springer o.a.) 4 – on line. Maar vaak dienen ze slechts als promotiemiddel voor de papieren versie, bijvoorbeeld wanneer ze slechts een inhoudsoverzicht van de jongste nummers aanbieden.'
Matthias Heining en zijn collega's van de Weense Universiteit (Herbert van
Uffelen o.a.) maken zich al geruime tijd verdienstelijk voor de neerlandistiek on
line. De opmerkelijkste resultaten van hun inzet zijn te vinden bij NedWeblinks
en DokuStelle. NedWeblinks (www.ned.univie.ac.at/links/index.htm) is een
metazoek-machine die het WWW op voor het Nederlands relevante websites
doorzoekt, waarbij het zoekwerk door de thematische categorisatie links op het
scherm ingeperkt kan worden. Met een andere opzet bezoekt men het
documentatiecentrum Nederlandse Literatuur, kortweg DokuStelle
(www.ned.univie.ac.at/dokustelle/index.asp) van het Coördinatiepunt Nederlandse literatuur in het buitenland: deze zoekmachine doorzoekt een aantal
databases die uitsluitend materiaal leveren over vertalingen uit het Nederlands
in verschillende talen. Vermeldenswaard is, dat ernaar gestreefd is om dit
materiaal direct on line ter beschikking te stellen.
Beide initiatieven maken grotendeels gebruik van reeds bestaand WWWmateriaal: neerlandistische webpagina's worden opgespoord en eenvoudigweg
geïndexeerd. Hiermee wordt beoogd on line informatie voor de neerlandistiek
extra muros op basis van een kwalitatief criterium te verzamelen en te selecteren. De overzichtelijkheid en de tijdwinst die dit oplevert maakt de onderneming van de vakgroep Nederlands te Wenen lovenswaard. Maar omdat de
literatuurwetenschappers nog altijd terughoudend zijn met het publiceren van
hun resultaten op het net, stuit de zoekmachine in vele gevallen slechts op
verzamelpagina's met biografische gegevens, primaire bronnen en/of boekbesprekingen. Weinig voer dus voor wie aan gedegen wetenschappelijk onderzoek
wil beginnen. Het ontbreekt derhalve naar mijn mening aan secundaire bibliografische hulpmiddelen voor de neerlandici extra muros. 6 In het tijdperk van
thuis- en telewerken zijn immers vele bibliografische gegevensbestanden voor
de neerlandistiek (ik denk in eerste instantie aan de door alle neerlandici
geraadpleegde Bibliografie van de Nederlandse taal- en letterkunde) slechts binnen
het intranet van de intramurale universiteiten toegankelijk. In `Het digitale
tijdperk – ook voor Neerlandici?' (1996), stelde Heining zich ten doel een
beknopt overzicht te geven van de informatiebronnen die via internet bereikbaar
zijn. Bibliografische databanken hadden niet zijn grootste belangstelling; zo
moest hij in het vervolg van zijn tekst zelf ervaren dat de door hem genoemde
voorbeelden, de NCC (Nederlandse Centrale Catalogus) en de BNTL wegens
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licentiebeperkingen niet voor de gebruiker buiten Nederland en Vlaanderen
toegankelijk zijn. Ook al zijn zulke gigantische gegevensbestanden een enorme
investering en de daaruit voortvloeiende bescherming begrijpelijk, toch is het
wenselijk dat de neerlandicus databanken op afstand vrij en dus gratis kan
raadplegen om bibliografische informatie en beknopte inhoudsopgaven te
verkrijgen. Voor de student neerlandistiek extra muros blijft de toegang tot de
Nederlandse literatuurbestanden te beperkt.
Het reflecteren over de beschikbaarheid van neerlandistische bronnen op
internet is tot hier toe terecht in een zo breed mogelijk kader gebeurd. De
voornaamste reden hiervoor is dat er een groeiend aantal particuliere verzamelpagina's ontstaan is maar dat er nog steeds geen centraal portaal voor de
neerlandistiek is (Van Eylen, Hiuning, Van Oostendorp). 7 De keerzijde van de
medaille is echter dat de hierboven genoemde enthousiastelingen vooral
taalkundigen zijn, en dat er naast de eerste aanzetten van Mourits en Vaessens
(1997), voor zover ik weet nog weinig gepubliceerd werd over de mogelijkheden
van het WWW inzake letterkundige bibliografische informatievoorziening. 8 Zo
zal het in ieder geval opvallen, dat er in de hier opgenomen literatuur nergens
sprake is van BIZON, het Blbliografisch ZOekprogrammaatje Nederlandse
letterkunde van de Universiteit Amsterdam
(http://cf.hum.uva.nl/nhl/Bizon/index.htm). Dit initiatief is nochtans zeer
vermeldenswaard omdat het de verdienste gehad heeft, vaste zoekwegen voor te
stellen ten behoeve van studenten en andere geïnteresseerden. De nieuwkomer
2.0 uit 2001 is gebruikersvriendelijker e dan de vorige versies en is voortaan
onder HTML-formaat in zijn gehele vernieuwde en bijgewerkte vorm on line
raadpleegbaar. Bijzonder handig is natuurlijk ook dat je vanuit BIZON zelf kunt
doorklikken naar relevante sites elders op het web. Jammer genoeg stuit de
neerlandica extra muros hier opnieuw op haar eigen grenzen: BIZON maakt
geen onderscheid tussen de aard van zijn bronnen (biografische woordenboeken, bibliografieën, encyclopedieën — in boekvorm en elektronisch —,
websites en onderzoeksinstellingen), wat tot gevolg heeft dat de monografieën
die het aanhaalt opnieuw slechts voor de neerlandici van de best bedeelde extramurale universiteiten beschikbaar zijn.
BIZON schittert door afwezigheid in vroegere bijdragen, maar het is niet het
enige beschikbare specimen van het genre. Internet is overwoekerd met tal van
linklijsten van bibliografische databanken: de `free bibliografic databases' van
Marten Hofstede aan de Universiteit Leiden
(www.leidenuniv.nl/ub/biv/freebase.htm), het `Bibliographischer Werkzeugkasten' van Hans-Dieter Hartges op de website van het HBZ (Hochschulbibliothekszentrum van het land Nordrhein-Westfalen: www.hbznrw.de/produkte_dienstlitoolbox/) en ook DADI, een klapper op gratis on line
beschikbare databases van de universiteit Lyon 1(http://urfist.univlyoni.fr/gratuits/index.php), zijn interessante pogingen tot overzichtelijkheid
binnen een amper te overzien informatieterrein. Daarbij valt echter op dat
bepaalde klappers soms als doorverwijzingen naar bibliografieën over uiteenlopende vakgebieden fungeren en dat het Nederlands, ondanks Van Oostendorps
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pleidooi voor het Nederlands als `best gedocumenteerde taal ter wereld', daarin
ondervertegenwoordigd is, om dan nog maar te zwijgen over de Nederlandse
letterkunde.
Mijn bedoeling is hier dus om van zulke ontwikkelingen uitgaande, voort te
bouwen op wat BIZON reeds met zijn hoofdstukje `elektronisch zoeken'
begonnen is: uiteen te zetten hoe je aan de hand van een internetverbinding een
eerste bibliografie voor de literaire neerlandistiek kunt opstellen en vervolgens
na te gaan hoe literaire bronnen gebruikmaken van de mogelijkheden die
internet biedt voor wetenschappelijk onderzoek. Verzamelpagina's over Nederlandse literatuur laat ik daarbij buiten beschouwing, omdat anderen deze taak al
met succes hebben uitgevoerd10 en omdat men door herhaling gevaar loopt om
in een zee van lijsten te verdrinken. Ik wil internet als netwerk van
doorzoekbare bibliografieën aftasten, een aantal websites noemen die van
belang zijn voor het extramuraal heuristisch onderzoek in de moderne Nederlandse letterkunde en daarbij tegelijk een aantal problemen laten zien. En
omdat vele bibliografische gegevensbestanden niet te vinden zijn met gewone
zoekmachines omdat ze deel uitmaken van wat men 'the invisible web' noemt,
laat zich de aanzet tot dit stuk makkelijk aanwijzen.
Ik ben mij ervan bewust dat de waarde van deze tekst tijdgebonden is. Dit ligt
in de eerste plaats aan de voorlopigheid en de snelle evolutie van een medium
als internet, hoewel het maar te hopen is dat databanken voor bibliografische
informatievoorziening minder snel zullen verdwijnen dan webpagina's. In de
tweede plaats is dit stuk bedoeld om studenten en academische onderzoekers
extra muros een bescheiden stand van zaken te bieden die praktisch van belang
is bij het zoeken van bibliografische neerlandistische literaire informatie. Deze
opzet is zinvol zolang men slechts beperkte of geen toegang krijgt tot e-teksten.
Het is duidelijk dat het voor de toekomst zeer wenselijk zou zijn, als men
tijdens het zoekwerk niet alleen op de bibliografische gegevens zou stuiten,
maar ook op de PDF-bestanden met de teksten zelf.11

Internet als netwerk van doorzoekbare bibliografieën
Het onderstaande overzicht wil de belangrijkste mijlpalen geven voor bibliografische zoekacties via internet, dat wil zeggen via gegevensbestanden die voor de
neerlandici extra muros toegankelijk zijn.
1. Nationale bibliografieën
De Belgische en de Nederlandse bibliografie (Brinkman's Cumulatieve Catalogus)
beheren hun bestanden op dezelfde manier. Zoals bij vele grote gegevensbestanden wordt actuele informatie slechts voor een bepaalde periode vrij toegankelijk gemaakt. Als men het bestand wil raadplegen buiten die periode, kan dat
alleen tegen betaling (cd-roms raadpleegbaar via de intramurale universiteiten).
Bij de Belgische Bibliografie (www.kbr.be) krijgt de bezoeker-op-afstand een
overzicht van de boeken die gedeponeerd worden voor een periode van één jaar.
In elke maandelijkse aflevering kan men een rubriek kiezen waarin dan telkens
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nog de mogelijkheid bestaat om op auteur, titel en trefwoord te zoeken. Als de
nieuwe afleveringen binnenkomen, worden de oudste aanwinsten uit de lijst
verwijderd.
Naast de cd-rom-versie is Brinkman's Cumulatieve Catalogus van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag eveneens voor beperkte tijd gratis on line
raadpleegbaar. Met het oog hierop onderhoudt de KB NetUit, de Nederlandse
Bibliografische Weeklijst (www.kb.nl/kb/netuit/index.html): deze pagina's
bieden een overzicht van de boeken en tijdschrifttitels die in de voorbijgaande
zes weken zijn uitgekomen bij de Nederlandse uitgeverijen. NetUit wordt
wekelijks geupdatet: oudere `lijsten' zijn dan tijdelijk nog te vinden bij de `printversie'.
Daarenboven is de Online Contents (OLC), dat wil zeggen de catalogus
tijdschriftenartikelen van de Koninklijke Bibliotheek Nederland, duidelijk een
pluspunt voor de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag: men kan er elektronisch
in grasduinen op zoek naar wetenschappelijke tijdschriftartikelen die vanaf
1991 zijn verschenen en in het bezit zijn van de KB (www.kb.nl: in `catalogi'
`bestanden afzonderlijk' kiezen, en op `on line contents KB' klikken, OLCstarten via de www-versie).
2. Onderwerpsgerichte bibliografieën
Omdat de belangrijkste vakbibliografieën voor de humane wetenschappen –
zoals bijvoorbeeld Current Contents of Periodical Contents Index – enkel tegen
betaling raadpleegbaar zijn en daardoor buiten de opzet van dit ar tikel vallen,
zal hier verder geen aandacht aan geschonken worden.
Zoals al aangegeven is ook dé grootste onderwerpsgerichte bibliografie voor
de neerlandistiek, de BNTL, jammer genoeg slechts via het IP-adres van een
Vlaamse of Nederlandse universiteit bereikbaar, en dat is zo ongeveer de belangrijkste klacht van alle neerlandici. 12 Docenten extra muros krijgen, op aanvraag,
gratis een wachtwoord en een gebruikersnaam aangeboden. Maar derden
(bijvoorbeeld wetenschappelijke medewerkers, vastbenoemde onderzoekers
enz.), die toch ook een substantiële bijdrage leveren aan het wetenschappelijk
onderzoek voor de neerlandistiek, hebben daar officieel geen recht op. Bijgevolg
moet men zich zien te redden met databanken die gratis on line ter beschikking
worden gesteld. De vraag die hieromtrent rijst is natuurlijk in welke mate dergelijke bestanden op internet aanwezig zijn en of de inhoud ervan wetenschappelijk verantwoord is.
Bibnet biedt zowat het grootste gratis beschikbare bibliografisch bestand op
internet: het is de gezamenlijke on line catalogus, VLACC genoemd, van de
grootste Vlaamse openbare bibliotheken (Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent,
Hasselt, Leuven). Omdat het een aanzienlijk aantal tijdschriften excerpeert
(Bzzlletin, Dietsche Warande en Belfort, De Gids, Kreatief, Literatuur, Leesidee, Ons
Erfdeel, Poëziekrant, Spiegel der Letteren, Vlaanderen, Yang...) heeft het naast zijn
lokalisatiefunctie ook een functie als bibliografisch adres voor het vinden van
tijdschriftartikelen. Onder hetzelfde adres is overigens ook de elektronische
versie van Leesidee gevestigd.
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De reeds genoemde DokuStelle biedt de mogelijkheid een kijkje te nemen in
de receptie van een boek door de database te raadplegen op vertalingen uit het
Nederlands in verschillende talen. Dit gegevensbestand bevat zowel primaire
(Nederlandse literatuur in vertaling) als secundaire bronnen (Nederlandstalig
materiaal in alle talen) waaronder voornamelijk recensies, maar ook foto's,
klankmateriaal en externe links over het behandelde onderwerp.

Internet als centrale catalogus
De neerlandicus extra muros stuit op minder beperkingen bij het lokaliseren
van bibliografische gegevens. Veel bibliotheekcatalogi zijn OPAC's geworden.
Omdat de retrospectieve digitalisering van steekkaartencatalogi nog altijd aan de
gang is, gelden volgende overwegingen voornamelijk voor de naoorlogse
periode (al varieert dit uiteindelijk per bibliotheek).
Alhoewel een bibliotheekcatalogus nog steeds in eerste instantie geconcipieerd is om de vindplaatsen van een boek aan te duiden, kan het boekenbezit
van een bepaalde bibliotheek ook een bibliografische lijst aanvullen. Belangrijke
bibliotheekcatalogi blijven uiteraard die van de Koninklijke Bibliotheek van België
enerzijds en van de Koninklijke Bibliotheek van Nederland anderzijds. Daarnaast
bestaat nog altijd de mogelijkheid om catalogi van afzonderlijke universiteiten
te doorzoeken. Een recente ontwikkeling levert interessantere werkperspectieven op voor de neerlandici extra muros: universiteiten groeperen zich via een
consortium en geven de on line bezoeker op die manier de mogelijkheid om zijn
literatuurrecherche via een gezamenlijke catalogus te formuleren. Vermeldenswaardige adressen zijn in dit opzicht dat van het Libis-netwerk (o.a. te bereiken
via de KU-Leuven: http://access.libis.kuleuven.ac.be/libis-ipac/v3/lbscheck)
en dat van de Antwerpse Universiteiten (Anet,
http://lib.ua.ac.be/WWWOPAC/wwwopac.html). In dat laatste geval wordt
echter een loopje genomen met de naïeve bezoeker: sommige aankruisbare
catalogi (zoals de Collectieve Catalogus België: CCB) functioneren alleen via het
intranet van bepaalde universiteiten als collectieve catalogi, maar wekken desondanks de indruk dat ze meteen als dusdanig toegankelijk zijn. Bij het nader
formuleren van een zoekopdracht blijkt dat echter niet het geval te zijn.
Informatie over de Vlaamse en Nederlandse Letterkunde en over het Volksen Cultuurleven van beide landen is te vinden bij de nationale letterkundige
documentatiecentra, dat wil zeggen bij het AMVC, het Archief en Museum voor
het Vlaamse Cultuurleven (http://lib.ua.ac.be/AGRIPPA/agrippa.html) en bij
het Letterkundig Museum, de Nederlandse pendant van het AMVC
(www.letmus.nl/ace.html). Bij nader inzien lijkt me dat het AMVC zich op zijn
hoofdpagina ten onrechte als `Museum van de Vlaamsche Letterkunde'
aandient. Bij de Agrippa-databank van het AMVC komt vooral klank-, beeld- en
epistolair materiaal uit de bus. Dergelijk materiaal is eerder een substantiële
bijdrage over het Volks- en Cultuurleven, dan een resultaat van klassiek heuristisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse letterkunde. Daarentegen
scoort het Letterkundig Museum met zijn waaier aan treffers beter: bij een
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zoekterm zoals `mulisch worden zowel foto's, filmmateriaal en brieven als
tijdschriftartikelen en monografieën aangeboden. Zo is naast een gesproken
interview van Harry Mulisch met Ad Fransen eveneens het proefschrift van Jos
Buurlage uit 1999 te vinden.
Buiten het academisch bereik dient er beslist nog één laatste collectieve plaats
voor bibliografische informatie te worden vermeld: de reeds genoemde VLACCcatalogus van Bibnet (www.bib.vlaanderen.be). Hier komt men eerder bij de
omgekeerde vaststelling: de Vereniging van de Vlaamse Bibliotheken kiest voor
een on line gebruiksvriendelijke, waardevolle gezamenlijke catalogus van
openbare bibliotheken, terwijl BiblioWeb van de Vereniging van de Nederlandse
Openbare Bibliotheken (www.biblioweb.nl) nog in de kinderschoenen staat en
tot hier toe eerder als portaal voor het Nederlandse bibliotheekwezen fungeert.

Specifieke literaire WWW-zoekinstrumenten
Naast het klassieke heuristisch onderzoek waarvoor hier enkele elektronische
routes zijn voorgesteld, vormen sommige voorgeselecteerde literaire webpagina's nog altijd een interessant startpunt voor het raadplegen van elektronische
secundaire bronnen. Naast de reeds genoemde zoekmachines die de vakgroep
Nederlands van de Universiteit Wenen geconstrueerd heeft, NedWeblinks en
DokuStelle, zijn er nog twee onderwerpgidsen vermeldenswaard vanwege hun
kwaliteit: DutchESS en de Wegwijzer van de Nederlandse en Vlaamse Openbare
Bibliotheken.
Bij DutchESS, de Dutch Electronic Subject Service van de KB in Den Haag

(www.kb.nl/dutchess.ned/), gaat het om een thematische selectie van verwijzingen naar gedegen, ook voor wetenschappelijke doeleinden bruikbare
websites. In DutchESS zoekt men het best via de `index'. Voor Nederlandse
letterkunde zijn de interessantste rubrieken: 17: Algemene Taal- en Literatuurwetenschap en i8: Taal en Le tterkunde naar afzonderlijke talen (waaronder i8.ii.
Nederlandse le tterkunde). Via de functie `doorbladeren' verschijnen vervolgens
linklijsten met geschikte sites over Nederlandse literatuur op het scherm. De
Wegwijzer van de Nederlandse (www.bibliotheek.nl/webwijzer) en Vlaamse
Openbare Bibliotheken (www.bib.vlaanderen.be) ontsluit eveneens een kleinere,
maar toch heel bruikbare, thematische selec ti e van verwijzingen naar literaire
websites.

Digitale primaire bronnen
In het kader van een artikel dat zich nadrukkelijk richt op het gebruik van
digitale bronnen, moet er ook aandacht zijn voor primaire bronnen. Deze zijn
immers in het buitenland niet altijd makkelijk verkrijgbaar, zodat een kijkje in
gedigitaliseerde tekstedities op internet interessant zal zijn voor studenten extra
muros. De belangrijkste webverzamelingen voor primaire bronnen zijn zonder
twijfel het Laurens Janszoon Coster project en de dbnl, de Digitale Bibliotheek voor
de Nederlandse Letteren.
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Het Laurens Jansz. Coster project, genoemd naar de vermoedelijke Nederlandse uitvinder van de boekdrukkunst, is gehuisvest op de Digitale Studie Plek
van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam
(http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/). Het project vertegenwoordigt thans wellicht de
grootste verzameling voor klassieke Nederlandstalige literatuur op internet.
Zowel boeken als kortere teksten zijn er gratis in elektronisch formaat te
verkrijgen. Op de welkomstpagina is links van het scherm een index te vinden
met de schrijvers aan wie reeds een volledige webpagina (`een kamer' in de
digitale bibliotheek) is gewijd. Via de zoekfunctie kan men in de site
grasduinen. Talrijke andere teksten zijn opgenomen in de bloemlezing,
wachtend op bijkomend materiaal om in een aparte webpagina opgeslagen te
kunnen worden.
Maar het Laurens Jansz. Coster Huis biedt meer dan primaire bronnen.
Biografische informatie is er eveneens te vinden en per auteur wordt er ook
naar een aantal websites verwezen of naar enkele secundaire teksten die in
digitale vorm beschikbaar zijn gemaakt. Het grote aantal teksten dat
beschikbaar komt, is tegelijkertijd het grootste voordeel en het grootste nadeel
van het project: tegen alle verwachtingen in garandeert de academische
huisvesting immers geen wetenschappelijk verantwoorde edi ti es, daar vrijwilligers rechtenvrije teksten overtikken en vervolgens insturen.
De dbnl, de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren groeit in hoog
tempo uit tot dé virtuele standaardbibliotheek op het gebied van de Nederlandse
taal- en le tterkunde. Ze onderscheidt zich voornamelijk van het Laurens Jansz.
Coster project door een aantrekkelijke selectie uit recente Nederlandse
literatuur. Binnenkort is er ook Nederlandse jeugdliteratuur beschikbaar. Aan de
bibliotheek met digitale teksten werden onlangs nog geluidsopnamen van
literaire teksten toegevoegd. Het aantal beschikbare e-teksten is misschien
minder groot dan bij het Coster-huis, maar er wordt hier meer gestreefd naar
standaardedities van de teksten.
In mijn opzet is vooral het digitaliseren van secundaire literatuur bij de dbnl
interessant. Zoals bij het Coster-huis verschijnen bij de dbnl biografieën van
klassieke auteurs, maar hier zijn eveneens biografische no titi es van moderne
schrijvers beschikbaar gemaakt. In de Digitale Bibliotheek zijn verder belangrijke
literaire en le tt erkundige naslagwerken verkrijgbaar, zoals het `Letterkundig
Lexicon voor de neerlandistiek'. Maar ook wetenschappelijke artikelen zijn er te
raadplegen, onder andere uit een bloemlezing van artikelen over de Gouden
Eeuw of, sinds kort, een selectie artikelen uit het tijdschri ft Literatuur
(www.dbnl.org/nieuws/: `25 hoogtepunten uit het tijdschrift Literatuur'). Al het
digitale materiaal kan ten slo tte op auteursnaam worden opgeroepen: zo
bevatten alle auteurpagina's naast primaire literaire teksten aanvullende informatie als biografieën, portre tten en hyperlinks ook secundaire literatuur, voor
zover die in de dbnl voorhanden is. Het geheel is aardig systematisch, overzichtelijk en op een aantrekkelijke manier gepresenteerd, een website om niet uit
het oog te verliezen.
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De moderne keuken van de extramurale neerlandicus
Een ding staat vast: de neerlandistiek extra muros heeft momenteel nog niet de
keuze uit een grootschalige voorraad aan middelen voor heuristisch-analytisch
onderzoek. Gratis toegankelijke bibliografische databanken voor het vakgebied
Nederlandse letterkunde zijn niet in grote aantallen op het web te vinden. Uit
onze elektronische speurtocht blijken enkele oorzaken. Ook al zou men het
anders willen, men moet zich neerleggen bij de relatief geringe representativiteit van het Nederlands in het wetenschappelijk internationaal discours vergeleken met het Engels, het Duits of het Spaans. Deze taalgebieden hebben zich al
een tijdje geleden georganiseerd voor gratis verstrekking van bibliografische
gegevens. Behalve het lovenswaardige initatief van de Universiteit van
Amsterdam met BIZON, dat eigenlijk toch ook niet echt toegespitst is op de
specifieke behoeftes en beperkingen van de neerlandici extra muros, zijn we
voor de Nederlandse letterkunde vlug rond. Daarenboven blijft het aantal Nederlandstalige tijdschriften dat door internationale gegevensbestanden geëxcerpeerd wordt eveneens gering.
Zeuren om de elektronische uitgave van de BNTL helpt niet veel: de BNTL
blijft een luxe voor extramurale universiteiten die de hoge toegangsprijs vaak
niet kunnen betalen. Er blijft geen andere keuze – voor wie het kan – dan zich
naar het intramurale Nederlandstalige gebied te begeven of zich te beperken tot
het tijdrovende zoeken in de weinig gebruiksvriendelijke papieren versie.
Wat rest de neerlandicus extra muros dan nog aan elektronische heuristische
hulpmiddelen binnen klikbereik? De beschikbare gegevensbestanden lijken in
eerste instantie e-tekstmateriaal op te leveren, eerder dan bibliografische
gegevens: daaronder versta ik webpagina's die zich min of meer onderscheiden
door hun kwaliteit, omdat ze door onderwerpsgerichte zoekrobotten opgespoord
en streng geselecteerd worden. In het algemeen komen niet zo vaak secundaire
bibliografische gegevens uit de bus die geschikt zijn om ermee aan heuristischanalystisch onderzoek te beginnen. Deze opmerking geldt slechts in geringe
mate voor actuele en moderne onderzoeksonderwerpen. Het is duidelijk
gebleken dat de meest actuele informatie ook de meest toegankelijke is. Ook de
niet per se op rigoureuze wetenschappelijkheid gefocuste instellingen zoals
Bibnet en het Letterkundig Museum, die misschien vooral het lezen willen bevorderen, verrichten uitstekend werk wanneer het erom gaat hun bronnen voor een
groot publiek en dus ook voor wetenschappelijke doeleinden beschikbaar te
stellen. Tenslotte heeft deze situatie een belangrijke verschuiving meegebracht:
neerlandici op zoek naar snelle vervangmogelijkheden voor wetenschappelijk
onderzoek zijn terecht intramurale bibliotheekcatalogi gaan omzetten in bibliografieën. Op die manier krijgen ze in een muisklik een overzicht van wat er in
het bezit van de grootste bibliotheken is en verkrijgen ze een min of meer representatief beeld van wat er gaande is in hun vakgebied.
Toch heeft het ontstaan van primaire elektronische tekstverzamelingen –
zoals die te vinden zijn bij het Laurens Janszoon Coster Project of bij de Digitale
Bibliotheek Nederlandse Letteren – gedurende de twee laatste jaren opmerkelijke
veranderingen veroorzaakt bij heuristische bibliografische zoekopdrachten.
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Het almaar stijgende succes van deze initiatieven heeft ook uitgewezen dat er
uiteenlopende wensen bestonden voor het verstrekken van secundaire bronnen
bij onderzoekers en studenten in binnen- en buitenland.
Al met al is de uitkomst van deze zoektocht toch nog positief: er staan
elektronische middelen tot onze beschikking om aan gedegen onderzoek te
doen — en zeker voor onze studenten — al moeten de opzoekingen naargelang
het onderwerp met papieren bronnen aangevuld worden. En tussen betaalbare
en kosteloze databanken kan de balans met de tijd enkel in ons voordeel
doorslaan: het aantal gratis on line toegankelijke databanken zowel als de wetenschappelijke relevantie van e-teksten nemen met de tijd toe en dat is vanzelfsprekend een goede zaak voor de neerlandistiek extra muros.
Dit artikel werd afgesloten op 31 oktober 2002.
Met dank aan Ludo Beheydt voor zijn opmerkingen bij deze tekst.

Noten
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I Eco (1977), 13o in de Nederlandse vertaling.
2 Eco (1977), 131 in de Nederlandse vertaling.
3 Vrijwel alle neerlandici zijn inmiddels met een ander `elektronisch
tijdschrift voor de neerlandistiek' vertrouwd, namelijk het Neder-L
van Ben Salemans (reeds sinds 19 9 2 via Usenet, nadien via e-mail
en sinds 19 97 ook via het WWW). Wat Neerlandistiek.nl en Neder-L
als elektronische tijdschriften klaarblijkelijk van elkaar onderscheidt, is de wetenschapsbeoefening. Neder-L lijkt als volwaardig
wetenschappelijk forum voor de neerlandistiek nooit werkelijk van
de grond te zijn gekomen; daarentegen kende het een belangrijke
doorbraak als nieuwsbulletin en distributielijst voor de academische neerlandistiek (zie hiervoor ook Mining 1995). Het internetadres is sinds eind oktober 2002 veranderd: www.neder-l.nl
4 Dit verschijnsel wordt al een tijdje door de academische wereld
met nerveuze belangstelling gevolgd. Vgl. van Eylen 1999 et al.
5 Dit geldt bijvoorbeeld voor het tijdschrift Dietsche Warande en
Belfort (www.dwb.be/). Aan tijdschriftenwebsites met eigen
inhoudsopgave is geen behoefte: Neder-L neemt al elke maand met
zijn `tijdschriftenoverzicht' deze taak voor zijn rekening. Het Haus
der Niederlande in Munster was tevens een tijdje geleden met het
indexeren van tijdschriftenoverzichten begonnen. Jammer genoeg
houden de meeste overzichten in 1997 op.
6 Dit is trouwens ook het standpunt van Ulrich Tiedau en Peter te
Boekhorst (2001, 49).

7 Al is dit het uiteindelijke doel van het Taaluniversum-portaal van
de Nederlandse Taalunie: www.taaluniversum/org `alles over het
Nederlands'. Zie hieromtrent het artikel van Marc van
Oostendorp in Onze Taal
(www.onzetaal.nl/nieuws/unieversum.html) en de reactie hierop
van Koen Jaspaert, Algemeen Secretaris van de Taalunie
(www.onzetaal.nl/nieuws/unieversum2.html).
8 Maar wel meer de laatste tijd over literatuur en de nieuwe media'.
Onder die zeer actuele maar ook in het wilde weg gebruikte
uitdrukking valt meestal te verstaan: primaire literatuur in
digitale vorm en de doorbraak van een toenemend aantal elektronische tijdschriften.
9 Het bestand is tevens voorzien van een hulpprogramma met
zoekvoorbeelden.
To Hiining (1996, 1999 en 2000) voornamelijk, ook Agterberg
(1997). Daarnaast zijn tal van webpagina's hierover te vinden.
II Zo zijn bijvoorbeeld voortaan ook de digitale bijdragen van het
TNTL, Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde, via de BNTL
doorzoekbaar en on line opspoorbaar.
12 Zo dicht bij het intramurale taalgebied is bijvoorbeeld de toegang
tot de BNTL in heel Franstalig België (universiteiten van Luik,
Namen en Louvain-la-Neuve) afgesloten.
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Ludo Beheydt

...........

Vreemde ogen dwingen
Kroniek cultuur en maatschappij

De blik van de buitenstaander en de buitenlander is indringend in de
meest letterlijke zin van het woord. Een vis heeft geen besef van water,
een Nederlander vindt de omgeving waarin hij leeft vanzelfsprekend op
een wijze die juist de bezoeker en de nieuwkomer verbijstert en
verwondert.
Met deze vaststelling opent Paul Schnabel de bundel Wat is Nederlands nog in dit
land? (2002). Deze vaststelling neem ik als leidmotief voor mijn kroniek omdat
ze zo mooi aangeeft dat culturele identiteit niet exclusief een zaak is van 'zelfevaluatie'. Culturele identiteit wordt in hoge mate meebepaald door de buitenstaander. Als culturele identiteit een `verbeelde gemeenschap' (B. Anderson) is
die gerealiseerd wordt door aan een aantal kenmerken en eigenschappen een
grote symbolische en typerende waarde toe te kennen, dan is die eerder een
proces dan een wezenlijkheid. Het is een proces van grensvorming, waaraan
zowel de leden van de gemeenschap als de buitenstaanders actief deelnemen.
Wat de Nederlandse culturele identiteit is, wordt dus niet alleen bepaald door de
ogen binnen de verbeelde gemeenschap, maar evenzeer door de ogen buiten die
gemeenschap. Dat proces is in de antropologie al in de jaren zestig indringend
beschreven in het toonaangevende boek van Fredrik Barth Ethnic groups and
boundaries (1969). Maar het is een gegeven waar Nederlanders nogal wat moeite
mee hebben en waar ze ook een beetje dubbelzinnig in zijn. Aan de ene kant
moet ik Paul Schnabel gelijk geven dat Nederlanders zich graag als een beetje
apart profileren:
Zoals Amerikanen graag geloven 'the greatest people' in de `greatest of
all nations' te zijn, zo zien Nederlanders zich graag als een beetje apart.
Een beetje anders dan de anderen, maar dat beetje gaat wel over zaken
die wij heel belangrijk vinden en waarin wij ons ook niet graag willen
schikken naar wat elders als goed geldt. Wij kunnen ook meer en
andere dingen aan dan onze buren en durven meer risico te lopen (ra).
Anderzijds zetten diezelfde Nederlanders zich, als de grote kosmopolieten van
Europa, af tegen elke vorm van nationaal chauvinisme. De ontkenning van de
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Nederlandse identiteit lijkt in Nederland vaak een nationale sport onder intellectuelen. Die ontkenning wordt mooi samengevat door P. Scheffer waar hij schrijft:
`De Nederlandse eigenheid mag geen naam hebben, zij bestaat juist in de
ontkenning ervan'.
Die dubbelheid — wij zijn apart, maar we hebben geen eigenheid — leidt ertoe
dat de Nederlander zich ook vaak fel verzet tegen buitenstaanders die menen toch
een culturele identiteit te mogen toekennen aan de Nederlanders. Een schoolvoorbeeld daarvan is te vinden in de Nederlandse kunstgeschiedenis. Het valt,
geloof ik, moeilijk te ontkennen dat de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw een blijvend beeld van de Nederlandse kunst geschapen heeft, een
feit dat overigens ook door Kester Freriks in de bundel van Schnabel wordt
erkend, als hij schrijft:
Het goeddeels kunstma ti g gecreëerde Nederland heeft een schilderkunst
voortgebracht die het land — althans de historie ervan, het gezicht van het
verleden — zijn identiteit heeft gegeven. Deze uit olieverf op doek
bestaande beeldvorming kan nooit uitgewist worden, uit niemands
geheugen. Noch uit het geheugen van de Nederlanders, noch uit dat van
de buitenlanders (25).
Toch is het juist dat wat Nederlandse kunsthistorici proberen te doen. Als de
Engelse kunsthistoricus Simon Schama in zijn onvolprezen boek Overvloed en
onbehagen (1988) een identiteitskarakteristiek van de Nederlandse zeventiende
eeuw schetst en daarbij de schilderkunst als getuige neemt, vindt de Nederlandse
kunsthistoricus Eddy de Jongh dat `curieus' en verwondert hij er zich over dat
Schama `de meest onverwachte karakteristieken' heeft aangetroffen (De Jongh,
1992: 79). Hetzelfde is overigens gebeurd met Amerikaanse kunsthistorica
Svetlana Alpers, die in een geruchtmakend boek over de Nederlandse schilderkunst, De kunst van het kijken, gepoogd had de eigenheid van de Nederlandse
kunst te typeren. Zij werd door haar Nederlandse collega's Eddy de Jongh en Ilja
Veldman vakkundig onderuit gehaald omdat zij het gewaagd had het onmiskenbare gelaat van de Nederlandse schilderkunst te beschrijven. Zij had die kritiek
zeker niet verwacht, want in een later artikel in het jaarboek 1993-94 van The Low
Countries schrij ft ze met uitroepteken: 'What I had not anticipated was the denial
by Dutch art historians that there is such a thing as Dutch art!' (1993: 16o).
Reden te over dus voor de Nederlander om met des te meer aandacht kennis te
nemen van het beeld dat de ander van hem maakt. Dat buitenlandse beeld is zo'n
tien jaar geleden al eens gemaakt in de bundel van Arendo Joustra Vreemde ogen.
Buitenlanders over de Nederlandse identiteit (1993), dat gebeurt nu opnieuw in de
bundel van Schnabel. Tien schrijvers met een niet-Nederlandse achtergrond gaan
in op wat hen het meest getroffen heeft in Nederland en zijn rijke geschiedenis.
Bij die auteurs zijn ook enkele docenten uit de buitenlandse neerlandistiek: Judit
Gera met Amsterdam, Amsterdam, Jelica Novakovic-Lopusina met Narcissen in
Balkantuinen en Jerzy Koch met Over kaas, klompen en tulpen niet gesproken. De
bundel is een boeiende, maar vooral leerzame verzameling geworden. Er zijn wat
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klachten, er is wat onbegrip, maar er is vooral heel veel verbazing en er is bewondering, bewondering vooral voor de taal en de literatuur, een bewondering die
vaak moet worden uitgelegd aan de niet-begrijpende Nederlander.
Als er één ding is wat de buitenlander-buitenstaander steeds weer moet uitleggen
dan is het waarom hij in godsnaam Nederlands leert. En daarover gaat het tweede
boekje dat hier op mijn leestafel ligt. Een leuk boekje. Ook weer een bundel, met
de niet mis te verstane titel Ik leer Nederlands omdat... (2002). Dertig opstellen
van Europese studenten buiten het Nederlandse taalgebied, gekozen uit een rijke
oogst aan inzendingen, zijn hier samengebracht in een uiterst charmante publicatie. De bundel opent met een heerlijk essay van Claudia Di Palermo onder de
titel Nederlanders hebben alles al een keer gezien. Mag ik voor de aardigheid een
stukje citeren dat vele buitenlandse docenten en studenten Nederlands zo zu llen
herkennen? Op de vraag: Waarom ben je in godsnaam Nederlands gaan
studeren?', antwoordt deze Italiaanse:
Ik zeg, enigszins besmuikt, dat ik op een dag zomaar een college Nederlands binnenliep. En dat ik de taal grappig vind. En de literatuur spreekt
me aan. Op mijn antwoorden wordt met hilariteit gereageerd. Ik leg uit,
nu in een staat van enthousiasme verkerend, dat ik het leuk vind om
oneindig veel samengestelde woorden te verzinnen of om te ontdekken
dat je verscheidene handelingen in één werkwoord kunt uitdrukken,
zoals in `wakkerbellen', `wegpromoveren', `wegpesten'. Ik zou ook
kunnen vertellen wat ik zo mooi vind aan de abele spelen, Vondel, de
gedichten van Gorter, Bloem en Achterberg. Ik kan me voorstellen dat
een Nederlander dat niet vaak hoort. Of hij het graag hoort, is iets wat ik
me nog steeds afvraag.
En ironisch voegt ze er een paar regels verder aan toe: `De Nederlander beg rijpt
de Italiaan, of de Italiaan dat nou wil of niet, maar de Italiaan mag de Nederlander niet begrijpen. Hij vindt dat maar eng, opdringerig, bijna intiem' (i3). En
daarmee ben ik terug bij mijn thema: `het idee dat een geïnteresseerde buitenlander de Nederlander ontdekt, dat hebben ze liever niet' (13). Het openingsessay
van Di Palermo zet de toon voor een bonte verzameling opstellen die ons een
caleidoscoop van beweegredenen geven om Nederlands te leren: vertederende,
poëtische, prak ti sche, onthutsende, aandoenlijke. Het winnende opstel van de
Russische Dasha Droegaljova uit Sint-Petersburg is een poëtisch ontroerend
sprookje, waarin deze buitenlandse studente met verwonderde ogen door het
Nederlands wandelt. Wat denkt u bijvoorbeeld van de volgende zin: "Wacht even,
ik sleep de telefoon naar mijn kamer", riep Rita. Ik kreeg de indruk dat de telefoon zo groot was als een olifant die zich bovendien verzette als een kat die naar
de badkamer werd gedragen' (11). Wat een verbeelding en wat een beeldrijkdom
ontspruiten hier aan de verbazing over een alledaags woord als `slepen'. Dat is
voor een deel de charme van dit bundeltje: de nieuwkomers in het Nederlands
bewegen zich onwennig en voorzich ti g door onze taal en daardoor ervaren wij
Nederlandstaligen haar zelf als nieuw.
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Aansluitend bij deze bundel vermeld ik graag het boekje van Dubravka Ugresic
Amsterdam, Amsterdam (2002) waarvan een hoofdstuk ook te vinden is in de

bundel van Schnabel. Dubravka Ugresic komt uit het voormalig Joegoslavië en is
auteur van romans, verhalen, toneelstukken en essays. In een zeer poëtisch en
nostalgisch boekje beschrijft zij met verbaasde ogen de ongeziene schoonheid van
Amsterdam: `ja, ongezien, hoewel ik al in zoveel steden was geweest die om hun
schoonheid worden geroemd' (23). Het is interessant om dit verhaal van een
liefde voor Amsterdam naast het Amsterdamverhaal van judit Gera uit de bundel
van Schnabel te leggen. Gera is via haar vertaalwerk verwikkeld in een onontwarbare kluwen van literatuur, schilderijen en stadsscènes, Ugresic is een argeloze
bezoeker die verdwaalt in een wereldstad op kinderformaat vol kleine huisjes,
poppen en ander speelgoed. Amsterdam, als een volmaakt, kostbaar poppenhuis.
`Poëtisch, dat is de gemeenschappelijke noemer waarop ik de tot hiertoe
besproken bundels zou zetten. Maar er zijn ook meer zakelijke, onverbloemde
visies op Nederland en de Nederlanders. In de bundel Lof der botheid. Nederland
en de Nederlanders door buitenlandse ogen (2002) doen enkele journalisten uit
Polen, Japan, Amerika, Ierland, Duitsland en Afrika verslag over hun ruime ervaring met Nederland. En het moet gezegd: ze nemen geen blad voor de mond. De
vermeend positieve cultuurtrekken die de Nederlander zich aanmeet, krijgen
soms een totaal onverwachte interpreta ti e. Zo schrijft de Nigeriaanse journalist
de legendarische Nederlandse werklust toe aan het schrale Hollandse klimaat:
het is in Nederland gewoon te koud om het rustig aan te doen. De gevarieerde
visie van buitenlanders die al jaren in Nederland wonen is op zijn minst verrassend te noemen.
Een heel andere en veel afgewogener externe kijk op Nederland en de Nederlanders is de nieuwe uitgave van Shetters handboek cultuur en maatschappij The
Netherlands. The Dutch way of organizing a society and its setting (2002). Natuurlijk
is de gemiddelde neerlandicus extra muros bekend met het overzichtswerk van
Shetter die twaalfjaar geleden als één van de eersten een echt handboek Nederlandkunde publiceerde. Nu is er die volkomen herwerkte versie van The Netherlands in perspective, die onder de nieuwe ti tel in een enigszins beknoptere vorm,
nog steeds probeert in één boek een karakteristiek beeld te schetsen van de
Nederlanden. Het is een echt handboek dat in twintig korte hoofdstukken een
samenhangend overzicht presenteert van de Nederlandse samenleving in al haar
face tten. Het is, zoals het een goed handboek past, systematisch opgezet en
behandelt de geografische, culturele en historische aspecten in hun voortdurende
interactie. Zo probeert Shetter een dieptepeiling te geven van de Nederlandse
maatschappij zoals hij die nu meer dan vijftig jaar op de voet volgt. Hij is de
deskundige buitenstaander die ervan overtuigd is dat 'seeing any society truly "in
perspective" can only be done successfully by someone who can view it from the
detached vantage point of the outsider' (5). Overigens voelt hij zich wel verplicht
het te doen want de Nederlanders zelf vertikken het om hun land en hun samenleving aan de wereld voor te stellen. Nieuw in deze versie van Shetters handboek
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is de doorverwijzing bij elk hoofdstuk naar interessante websites. Dat is ook voor
het buitenland erg handig, want als Nederlandse boeken niet altijd geredelijk
toegankelijk zijn, is het web een dankbare bibliotheek, op voorwaarde dat er een
goede gids is en daar heeft Shetter werk van gemaakt. Voorts bewonder ik de
moeilijke combinatie van feitelijke informatie en interpretatie. De feitelijke informatie, vervat in dit boek, is overweldigend. Ik heb zelden zoveel goed geordende
informatie over Nederland bij elkaar gezien, maar zoals altijd het geval is met dit
soort boeken, moet je toch opletten met de geldigheidsdatum van de informatie.
Dit is bijvoorbeeld heel duidelijk in het hoofdstuk over het politieke systeem
(hoofdstuk io) waarin kernachtig de belangrijkste politieke partijen worden
geïntroduceerd. Inhoudelijk is de ideologische karakterisering en de programmaweergave ad rem en inzichtelijk. Zelfs het `verschijnsel' Pim Fortuyn en LPF is
beknopt weergegeven, maar het laatste zinnetje geeft het probleem van dit soort
overzichtsschetsen heel goed weer: 'he political landscape has been dramatically
redrawn, with results that are impossible to foresee' (104). Shetter is zich trouwens zeer goed bewust van dit probleem, want hij schrijft in zijn woord vooraf
'any attempt to capture a many-sided modern society will begin slipping out of
date the moment it appears' (6). Dat belet niet dat Shetter ondertussen het meest
actuele boek over Nederland op de markt heeft: er is op dit ogenblik geen evenwaardig Nederlandstalig equivalent. Zelfs het eerder door mij enthousiast
besproken boek van Van der Lans en Vuijsje, Lage landen, hoge sprongen heeft niet
de informatieve densiteit en de beknoptheid van Shelters handboek. Tot slot van
mijn bespreking wil ik nog een paar punten aanstippen. Vooreerst iets over de
illustraties. Die zijn sober: zwart-witfoto's, spotprenten, schema's – maar ze zijn
altijd functioneel en de bijschriften bieden vaak opmerkelijke syntheses. Bovendien worden sommige complexe realiteiten heel verhelderend visueel weergegeven. Dat is bijvoorbeeld het geval met de bestuurniveaus (92), de sociale zekerheid (63) of het bijzonder ingewikkelde onderwijssysteem (70). Een tweede zaak
die bewondering verdient, zijn de scherpe interpretaties en observaties die
Shetter weet te maken over actuele dilemma's en discussies en dat in een
beperkte ruimte. Zelfs wie in Nederland geboren en getogen is zal soms verrast
opkijken over zijn zin voor synthese en zijn doorzicht. Door de behoefte aan
beknoptheid komt de lezer er soms bekaaid af. Dat is bijvoorbeeld het geval als
men iets meer zou willen weten over het euthanasiedebat in Nederland. Dit debat
wordt wel vermeld en in zijn juiste context geplaatst, maar wat de inhoud van het
debat is wordt in het midden gelaten met de vage frase: `the practice remains
highly controversial even within the country' (67). Alles bij elkaar is dit boek een
noodzakelijke aanwinst voor de bibliotheek Nederlandkunde van elke afdeling
Nederlands in het buitenland.
Naast dit gedegen, streng inventariserende boek van Shelter ligt hier nog een
laatste boek ter bespreking op mijn werktafel. Een dikke pil van meer dan vierhonderdzestig bladzijden, gedrukt op crèmekleurig papier en met een titel en een
kaft die meteen aanspreken. Dromen van Holland. Buitenlandse kunstenaars schilderen Holland 1800-1914 (2002) is het levenswerk van Hans Kraan, die zich sinds
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het begin van zijn werkzaamheden bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie intensief heeft beziggehouden met het onderzoek naar buitenlandse kunstenaars die in de negentiende en de vroege twintigste eeuw Nederland bezocht hebben, en naar de invloed van deze bezoeken op hun werk.
Dankzij de voorbeeldige eindredactie van Ingrid Brons is dit levenswerk van de
zieke auteur nu toch gepubliceerd. Dit zeer uitvoerig gedocumenteerde boek
gee ft een uiterst gedetailleerd beeld van de ontdekking van Nederland als een
land met een aparte en bewonderenswaardige artistieke eigenheid. Die ontdekking is al vrij vroeg gedaan, maar is toch vooral een zaak van de Romantiek en
hield ten nauwste verband met de herwaardering van de Hollandse schilderkunst
uit de zeventiende eeuw. Zoals ik in mijn recente boek Eén en toch apart (2002)
uitvoerig toelicht, is die herontdekking vooral een Franse aangelegenheid geweest
die door Hippolyte Taine met zijn bevlogen Philosophie de l'Art, Eugène Fromentin
met zijn Les maitres d'autrefois en Henry Havard met zijn Histoire de la peinture
hollandaise werd bewerkstelligd en daarna gretig door Busken Huet werd overgenomen in zijn Het land van Rembrand. Kraan beschrijft hoe buitenlandse kunstenaars en kunstcritici, zowel Franse, Engelse, Duitse als Amerikaanse, Nederland
erkenden als een land met een heel eigen artistieke identiteit. De opmerking in
de reisherinnering van de portretschilder Johann Heinrich Wilhelm Tischbein uit
1810 is een verre echo van het citaat van Freriks: `Geen land kan men, zonder er
zelf geweest te zijn zo goed aan de hand van schilderijen leren kennen, als
Holland' (21). Zeer veel schilders hebben met hun gezamenlijke productie van
le tterlijk honderden typisch Hollandse landschappen, maar ook met kopieën van
Oude Hollandse Meesters, een iconografisch beeldmerk geschapen van een
Hollandse artistieke identiteit. De vreemde ogen hebben Holland ontdekt en in
artistiek epigonisme, maar ook in argeloze bewondering voor het Hollandse landschap een `blijvend beeld der Hollandse kunst' gecreëerd. In Engeland had zich
al tegen het einde van de ach ttiende eeuw een voorliefde ontwikkeld voor het land
van Rembrandt, Van Ruisdael en Cuyp. Later maakten ook de Fransen met hun
voyages pittoresques kennis met het lieflijke Hollandse landschap. De Duitsers
volgden in hun voetspoor, maar hun voorkeur ging vooral uit naar de Hollandse
kust. Onder invloed van het opkomende realisme werden tot dan toe nauwelijks
bekende meesters als Frans Hals en Vermeer herontdekt. Hierin speelden Franse
realisten als Gustave Courbet en Jean-Francois Millet een belangrijke rol. Het is
trouwens opvallend hoeveel imitatie en kopie van zowel landschappen als
portretten er toen werd bezorgd, maar nog opvallender is de vaak slechte kwaliteit
van die kopieën. Ik vermeld hier bijvoorbeeld de slechte imitatie van Frans Hals
door onder meer Gustave Courbet (Malle Babbe, 151). Na de realisten hadden
vooral de Franse impressionisten onder leiding van Claude Monet belangstelling
voor het land van licht, lucht en water dat de zeventiende-eeuwse Nederlandse
kunstenaars zo schi tterend vorm gegeven hadden. Op het einde van de negentiende eeuw werden vooral Marken en Volendam enorme trekpleisters voor
buitenlandse schilders, dit onder meer door de publicaties van Havard. Ondertussen ontdekten ook Amerikaanse schilders de bonte kleurenrijkdom van de
tulpen- en hyacintenvelden en was er een ware Holland-mode ontstaan. In een
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apart slothoofdstuk geeft Ingrid Brons dan nog een schets van de Hollandse
invloed in de twintigste eeuw.
Dromen van Holland is een rijk gestoffeerd verhaal, met heel veel illustraties,
zowel visuele als tekstuele. Maar het boek mist enigszins de synthese. Weliswaar
komen schilders en kunstcritici zelf uitvoerig aan het woord in de vorm van
dagboekfragmenten, briefuittreksels en memoires, maar het ontbreekt vaak aan
een samenhangende en afgeronde karakterisering van het Hollandbeeld of de
Hollandvisie. Wat nu finaal het beeld was dat Henri Havard of Sir Joshua
Reynolds hadden van de Hollandse schilderkunst krijgt de lezer niet samengevat.
Er is heel veel anekdotisch materiaal en er is een ontze ttend documentair werk
verricht, maar de synthese ontbreekt. De eindredactrice heeft er nog alles
proberen aan te doen door aan het begin van de hoofdstukken een korte intro te
schrijven, maar die ondervangt niet de mankerende afwerking van de hoofdstukken zelf. En dat is een beetje jammer.
Tot hiertoe heb ik mij beperkt tot de buitenlandse ogen die naar Nederland
keken. Maar wat zien buitenlandse ogen die naar Vlaanderen kijken? Wie deze
vraag stelt denkt natuurlijk in de eerste plaats aan het schitterende boek Het
fraaie gelaat van Vlaanderen (1991) van de Brits-Vlaamse historica Patricia Carson
dat tegelijkertijd in het Nederlands, het Frans, het Duits en het Engels verscheen.
Deze diepgaande historiserende studie die met milde ironie, met kritische liefde,
maar vooral met grondige kennis geschreven is, nog steeds niet overtroffen.
Recent is daar wel de bundel Vlaamse identiteit: mythe én werkelijkheid (2002)
bijgekomen onder redac tie van Paul Gillaerts, Hilde van Belle en Luc Ravier.
Behalve de twee inleidende referaten die een historisch overzicht geven van de
verschuiving van de Belgische naar de Vlaamse identiteit en proberen de vraag te
beantwoorden of Vlaanderen en Nederland een culturele identiteit delen, geeft
het boek de actuele beeldvorming van Vlaanderen in buitenlandse ogen: AngloAmerikaanse, Duitse, Spaanse, Russische, Franse en zelfs Waalse. Het beeld is
vaak aan de literatuur ontleend of met literaire bewijsplaatsen gestoffeerd. Zo
blijkt uit het Vlaanderenbeeld dat Erik Hertog uit de Anglo-Amerikaanse literatuur gepuurd hee ft dat de specifieke markeerpunten in de beeldvorming over
Vlaanderen de `groote oorlog' (1914-1918) en de late Middeleeuwen met de historische steden en de schilderkunst van de Vlaamse Primitieven zijn. Toch is het
imago niet al ti jd positief. Reeds bij Chaucer werden de Vlamingen met drank en
kroegen geassocieerd en in de hedendaagse Britse media zijn de sterkste associati es met Vlaanderen-België de inefficiëntie en de corruptie. Ook het Duitse imago
dat Hans-Werner am Zehnhoff ons schildert is niet onverdeeld positief. Tegenover het romantische Vlaanderen dat Hoffmann von Fallersleben gecreëerd had,
stelt de auteur zijn eigen `raadselachtige' Vlaanderen: `de inconsequenties van de
Vlamingen, het gemakkelijke terugdeinzen voor harde standpunten, hun permanente voorkeur voor compromissen, ook al zitten ze in een sterkere positie. Is dat
een gebrek aan strategie, of is dat net hun strategie?'(72). De auteur geeft ruiterlijk toe: `Duitsers hebben heel veel tijd nodig om dit Vlaamse fenomeen te
begrijpen, want Duitsers neigen eerder tot een rigoureus moralistisch standpunt
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en zouden niet in staat zijn tot dergelijke soepele strategieën'(ibidem). Hij rondt
zijn kijk af met de volgende constatering: `the rich and the beautiful bestaan in
Vlaanderen niet, de "BV" (= bekende Vlaming), de Vlaamse variante van een VIP,
is eigenlijk de ironisch-kleinburgerlijke negatie ervan' (75). Voorwaar geen flatterende spiegel die ons wordt voorgehouden.
Met dit kritische hetero-imago van de Vlaming, eindig ik de blik in de spiegel
die buitenlanders ons voorhouden. U hebt gemerkt dat die spiegel veel weg heeft
van een dodehoekspiegel: hij laat ons vooral dat zien wat vaak aan onze blik
ontsnapt. Hopelijk is ook enigszins duidelijk geworden, hoe in de dialoog van de
stemmen van binnen en de stemmen van buiten, het telkens weer voorlopige
beeldmerk van de Nederlandse en Vlaamse culturele iden ti teit vorm krijgt.
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Ton Anbeek

...........

Het oeuvre

Kroniek van het proza

Een goed wijnjaar, 2002: een groot aantal belangrijke auteurs kwam met nieuw
werk, zodat het zelfs moeilijk werd uit de Boekenberg een vijftal romans voor
een bespreking te selecteren. Dat in tegenstelling tot vorige jaren toen de
toevloed van waardevolle teksten wel erg dun leek te zijn geworden (een
knorrige mening die door andere recensenten werd gedeeld). Maar voor ik aan
de oogst van het najaar 2002 toekom, moet ik een eerder verzuim goedmaken.
Winnaar van de Libris Literatuur Prijs 2002 werd Robert Ankers roman Een
soort Engeland (2001). Het verhaal gaat over de ontt akeling van een oudere
toneelspeler. In dat opzicht lijkt het boek enigszins op Hoogste tijd van Harry
Mulisch, al gunt Anker zijn hoofdpersoon niet de glimp van hoger inzicht waar
het Mulisch om te doen is. David Oosterbaan, gevierd acteur, blijkt op het eind
zijn stem kwijt te zijn — het is de laatste slag voor een man die geleidelijk aan
moet inzien dat zijn leven een mislukking is geweest: `Hij heeft helemaal nooit
bestaan, hij is er nooit geweest. (...) Niemand is hij geweest. En nergens.' Ook
buiten het podium heeft hij alleen rollen gespeeld. In werkelijkheid is hij `een
lege huls, een man met een lege maag, die hongert naar ervaring, naar authenticiteit' (een fraaie omschrijving van heel wat moderne romanpersonages).
Belangrijke factor bij deze aanzet tot zelfinzicht is de confrontatie met zijn
dochter, Laura, een meisje dat hij helemaal niet kent want hij heeft dertig jaar
eerder (in het jaar 1968) moeder en kind verlaten om het vrije kunstenaarsbestaan te gaan botvieren. Deze Laura is aan lager wal geraakt: drugs, prostitutie,
totale verwaarlozing. Het pleit voor `vader' David dat hij probeert haar te redden
— hijzelf een man die zich nauwelijks weet te handhaven (vader en dochter
hebben nogal wat negatieve eigenschappen gemeen).
De confrontatie van David met zijn dochter vormt het staketsel van het
verhaal waarbinnen verder uitgebreid de levensloop van de vader wordt belicht.
En daarmee geeft Anker een aardig tijdsbeeld. David is de jongen uit de
provincie die eerst nog braaf met zijn vrouw een sigarenzaakje begint maar al
snel zwicht voor de verlokkingen van de grootstad. Hij doet uiteraard mee met
de actie Tomaat (tegen het `establishment' in de toneelwereld), stort zich daarna
op vormingstoneel (zonder enige werkelijke affiniteit met de `klassenstrijd'),
komt in een commune terecht, wordt opgenomen in een psychiatrische
inrichting en ondertussen ruilt hij zonder scrupules de ene vrouw voor de
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andere in. Kortom, de woelige levensloop van een geboortegolver die als enige
maatstaf het eigen genot kent.
Een belangrijke rol spelen de toneelstukken, echte (veel Shakespeare) en
gefingeerde. Vooral die laatste dienen ook om het thema uit te diepen. Zo wordt
op het eind uitvoerig geciteerd uit het stuk van een zekere Schwaigl, waarin een
dochter haar vader verwijt: `Jij hebt mijn leven verscheurd/ jij hebt mijn familie
verscheurd/ je verantwoordelijkheden achtergelaten/ als stenen op het water/
uit zelfzucht/ uit ego-ontgrenzing.' Het toneelstuk gaat dan ook over niets meer
of minder dan `het failliet van de westerse mens' en kondigt de machtsovername door de moslims aan. Ik denk dat het Anker uiteindelijk daarom
begonnen is: een aanklacht tegen de verloedering van de moderne
maatschappij.
Zo naverteld lijkt Een soort Engeland een topzwaar, bijna prekerig boek. In
werkelijkheid is het het een noch het ander en dat komt door het virtuoze
taalgebruik. Anker, die ooit als dichter zijn wantrouwen tegen de volzin
uitsprak, weet die volzinnen in deze roman werkelijk magistraal te gebruiken.
Hoogtepunt vormt het lange hoofdstuk in het hart van de roman waar David
aan de hand van gemeenteambtenaar/ mythische leidsman Brian een tocht door
de hel van het grote stadsleven maakt. Davids Vergilius levert hard commentaar
op de preteconomie, op de overheid, op de opvoeding en vooral op Davids
levenswijze. Dit hoofdstuk heeft de allure van die andere apocalyptische
verbeelding van de grote stad, Dëblins Berlin Alexanderplatz.
Is Een soort Engeland dan alleen maar een boek vol virtuoos beschreven
ellende en ondergang? Heel typerend voor Anker is het tegenwicht: de idylle van
het dorp uit de jeugd. Ook het toneelstuk waar de titel naar verwijst, Een soort
Engeland, gaat kennelijk over dat verloren paradijs van geborgenheid. Ankers
roman is een schitterende verbeelding van de moderne `mentale dakloosheid',
van personages die wanhopig op zoek zijn naar authenticiteit. Deze roman
overtreft nog Ankers eerdere boek Vrouwenzand, dat eenzelfde verloedering
beschreef: een advocaat die de armen verdedigt maar eindigt als raadsman van
drugsbaronnen. Een boeiend boek, ook omdat het een schitterende beschrijving
geeft van de mentaliteit die de Lijst Pim Fortuyn groot heeft gemaakt (en
vervolgens weer klein): een morele verontwaarding tegen allerlei vormen van
verloedering die ten slotte zelf uitloopt op een evengrote gewetenloosheid.
Anker lijkt zich in zijn oeuvre te ontwikkelen tot de chroniqueur die het
scherpst de zwakke kanten van de Nederlandse samenleving blootlegt. Als stilist
is hij zeker even sterk als Van der Heijden, terwijl zijn compositievermogen
aanzienlijk groter blijkt.
Wie een nieuw boek van De Winter openslaat, weet wat hem te wachten staat:
het joodse verleden en heden verpakt in een thrillerverhaal en wat filosofie om
het verhaal gewicht te geven. En dat gaat dus ook op voor God's gym (2002). Een
Amerikaan van Nederlandse afkomst krijgt bezoek van een oude vriend die hem
voorstelt mee te werken aan een operatie van de Israëlische geheime dienst. Het
gaat erom contact te maken met een Marokkaanse Nederlander die verdacht
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wordt van terroristische plannen. Het is een wat eigenaardige opzet. Waarom de
Israëliërs geen gebruik maken van een ervaren kracht maar van een amateur
blijft onduidelijk. Spannend wordt het wel en er komt ook nog wat liefde bij:
een oude vriendin van de hoofdfiguur duikt op (het lijkt wel een reunie) en die
twee belanden uiteindelijk samen in bed.
Een thriller is effectief naarmate de wendingen in de plot verrassend blijven,
maar ze mogen natuurlijk niet onwaarschijnlijk overkomen. Helaas zondigt De
Winter tegen deze ijzeren wet, zowel wat betreft de aanzet van zijn verhaal (zie
boven), als bij de afwikkeling ervan. Op het eind verdwijnen plotsklaps een stel
bijfiguren uit het boek zonder dat daarvoor een bevredigende verklaring wordt
gegeven. Het lijkt er wel erg op dat de auteur geen kloppend eind wist te
bedenken. En zo blijft de lezer achter met verschillende mogelijke afrondingen
die allemaal even onwaarschijnlijk zijn.
Wanneer een plot zo vol gaten zit, komen ook andere zwakten van een auteur
des te sterker uit. De Winter schrijft zijn boek alsof het een film is, dus veel
dialogen en snelle beschrijvingen, kortom: een Amerikaanse film. Maar een wel
heel oppervlakkige film, want alles wordt alleen aan de buitenkant weergegeven
(let op de beschrijving van de vrouwen: uitsluitend uiterlijk, zelfs de dochter van
de hoofdpersoon wordt zo bekeken). Zo blijft ook `Los Angeles' een decor,
ondanks of misschien juist door de beschrijvingen die niet boven het niveau van
een toeristengids uitkomen. Emoties moeten in zo'n wereld van plastic zwaar
worden aangezet: Wanneer Joop thuis was, dreunde tussen de muren het
gemis van Mirjam.'
Zoals gewoonlijk probeert De Winter ook nu weer het verhaal zwaarte te
geven met wat theoretisch vertoon, er wordt dus over niets meer of minder dan
de rechtvaardigheid Gods en de beginselen van het heelal gefilosofeerd. Maar
twee bakstenen kunnen een veer niet gewichtiger maken. Om heel eerlijk te
zijn, in mijn ogen is God's gym even gelikt als mislukt. Valt er dan niets te
genieten in deze roman van De Winter waar we zo lang op moesten wachten?
Ach ja, er zijn aardige details zoals twee Nederlanders die elkaar als landgenoten herkennen wanneer de gsm van een van hen de eerste tonen van het
Wilhelmus laat horen.
Waar De Winter aan het eind van zijn boek hopeloos in de knoop raakt, laat
Maarten 't Hart opnieuw zien dat hij vaardig een detectiveschema weet uit te
werken. Kern van zo'n plot is dat verschillende personages verdacht gemaakt
worden om op het eind toch nog een onverwachte dader te laten verschijnen. En
dat gebeurt in De zonnewijzer (2002 ).
De hoofdpersoon van het boek is een oude bekende, namelijk Leonie Kuyper,
die eerder optrad in 't Harts succesvolle detective De kroongetuige (het boek
wordt op scholen veel gelezen). Deze Leonie lijkt werkelijk een dubbelgangster
van de sch ri jver. Zo lezen we: `Even na tweeën schrok ik wakker. Het klokje met
de vurige cijfers wees 2:oi. KV 201, de mooiste symfonie ooit door een jongen
van achttien gecomponeerd, schoot het door me heen.' Behalve een grote
kennis van muziek en literatuur kenmerkt ze zich door liefde voor de natuur,
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zodat we weer typisch 't Hart-zinnen lezen als: `Buiten klonk de heldere
kakellach van een groene specht, klonk het gekoer van Turkse tortels, klonk de
zeurzang van de groenling.' (Een zin die voor de meeste grotestadsbewoners als
in een vreemde taal geschreven lijkt.) Daarbij komt dan nog de stevig gereformeerde achtergrond en dus een parade van bijbelcitaten en toespelingen. Het
enige verschil tussen schrijver en hoofdpersoon lijkt dat tussen man en vrouw.
Maar ook hier kan men sinds het optreden van 't Harts travestieten-alter ego
Maartje 't Hart alleen van een gradueel verschil spreken.
Het is een goede gewoonte niet te veel over de plot van een detective te
onthullen. Laten we het hierbij laten: de hoofdpersoon blijkt na de dood van een
vriendin (aan een zonnesteek, nota bene, een verhaal met een luchtje) enig
erfgenaam. Ze gaat in het huis van die vriendin wonen en begint zich geleidelijk steeds meer met de geliefde dode te vereenzelvigen. Dat leidt ertoe dat ze
ook de nogal uitdagende kleding gaat aantrekken die ze in de kasten vindt, wat
een reeks eigenaardige incidenten tot gevolg heeft. Dit motief werkt 't Hart
overtuigend uit. Sadomasochistische praktijken spelen ook een rol en op dat
punt weet 't Hart/de hoofdpersoon zowaar een relatie te leggen met het gereformeerde geloof: SM had iets vertrouwds `omdat je als kind, dankzij al die bijbelverhalen, steeds gehoord had over folteren en ketenen en boeien en geselingen.'
[Overigens is de relatie tussen deze vorm van seks en het katholicisme veel
sterker, denk aan heilige voorbeelden als Sint Sebastiaan.]
In het boek komen ook wat bijfiguren voor die een welkom tegenwicht
vormen voor de hier en daar nogal zwaarmoedige bespiegelingen van de hoofdfiguur. Zo'n Dickensachtig personage is een jolige aannemer. Wanneer hij
verschijnt krijgt het verhaal vaart en daarmee is meteen een minder sterk punt
van De zonnewijzer aangegeven: echt spannend wil het maar niet worden.
Misschien komt dat ook door de wat ongelukkige keuze van het vertelperspectief. Het optreden van een ik-verteller impliceert immers dat die verteller
moet blijven leven, anders hebben we geen verhaal meer. Dreigementen aan het
adres van de hoofdfiguur missen zo hun effect, want je weet dat ze er niet aan
gaat. De vertelstructuur van De kroongetuige was gecompliceerder en daardoor
effectiever.
In een klassieke detective worden aan het eind alle vragen opgelost (denk aan de
stereotiepe slotscènes bij Agatha Christie: het hele gezelschap in de bibliotheek
of een andere grote ruimte en dan gaat Poirot of Miss Marple ze een voor een af
om bij de moordenaar te eindigen). Sommigen zien in die afronding juist hét
kenmerk dat dit type teksten van Literatuur onderscheidt. Want in de
zogenaamde Echte Literatuur wordt nooit werkelijk iets voor de volle honderd
procent opgelost, er blijven raadsels zoals ook het Echte Leven ondoorgrondelijk
blijft (alsof dit geen cliché is!). Wat men ook over dit onderscheid mag denken,
volgens dit criterium is Hella Haasse ongetwijfeld een van onze meest `literaire'
auteurs omdat zij consequent uitgaat van de uiteindelijke onkenbaarheid van
het verleden. In haar laatste roman lijkt het zelfs of ze dit aspect op de spits
heeft gedreven.
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Sleuteloog (2002) doet in bepaalde opzichten aan Haasses debuut Oeroeg
denken. In Haasses beroemde eersteling gaat het om de vriendschap van een
blanke met een inlandse jongen die uiteindelijk leidt tot een verwijdering. Op
de laatste bladzijden bezoekt de volwassen ik-figuur een bekende plek van
vroeger, maar wordt daar gewaarschuwd door een Sudanese republikein. Is dat
Oeroeg? `Ik weet het niet en zal het ook nooit weten. Ik heb zelfs het vermogen
verloren hem te herkennen.'
In Sleuteloog gaat het evenzeer om een jeugdvriendschap, namelijk die tussen
de ik-verteller, de kunsthistorica Herma Warmer, en het meisje dat in het boek
veelal `Dee' wordt genoemd. Beiden zijn in 192o in Batavia geboren, hun vaders
zijn op dezelfde mailboot uit Europa gekomen. Maar van het begin af aan
dringen zich de verschillen op. Herma's familie lijkt `volbloed' blank, terwijl in
Dee alle kleuren zitten: blank, bruin, geel en zwart, plus een reeks nationaliteiten: Frans en Pools (haar moeder was een Poolse danseres). De verwijdering
wordt sterker naarmate Dee zich meer met het verzet tegen de blanke
heerschappij gaat identificeren. De vriendinnen verliezen elkaar uit het oog,
Herma is te braaf voor de opstandige Dee.
Het boek begint wanneer een journalist aan Herma inlichtingen begint te
vragen over haar vroegere vriendin. Dan blijkt Dee een vrijwel ongrijpbare
persoonlijkheid: ze verwisselt van naam en ook haar politieke voorkeur blijkt
niet scherp afgebakend. Hoe meer Herma probeert greep te krijgen op haar
vroegere vriendin, hoe mysterieuzer die wordt. Dat is, lijkt mij, het grote
verschil met Oeroeg. Oeroeg eindigt met één open vraag (was het Oeroeg die
daar aan het kratermeer verscheen?), de roman Sleuteloog blijkt gaandeweg een
slangenkuil van mysteries. Ook de journalist die de queeste op gang gebracht
heeft, moet ten slotte erkennen: `Het zal wel nooit mogelijk zijn achter de
waarheid te komen.'
Dat laatste is een understatement. Raadselachtigheid is de kracht en mijns
inziens ook een beetje de zwakte van het boek. Op de laatste bladzijden worden
na alle vraagtekens nog eens liefst drie nieuwe raadsels opgegeven (Is Dee ooit
met een rijke Japanner getrouwd geweest? Heeft ze door middel van diens
collec ti e aan Dee een `teken' willen geven? Waarom blijkt de gesloten kist die
het hele boek door een rol speelt, uiteindelijk leeg?). Ook zonder die nieuwe
mysteries zou Sleuteloog geworden zijn wat het is: een boeiend boek over een
verleden dat vernietigd werd door politieke tegenstellingen.

Het ligt voor de hand van Sleuteloog over te stappen naar Familieziek, de nieuwe
roman van Adriaan van Dis (2002). Niet alleen omdat beide boeken een
Indische achtergrond hebben en dus `postkoloniaal' kunnen worden genoemd.
Maar vooral omdat ook hier te zien is hoe een auteur zich ontwikkelt. Nathan
Sid, Van Dis' debuut in 1983, tekent een gezin dat uit Indië naar Nederland is
gekomen: een Hollandse moeder met drie gekleurde dochters, een Indische
stiefvader die de vader is van de gevoelige hoofdpersoon die zich zowel in het
Noord-Hollandse zeedorp als in het eigen gezin een vreemdeling voelt.
Nathan Sid, ooit ontstaan uit een eetrubriek (!) in de NRC, was nog een vrij
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speels boek waarin kleur- en geurrijk het leven in een Indisch gezin in
Nederland werd opgeroepen. Veel grimmiger bleek de roman Indische duinen,
waarin Van Dis zich concentreerde op de merkwaardige figuur van de vader, een
man die zijn zoon met slaag wil `harden' voor de komende wereldoorlog.
Deze personages komen allemaal terug in Familieziek — en toch is het een
heel ander boek dan Nathan Sid en Indische duinen. Veranderd is namelijk de
hoofdpersoon die consequent `de jongen' wordt genoemd. Deze jongen komt tot
het pijnlijke besef dat zijn vader knettergek is. Dat bewustwordingsproces wordt
in Familieziek gedetailleerd, in al zijn wrangheid maar niettemin uiterst
komisch weergegeven. Een van de eigenaardigheden van de vader is dat hij niet
werkt, maar voortdurend uit het raam staat te staren. Van Dis vindt daarvoor de
prachtige formulering: `Naar buiten kijken is zijn beroep.' Daarnaast geeft
Familieziek een herkenbaar beeld van de obsessies in de jaren vijftig: de
atoombom, het communisme, de watersnood. Met deze roman lijkt Van Dis
zijn poging het beeld van het verleden scherp te stellen te hebben voltooid — de
vader is opgeborgen en dus komt de weg vrij voor een nieuwe(?) problematiek.
Familieziek werd door de kritiek onthaald als zijn beste boek.
Vijf boeken van gerenommeerde auteurs die hun oeuvre verder uitbouwen, het
is een rijke oogst. En dan heb ik het nog niet eens kunnen hebben over de
nieuwe Oek de Jong!
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Een studiegebied in beweging
Kroniek van de literatuurwetenschap

In onze kroniek van vorig jaar signaleerden we het verschijnen van een nieuw,
driedelig handboek voor studenten aan de Open Universiteit, mede uitgegeven
door SUN in Nijmegen. De drie boeken werden in 2001 gepubliceerd onder de
algemene titel Literaire cultuur. Het eerste deel, Handboek, is van de hand van
Barend van Heusden, docent semiotiek en literatuurwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen; het daarbij horende Tekstboek werd samengesteld door
Barend van Heusden, Wouter Steffelaar en Peter Zeeman en het Casusboek, dat
acht concrete `gevallen' brengt van literatuurwetenschappelijk onderzoek `die de
lezer een blik gunnen in de werkplaats van de literatuurwetenschap', werd
geredigeerd door Lizet Duyvendak en Barend van Heusden.
De drie boeken vormen een imponerend stel, dat ons de mogelijkheid biedt
om hier nog even terug te komen op onze eerdere beschouwingen bij de
ontwikkeling van de literatuurwetenschap. Het is al duidelijk bij de eerste
kennismaking: Literaire cultuur is een nieuwe inleiding in de literatuurwetenschap, waarbij deze laatste, door methodologische diversiteit verbrokkelde
`wetenschappelijke' discipline, nu weer in de vaart wordt geduwd onder één
overkoepelende titel: cultuurstudie. Van Heusden beschouwt literatuur als een
vorm van cultuur', en `cultuur als geheel van tekens en teksten' (Handboek, 22).
In de praktijk blijkt de heroriëntering van het vakgebied niet echt spectaculair te
zijn. Het Tekstboek bijvoorbeeld, dient zich aan als opvolger van het onvolprezen
Tekstboek algemene literatuurwetenschap, verschenen in 1977 onder redactie van
W. Bronzwaer, D. Fokkema en E. Ibsch, en bevat `een verzameling van
oorsprong niet-Nederlandstalige canonieke literatuurtheoretische beschouwingen' (Voorwoord, 7). Het gaat om 18 teksten die algemeen bekend zijn als
klassiekers van de `traditionele' literatuurwetenschap, van R. Jakobson, N. Frye,
J. Mukafovsky, J. Tynjanov, V. Sjklovski, M. Bachtin, Cl. Brooks, J. Lotman, R.
Barthes en anderen. Zij geven geen breuk aan, wel een verbreding van het
onderzoeksgebied, van `literaire tekst' naar `tekst' tout court, een ontwikkeling
die reeds in de laatste decennia van de twintigste eeuw werd geïntroduceerd
door o.a. Barthes, Foucault en Iser. Dit – zeer nut ti ge – Tekstboek biedt een goed,
representatief beeld van de diversiteit en de evolutie van de literatuurwetenschap aan het eind van de vorige eeuw.
Dat er toch iets meer aan de hand is blijkt uit het Handboek zelf en vooral uit
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het illustratieve Casusboek. In dat laatste, nog veel meer dan in het Handboek,
wordt duidelijk wat wordt bedoeld met de keuze voor literatuur `in brede zin',
dat is, voor de studie van literair taalgebruik binnen en buiten het corpus van de
`grote' literatuur, dus voor de `literariteit' in literatuur, `maar ook in geschiedschrijving, wetenschap, film, journalistiek, politiek, enzovoort' (Voorwoord, 7),
waarbij ook de `methodologische breedte' van het vak duidelijk moet worden:
`met theoretische, historische en literair-kritische benaderingen, zowel
empirisch als hermeneutisch'. Het Voorwoord munt niet uit door helderheid, de
`casussen' laten echter wel zien dat er nieuwe accenten worden gelegd en dat er
nieuwe vragen (kunnen) worden gesteld, zoals: hoe kan de metafoor in de
literatuur empirisch worden onderzocht, welke zijn de lotgevallen van het
sonnet als genre in de recente Nederlandse literatuur, waar/hoe zijn de ingrediënten van de oude, romantische 'Gothic novel' verwerkt in moderne literatuur,
is het niet wenselijk ook de Friese literatuur `mee te nemen' in de nieuwe literatuurgeschiedenis, enzovoort. `Nieuw' is de aandacht voor het stripverhaal;
representatief voor de accentverschuiving in de omschrijving van het corpus
literaire teksten is ook het opstel over de positie van de jeugdliteratuur binnen
het literaire systeem. In deze laatste `casus' worden argumenten aangedragen
om het samengaan van jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur te verdedigen
en wordt geconstateerd dat de status van jeugdliteratuur kan worden afgelezen
aan de vrijheden die de auteur zich veroorlooft bij het bewerken van klassieke
modellen als Robinson Crusoe: `hoe ernstiger men de jeugdliteratuur als literair
product neemt, hoe meer respect voor de oorspronkelijke tekst' (85).
De praktijk van de casussen laat, zoals daarnet al gesuggereerd, op een
helderder manier zien wat de mogelijkheden zijn van de nieuwe literaire
cultuurstudie dan in het handboek waarin deze theoretisch wordt beschreven.
Het Handboek werd geconcipieerd als een `systematische analyse van de
structuur van literatuur' (Voorwoord, 11) en blijkt een opvolger te zijn van de op
semiotische leest geschoeide Algemene literatuurwetenschap. Een theoretische
inleiding die Barend van Heusden samen met Els Jongeneel uitgaf in de reeks
Aula-boeken (1993, eerste druk). Het nieuwe handboek blijkt evenwel, in vergelijking met het vorige, nodeloos ingewikkeld en verwarrend, mede doordat op
een nogal geforceerde manier alweer een nieuwe terminologie wordt geïntroduceerd, zoals het onderscheid tussen eenplaatsige, tweeplaatsige en drieplaatsige
structuur (het gaat om termen uit de Peirciaanse semiotiek: bij een eenplaatsig
teken vallen teken, betekenis en object samen). Zeer te betreuren is de absoluut
verwarrende en misleidende gelijkstelling van fictionaliteit en referentialiteit (52
e.v.) (dezelfde onduidelijkheid ontsierde ook al de inleiding in de Aula-reeks):
hiermee wordt de student uit de bocht en in de mist gestuurd. Maar het is ook
om andere redenen duidelijk dat de lezer – het doelpubliek is in eerste instantie
toch de aankomende en gevorderde literatuurstudent – er beter de aula-pocket
nog even bij kan houden. Het is hier echter niet de plaats om op deze en andere
tekortkomingen in te gaan: in deze kroniek worden vooral veranderingen gesignaleerd. En die zijn in het Handboek zelf niet helder gemarkeerd: literatuur
wordt er, net zoals in het handboek van Van Heusden en Jongeneel,
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omschreven binnen een overkoepelend semiotisch kader. Alleen wordt gesteld
dat de literatuurwetenschap ressorteert onder `de cultuurwetenschappen'
('cultural studies' dus, 17) en de klemtoon wordt gelegd op het feit dat betekenis
niet `een ding' is, maar `een gebeurtenis'. Het onderzoek van cultuur, en dus ook
van literatuur, is in deze visie een onderzoek van gedrag.
Als verdere ontwikkeling stelt Van Heusden in het vooruitzicht: een literatuurgeschiedenis die meer oog zou krijgen voor `al die literatuur die altijd al
"buiten" de literatuur te vinden was' (dat is: buiten het corpus van klassieke,
gecanoniseerde literaire teksten), zou de verdere integratie van literatuurwetenschap en cultuurwetenschap noodzakelijk maken (199). Een voorzichtig geformuleerde stelling, die ten dele al is achterhaald door de werkelijkheid.
In het Handboek worden de implicaties van deze visie op literatuur pas
langzaam zichtbaar gemaakt en jammer genoeg gebeurt dit aan de hand van
tussentijdse conclusies waarvan de modale lezer niet vrolijk zal worden, zoals
deze: `literatuur, zo stelden we in de voorgaande hoofdstukken, is een iconische,
talige tweedeorde-representatie van het betekenisproces' (149). De uitleg volgt:
`Literatuur bootst het betekenisproces in taal na. Mensen geven betekenis aan
wat hen overkomt, en literatuur probeert dat proces iconisch weer te geven door
het in taal na te bootsen'. Helder of niet, duidelijk is wel dat `de' literatuurwetenschap, als onderdeel van `de' cultuurwetenschappen, hier geherdefinieerd wordt.
Wat verfijning van de terminologie zal misschien noodzakelijk blijken in de
toekomst, maar bovenal impliceert de nieuwe visie dat het begrip literaire tekst
nu zo breed is geworden dat er sprake zal zijn van een voorlopig niet te overzien
complex veld van teksttypen. Een te volgen ontwikkeling dus: het gaat inderdaad
om een immens veld en om een studiegebied in beweging.
De verbreding van het begrip literatuur is ook zichtbaar in de literaire kritiek.

De afgelopen jaren zijn verscheidene bundels met beschouwingen over poëzie
verschenen. Twee daarvan vragen onze aandacht in het verband dat ons hier
bezighoudt, hoewel ze natuurlijk ook een plaats verdienen (en krijgen) in de
poëziekroniek. Beide werden uitgebracht door de jonge, dynamische uitgeverij
Vantilt in Nijmegen, respectievelijk in 2001 en in 2002: J.H. de Roder, Het
onbehagen in de literatuur. Essays en Hans Groenewegen, Schuimen langs de
vloedl ijn. Kritieken en kronieken over poëzie. De Roder, die eerder al bekend werd
met het hier in bekorte versie herdrukte `Het schandaal van de poëzie', betoogt
dat de poëtische ervaring belangrijker is dan de poëzie zelf en laat in die
poëtische ervaring vooral de `beroezende' werking van het ritme de doorslag
geven. Wat het gedicht tot een gedicht maakt [is volgens hem] de ervaring van een
gedicht (28). De Roder huldigt een post-Iseriaans standpunt dat de leeservaring
centraal stelt en juist daarop, meer dan op de strategieën in de tekst (zoals in
Isers theo ri e), greep probeert te krijgen. En nog: bij het lezen van poëzie is de
ritmische, dat is: lichamelijke, ervaring van de tekst essentiëler dan het vatten
van de intellectuele betekenis. Wat De Roder niet belet om, gewapend met
theoretici als Lacan en Derrida en de door hen beïnvloede deconstructionisten,
zeer lucide en telkens weer indringende interpretaties af te leveren. Iets derge-
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lijks gebeurt ook bij Hans Groenewegen, die echter heel wat minder theoretische reflecties inbouwt en steeds heel dicht bij de `klassieke' tekstinterpretatie
blijft (met onder andere heel substantiële stukken over Kouwenaar, Lucebert en
Faverey). Ook hier worden vragen gesteld rond het `leesgebeuren' (cf. literatuur
als `gebeuren', niet als `ding' in het handboek van Van Heusden), zoals: weten
we wat er gebeurt wanneer we een gedicht lezen, wat er gebeurt met onszelf,
wat met het gedicht? Niet alleen het gedicht, ook de lezer verandert door het
lezen van het gedicht. In dit nieuwe verkenningsgebied ligt inderdaad nog een
breed veld voor onderzoek open, zelfs in de onmiddellijke omgeving van
literaire teksten die tot de canon behoren.
Het ziet er voorlopig niet naar uit dat `de' traditionele literatuurwetenschap, die
ondanks haar methodologische diversiteit tot dusver toch was gekenmerkt door
haar preoccupatie met gecanoniseerde literaire teksten, zich zonder slag of stoot
zal laten inblikken door de oprukkende 'cultural studies'. Karakteristiek in dit
verband is wellicht het minipolemiekje dat het afgelopen jaar werd gevoerd in
het weekblad De groene Amsterdammer. Aanleiding was een stuk dat werd
geplaatst op 23 maart 2002 onder de titel `Een vibrerende nepstudie'. Het gaat
om een recensie van een boek dat representatiefis voor de `cultural studies' en
dat op een furieuze manier wordt afgebroken door Solange Leibovici, universitair docente bij de leerstoelgroep Algemene Literatuurwetenschap aan de
Universiteit van Amsterdam. Vertrekkend van La defaite de la pensée van de
Franse filosoof Alain Finkielkraut stelt Leibovici dat het postmodernisme de
grens tussen `hoge' en `lage' cultuur heeft opgeheven en dat de `cultural studies',
die geheel geschoeid zijn op de postmoderne geest, de `hoge' cultuur nu ook tot
een 'bourgeoisfenomeen' hebben bestempeld, waarbij het begrip cultuur op de
koop toe nog blijkt te vervagen tot `een bijna grenzeloos concept'. Het
voornaamste bezwaar blijkt het loslaten van de gecanoniseerde literatuur te zijn:
`Reclameposters, videoclips en soaps konden hiermee tot onderwerp van academische studie worden verheven; dit tot groot genoegen van middelmatige
studenten, die de wetenschap een worst zal wezen en zich liever bezighouden
met The bold and the beautiful en ER dan met de sonnetten van Shakespeare'.
Leibovici vat zelf streng samen: cultural studies is in feite een ratjetoe, geen discipline maar een non-discipline. Een nepstudie dus, deze `algemene reflectie op
en analyse van representaties', waarbij de literatuurwetenschap al helemaal en
moedwillig naar de achtergrond wordt gedrongen. Studenten literatuurwetenschap mogen zich nu immers ook bezighouden met emotie- en reality-tv;
sterker nog: de `zeloten' van cultural studies hebben een afkeer van de literatuur
zelf.
Ondanks haar scherpe uitval kwam Leibovici nog tot een vrij berustende
slotsom: `Theorieën zijn net als mensen, zij worden geboren en verdwijnen
weer. Ook dit zal weer voorbijgaan. Het enige dat blijft is de literatuur'. De felle
uitbarsting kreeg een repliek van René Boomkens, `Koudwatervrees in alfaland'
in De groene van 6 april 2002. Hij situeerde de aanval op de cultural studies in
een `neoconservatieve opstand' die gaande zou zijn in de wereld van de geestes-
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en menswetenschappen, en `die wordt aangevoerd door de door de wol geverfde
en naar het pensioen verlangende babyboomers en die zich keert tegen de
jongste helft van diezelfde generatie, die inmiddels op vele plekken de macht
heeft overgenomen in de universitaire wereld'. Niet vriendelijk, deze
inschatting. Maar dat was de aanval ook al niet. Een generatieconflict dus? Nee,
er is natuurlijk veel meer aan de hand: een zeer fundamenteel meningsverschil
naar aanleiding van een zeer ingrijpende verschuiving in het vakgebied. Een
probleem dat door een eenvoudig `laatste woord' van Leibovici in De groene van
13 ap ril zeker niet kon worden uitgeklaard. Er staan ons nog spannende
discussies te wachten.
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........... Besprekingen en aankondigingen

Kees Groeneboer (ed.): Een vorst onder de taalgeleerden. Herman Neubronner van der Tuuk. Taalafgevaardigde van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1847-1873. Een bronnenpublica ti e bezorgd
door Kees Groeneboer. Leiden, KITLV Uitgeverij, 2002. € 70. ISBN 90 6718 156 o. pp. 965.

Een monument voor Van der Tuuk
De legendarische taalkundige, indonesianist, bijbelvertaler en vrijdenker H.N. van
der Tuuk (Malakka, 1824-Soerabaja, 1894) is in Nederland tegenwoordig vooral
bekend dankzij Rob Nieuwenhuys, die in 1959 een groot essay aan hem wijdde in
zijn bundel Tussen twee vaderlanden, en drie jaar later bij Van Oorschot een fascinerende Van der Tuuk-bloemlezing uitgaf onder de titel De pen in gal gedoopt. Nu,
veertig jaar later, presenteert Kees Groeneboer een nieuwe, volledige en historisch-wetenschappelijke editie van Van der Tuuks brieven en documenten van
1847 tot 1873, toen hij in dienst was van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).
Telde Nieuwenhuys' bloemlezing 200 bladzijden, deze nieuwe editie heeft er
een kleine duizend. Tegenover 106 teksten bij Nieuwenhuys staan er bij Groeneboer 264, alle voorbeeldig geannoteerd. Ook geeft hij nog zes kaarten, vier afbeeldingen van Batak-letters en bijna tachtig interessante foto's, die helaas op te dun
papier zijn afgedrukt. Het geheel wordt omlijst door een degelijke Inleiding en
Verantwoording (pp. 38), een opgave van Van der Tuuks publicaties (pp. 8), een
uitvoerige Bibliografie (pp. 50), en een voortreffelijk Register, dat toegang biedt tot
zowel de teksten als de talrijke, zeer informatieve annotaties. In de uitvoerige
Bijlagen (pp. 6o) ten slotte vinden we onder andere het levensbericht van Kern,
die Van der Tuuk `de grootste kenner der Indonesische talen' noemde en
opmerkte `Als geleerde was hij, op zijn gebied, ongeëvenaard; als mensch was hij
een zonderling' (884).
Als zonderling past Van der Tuuk goed in de negentiende-eeuwse traditie van
excentrieken in de Nederlandse koloniën, beschreven in de bundel Indischgasten
(1996) van Cees Fasseur. Ook was Van der Tuuk een begenadigd brievenschrijver
die niet onderdeed voor Multatuli, getuige bijvoorbeeld zijn vermakelijke stuk uit
1855 over de zendeling De Hessele en de resident Netscher in Tapanoeli (228-231),
zijn vele satirische opmerkingen over de toestand in de koloniën en zijn persiflages, onder het pseudoniem Nicodemus van der Plas, op het vrome maar
domme gedoe van veel zendingsijveraars. De verleiding is dan ook groot om
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Nieuwenhuys te volgen en deze recensie nu verder te vullen met citaten van Van
der Tuuk zelf. Dat zou echter geen recht doen aan de doelstelling van deze
nieuwe editie, namelijk om Van der Tuuks geschriften bekend te maken bij taalkundigen, historici, antropologen, veldonderzoekers, Indonesiëkenners en
andere geïnteresseerden (35). Centraal staat hier dus de linguïst Van der Tuuk, die
een ereplaats inneemt in de Nederlandse koloniale wetenchapsgeschiedenis,
naast mannen als Junghuhn, Eijkman, Dubois, Heyne en Van Vollenhoven, en
die een grote wetenschappelijke biografie verdient zoals Pat Shipman er onlangs
een geschreven heeft over de paleontoloog Dubois, The man who found the missing
link. Eugene Dubois and his lifelong quest to prove Darwin right (2001).
De vroegste brieven en documenten in Groeneboers boek betreffen de jaren
1847-1849, toen Van der Tuuk zich voorbereidde op zijn werk in NederlandsIndië, onder andere door in 1848 te Londen een overzicht samen te stellen van de
Maleise, Javaanse en Batakse handschriften in East India House en andere bibliotheken. Dan volgt, van 1849 tot 1857, zijn verblijf in de Bataklanden op Sumatra
en zijn correspondentie met het NBG, waarin hij rapporteert over zijn vorderingen met bijbelvertaling en taalstudie, over zijn reizen onder de Bataks en zijn
bezoek, als eerste Europeaan, aan het Toba-meer. Een mooie tegenhanger is hier
het verslag van zijn vriend Athos in Bijlage VII, over Van der Tuuk in de jaren
1850-1852 als humaan geleerde werkzaam tussen de Bataks. Evenzo zou bij Van
der Tuuks opmerking in 1856 over de slavenhandel te Batavia (267) een verwijzing naar het verhaal `Eene slaven-vendutie' uit W.R. van den Hoevells Uit het
Indische leven (1860) op zijn plaats zijn geweest.
Interessant is dat Van der Tuuk in 1853 een kist met Batakse gebruiksvoorwerpen naar Nederland verzond, geheel in de geest van de negentiende-eeuwse
cultuur van het Nederlandse kolonialisme die zo treffend is geanalyseerd in
Susan Legêne's disserta ti e De bagage van Blomhoff en Van Breugel (1998). Op p.

191 noot 3 vermeldt Groeneboer, dat die voorwerpen des ti jds zijn opgenomen in
de etnografische verzameling van Natura Artis Magistra te Amsterdam, maar
anders dan bij Van der Tuuks brieven wordt niet aangegeven waar deze collectie
tegenwoordig te vinden is.
Als derde volgen dan, van 1857-1868, de belangrijke tussenjaren te Amsterdam, die tezamen bijna 300 bladzijden vullen. Behalve met het NBG correspondeert hij nu ook veel met vakgenoten als de Gids-redacteur prof. P.J. Veth te
Amsterdam en de arabist Engelsmann in Bandoeng, in brieven die een levendig
beeld geven van de oriëntalis ti ek in Nederland en Europa. Zo vertelt hij Veth
begin 1865 over een recent bezoek aan Londen en de Royal Asiatic Society. Het
daarbij op p. 424 genoemde Athenaeum is echter mijns inziens niet de Leidse
universiteit, maar het Londense weekblad van die naam, dat de anglofiele Veth
vermoedelijk geregeld las.
Het zijn zeer productieve jaren, waarin hij naam maakt met belangrijke wetenschappelijke publicaties, de uitgave van zijn driedelig Bataksch leesboek (1860-61),
zijn Bataksch-Nederduitsch woordenboek (1861) en zijn Tobasche spraakkunst (18641867), die naar het woord van Kern `een eereplaats' inneemt in de studie van de
Indonesische talen en die in 1971 in het Engels is uitgegeven als A grammar of
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Toba Batak. Ook publiceert hij Batakse bijbelvertalingen en levert hij belangrijke

bijdragen tot de studie van het Bataviaas Maleis en het Malagasy.
In 1864 begint hij zijn levenslange polemiek met de Leidse hoogleraar Taco
Roorda, en gispt in steeds fellere bewoordingen in brochures, kranten, tijdschriften en brieven de onkunde in diens Javaansche grammatica (1855). Roorda
was overigens niet de enige die het moest ontgelden. Een lange stoet van vakgenoten – Von Humboldt, Koorders, Cohen Stuart, Grashuis, De Hollander, Pijnappel, Klinkert – kreeg er ongenadig van langs als hun werk beneden de maat
was. Op p. 409 noot 9 verwijst Groeneboer naar de relevante latere literatuur van
Uhlenbeck, Teeuw, Noordegraaf en Van Driel over de controverse met Roorda,
maar op de inhoud ervan gaat hij niet in, en daardoor krijgt de lezer hier eigenlijk
alleen het standpunt van Van der Tuuk te zien. Een meer afgewogen beoordeling
geeft Maarten Kuitenbrouwer, Uhlenbeck volgend, in zijn recente geschiedenis
van het Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde, Tussen oriëntalisme
en wetenschap (2001). Wel echter draagt Groeneboer belangrijke nieuwe informatie aan, bijvoorbeeld de beschuldiging van Van der Tuuk in De Nederlandsche
Spectator van 1865, dat Roorda plagiaat had gepleegd op het werk van de javanist
J.A. Wilkens (1813-1888), de overgrootvader van de dichter G.J. Resink.
In 1868 keerde Van der Tuuk weer naar Indië terug, en nu voorgoed. Eerst gaat
hij naar de Lampongse districten, daarna in 1870 naar Bali. Tezamen zijn de jaren
1868-1873 goed voor tweehonderd bladzijden correspondentie met het NBG en
het Bataviaasch Genootschap, waarin hij melding doet van zijn ontdekkingen
inzake de taal der Lampongers, het Balisch en de Kawi-taal, met vaak interessante
uitweidingen over de taalkunde van deze en vele andere Indonesische talen. Ook
ontwikkelt hij dan ongewoon scherpe inzichten in taal en taalstudie in het algemeen.
In de loop der jaren levert hij vaak ongezouten kritiek op de kromme bijbelvertalingen die er geleverd werden, zo bijvoorbeeld door J.L. Nommensen, de
Lutherse `Apostel der Bataks'. Dergelijke kritiek op het werk van zendelingen en
bijbelvertalers is nog lang na de negentiende eeuw een topos gebleven onder koloniale taalgeleerden, eigenlijk totdat J.R. Firth (in The tongues of men, 1964) en
Roman Jakobson (in zijn 'Retrospect', Selected writings VI, 1985) in het krijt traden
voor die christenen die principieel het gebruik van de volkstalen in kerk en bijbelvertaling voorstonden. Feit is in elk geval dat bijbelvertalers, van de Gotische
bischop Ulfilas (311-381) tot het Summer Institute of Linguistics van nu, materialen hebben geproduceerd en verzameld die voor de taalwetenschap van
onschatbare waarde kunnen zijn. Onder historici van de linguïstiek begint het
onderzoek van deze zendingstaalkunde nu goed op gang te komen, en Groeneboers voortreffelijk gedocumenteerde boek levert hieraan een belangrijke bijdrage
– zoals eerder ook al J.L. Swellengrebels verhandeling In Leijdeckers voetspoor.
Anderhalve eeuw bijbelvertaling in Indonesische talen, 1820-1970 (1974-78).
Met deze brieveneditie levert Groeneboer een monumentale bijdrage aan onze
kennis van leven en werk van Van der Tuuk, met belangrijke bouwstoffen voor
een toekomstige wetenschappelijke biografie van deze grote linguïst. Deze
uitgave beslaat echter alleen de periode tot 1873, toen hij van het NBG overging in
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dienst van het Indische gouvernement. Van toen af tot zijn dood in 1894 leefde
en werkte hij op Bali te Boelèlèng, buiten `die kaartspelende Indisch-Europeesche
maatschappij, die ons zooveel tijd rooft en geen genoegen geeft' (654), redigeerde
woordenboeken van het Maleis (1877-1884) en het Javaans (1880), en werkte aan
zijn grote, posthuum verschenen Kawi-Balineesch-Nederlandsch woordenboek (4
dln, 1897-1912). Echter, `Een bronnenuitgave van de door Van der Tuuk in deze
periode geschreven brieven en teksten is nog niet voorhanden' (34). Voor deze
periode blijft de geïnteresseerde dus vooralsnog aangewezen op De pen in gal
gedoopt, waarin Nieuwenhuys een kleine zestig documenten geeft. Maar wat valt
hier verder nog allemaal te ontdekken? Wie waren zijn informanten voor het Balinees? Wie waren toen zijn correspondenten en waarover twistten zij? Wat las hij
en welke inzichten ontwikkelde hij? Wat zat er in zijn nalatenschap, en wat is
daarmee gebeurd?
Er is dus nog flink wat werk te doen, en ik wacht vol spanning op het vervolg.
— Reinier Salverda

Ludo Beheydt: Eén en toch apart. Kunst en cultuur van de Nederlanden. Leuven, Davidfonds, 2002.
90 5826 180 8.304 pp.

€ 62,50 ISBN

De grote greep

Het is niet gering wat Ludo Beheydt in zijn omvangrijke studie Eén en toch apart
wil ondernemen: laten zien dat kunst en cultuur der Nederlanden een eigen identiteit bezitten ten opzichte van de omringende culturen; en tegelijkertijd laten uitkomen dat Noord en Zuid toch ook een zekere eigenheid ten aanzien van elkaar
vertonen. Met nadruk gebruik ik hier de woorden `laten zien,' want de schilderkunst vormt in deze rijk geïllustreerde studie het belangrijkste bewijsmateriaal.
In het eerste hoofdstuk zet Beheydt de lijnen van zijn betoog uit. Zo benadrukt
hij dat de beeldende kunst in de Nederlanden zich verwijdert van de Italiaanse
traditie — die de idealisering nastreeft — door ook het lelijke te omhelzen, wat
soms zelfs tot karikaturisering leidt. Verder valt het statische karakter van de
kunst der Nederlanden op, die eerder beschrijvend dan verhalend is. Vaak gaat de
aandacht uit naar de `kleine intimiteit van het binnenhuis.' Dat geldt dan bij
uitstek voor de Hollandse kunst die soberheid en beheersing nastreeft. Deze
tendentie leidt dan tot het Hollandse constructivisme, schilderijen die doen
denken aan de rechtlijnige manier waarop ook het Nederlandse landschap rationeel is ingepolderd (deze relatie wordt met zoveel woorden gelegd op p. 43). Daartegenover staat dan de meer spontane, sensuele kunst van de Vlaming.
Een zo grootse visie die twee culturen en eigenlijk heel Europa in de houdgreep neemt, kan twee reacties oproepen. In de eerste plaats bewondering:
iemand durft het aan, heeft geen last van (typisch Hollandse) benepenheid maar
omhelst de wereld. Een Hollander durft al nauwelijks het woord `identiteit' in de
mond te nemen (dat is immers beledigend voor alle buitenlanders met Nederlands paspoort!). En toch, die Hollander kan zijn aard niet verloochenen en zal
dus ten aanzien van Eén en toch apart een zekere kritische distantie behouden. Ik
zal een voorbeeld geven.
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Herhaaldelijk wordt in het boek de kunst van Mondriaan opgevoerd als typisch
voorbeeld van het Hollandse denken in constructies. Al op p. 41 heet de groep
rond De Stijl het `culminatiepunt' van de Nederlandse ordeningsdrift. Een kunsthistoricus zou hier kunnen opmerken dat het werk van Mondriaan helemaal
niet zo Nederlands is als hier wordt aangegeven. Wat betreft de ideeën is
Mondriaan diepgaand beïnvloed door de theosofie, zoals zoveel andere Europese
kunstenaars en literatoren in het eerste kwart van de twintigste eeuw (de catalogus The Spiritual in Art: Abstract Painting 1890-1985 geeft daarvoor overvloedig
bewijsmateriaal). Wat betreft de uiterlijke vorm, deze drang tot strak-geometrische schilderijen vindt men bij vele andere, niet-Nederlandse schilders, zoals de
Rus Malewitch of de Vlaming (verdwaald?) Vantongerloo. Van grote invloed is
daarbij uiteraard de uitstraling van het kubisme geweest en eerlijk gezegd
denk ik dat Mondriaan daar veel meer aan te danken heeft dan aan Calvijn of
de Hollandse klei. Wanneer Beheydt opmerkt dat de Cobra-beweging niet past
binnen het Hollandse denkkader omdat die `internationaal geïnspireerd' was,
dan geldt die typering evenzeer voor Mondriaan. Eerlijk gezegd is mij bij het
lezen van Eén en toch apart vooral opgevallen hoe de schilders voortdurend naar
elkaar keken en in dat opzicht lijkt de schilderkunst sterker internationaal
geïnspireerd dan bij voorbeeld de taalgebonden literatuur. Hoeveel internationalisme blijkt al niet uit een simpel zinnetje als (over De Smet): `Vooral het
contact met Nederlandse modernisten als Jan Sluijters en Leo Gestel leidt tot
de introductie van kubistische en futuristische invloeden in zijn beeldtaal'
(p. 242).
Een ander probleem is wat ik zou willen noemen: de cultuur als grabbelton.
Iedere cultuur vormt op elk moment een bont geheel waarin bepaalde trekken
sterk op de voorgrond kunnen treden maar waarin zelden of nooit sprake is van
één stijl, één visie. De neiging tot verwaarlozen van nuances wreekt zich dan
waar Beheydt uitstapjes naar de literatuur maakt. Typisch realistisch Nederlands
worden genoemd de Camera Obscura, De Avonden en Het Bureau van Voskuil.
Akkoord, zelden werd een beter portret gegeven van een atheïstisch Nederlandse
calvinist dan in Het Bureau. Maar daarnaast zijn er natuurlijk allerlei Nederlandse
auteurs die in hun barokke taalgebruik allerminst `calvinistisch' zijn, ik denk aan
bijvoorbeeld Thomas Rosenboom of Robert Anker. De Camera wekte juist weerstand omdat Beets inging tegen de idealiserende opvatting die toen overheersend
was in het proza. De Reve van het debuut is een andere dan de Reve van de
brieven enz. enz. Bordewijk wordt opgevoerd als een vormbeheerste Hollander,
maar het proza van zijn verhalenbundel De wingerdrank kan met recht `barok'
genoemd worden enz.
Ziet Beheydt nu niet dat er bij vrijwel elk voorbeeld een tegenvoorbeeld kan
worden genoemd? Ja, dat weet hij wel degelijk, impliciet of expliciet komen deze
(en andere) bezwaren soms even ter sprake, in het eerste hoofdstuk, maar vooral
ook in het laatste. Hij wéét dat elk beeld van het verleden een constructie is – en
toch hangt hij aan de door hem uitgezette grote lijnen. Hij wéét dat hedendaagse
historici het begrip cultuur uitbreiden tot allerlei vormen van gedrag – en toch
blijft hij zich uitsluitend richten op de hogere cultuur en daarbinnen dan bij
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uitstek op de schilderijen die hij zo mooi vindt. Hoe langer ik erover nadenk, hoe
meer de conclusie zich opdringt dat in Eén en toch apart twee personen aan het
woord zijn: een nuchtere Nederlander die zijn beperkingen kent en een enthousiaste Vlaming die zich laat meeslepen. Dat geeft een onverwachte dimensie aan
de titel van dit uitdagende boek.
– Ton Anbeek

Inger Leemans, Het woord is aan de onderkant. Radicale ideeën in Nederlandse pornografische
romans 1670-1700. Tweede druk. Nijmegen: Vantilt, 2002. 411 pp., ISBN 90 75697 899, € 20,-

Dat de Nederlandse Republiek in de zeventiende en achttiende eeuw een Europees boekencentrum was, is voldoende bekend. Dat vrijdenkers van elders in
Hollandse drukkers en uitgevers betrouwbare verspreiders van hun ideeën
vonden, eveneens. Mede door dit liberale mediaklimaat kon de Republiek aan de
wieg staan van de Europese Verlichting, zoals Jonathan Israel in The radical
Enlightenment overtuigend heeft laten zien. Dat de rijke publicatiemogelijkheden
zich ook uitstrekten tot het gebied van de pornografie, en dat daar een binnenlandse markt voor bestond, is daarentegen vrijwel onbekend gebleven. Tot
onlangs tenminste, want inmiddels weten we beter. Het mooie proefschrift van
Inger Leemans beschijnt deze schemerig gebleven stukken boek-, literatuur- en
ideeëngeschiedenis nu met helder wetenschappelijk licht.
Om te beginnen schetst de auteur de productie van Nederlandstalige romans
in de jaren 1600-1700, tegen welke achtergrond een groep van tien pornografische fictionele teksten zich duidelijk aftekent in de periode rond 1680. Deze
romans, soms met moeite onder het stof der eeuwen tevoorschijn getoverd, zijn
zeer open over seks en genitaliën; de lustbeleving wordt met een keur aan metaforen onder woorden gebracht, en de lezer ziet zich aangesproken met een
beroep op zijn betrokkenheid bij de beschreven algemeen-menselijke handelingen. Soms is de autobiografische vertelvorm gekozen, authentificatietechnieken leggen de verbinding met het echte leven, en alles wordt gezouten met
een ferme dosis humor. Er is duidelijk sprake van emancipatie van de libido:
seksualiteit en lichamelijkheid worden serieus genomen, en niet verpakt in
quasi-moralistische argumenten (We vertellen dit om de mensen te waarschuwen tegen de risico's van losbandigheid').
Na deze pornotopie behandelt Leemans in het tweede deel van haar studie de
sociale, ideologische en commerciële voedingsbodem waarop de romans konden
gedijen. Ze treft aan het einde van de zeventiende eeuw een tegendraadse wereld
aan, waarin de Amsterdamse uitgever Timotheus ten Hoorn een spilfunctie
vervulde als eroticaspecialist, maar ook als spinozist. Bij hem en zijn klanten
gaan medisch-seksuologische interesse, en gevoel voor humor en satire hand in
hand met radicale filosofische ideeën. Dat de machthebbers (in Holland niet
anders dan elders in Europa) bang waren voor zulke brisante belangstellingen,
blijkt uit talloze boetes, verboden, censuurmaatregelen en inbeslagnemingen.
Het laatste gedeelte van Leemans' boek plaatst de vers gevonden Nederlandse
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gegevens in het brede kader van de Europese radicale Verlichting, en trekt een
vergelijking met buitenlandse pornografische tradities.
Het woord is aan de onderkant haalt voor Nederland voor het eerst een belangrijk `modern' facet van de tijd rond 1700 naar voren: de verzelfstandiging van de
genotsmoraal. Het zeer instructieve boek is levendig en leesbaar geschreven, met
een afstandelijk gevoel voor humor. Ook bij de zoveelste formulering van een aan
Venus geplengde offerande blijft de lezer glimlachen, dankzij Leemans' kundige
dosering van feit en citaat, filosofie en lichamelijkheid. Het boek heeft inmiddels
zoveel aftrek gevonden, dat de eerste druk is uitverkocht. De gegevens hierboven
zijn die van de tweede druk, in paperback. En wie benieuwd is geraakt naar een
voorbeeld van oude porno, kan terecht bij De doorluchtige daden van Jan Stront,
opgedragen aan het kakhuis (Utrecht: Uitgeverij Ijzer, 2000; ISBN go 743 28 407),
verzorgd en geannoteerd door de beste kenner van deze materie: Inger Leemans.
– Arie Jan Gelderblom

Dorothé Beekhuizen, Michel Dingenouts en Helma Maessen (red.): Nederlandse
taal-, vertaal- en letterkunde. Bijeenkomst van docenten in de neerlandistiek in Zuid-Europa en Israël.
Milaan, 17-18 april 2000. Milaan, Scuole Civiche di Milano, 2002. ISBN 88 88568 oo x. pp. 144.
Philippe Hiligsmann (red.): Le néerlandais en France et en Belgique francophone: approches scientifiques et didactiques / Het Nederlands in Frankrijk en Franstalig België wetenschappelijk en didactisch
benaderd. Villeneuve d'Ascq, Université Charles de Gaulle – Lille 3, 2002. € 32. ISBN 2 84467
0415. pp. 518.
Philippe Hiligsmann en Elisabet Leijnse (red.): `Huidige tendensen in het NVT-onderwijs en
-onderzoek'. Association des Néerlandistes de Belgique francophone, n/f, i (2002). ISSN 1377
7645 . pp. 110.

In deze bespreking worden de handelingen van twee regionale conferenties
onder de loep genomen alsmede het eerste nummer van een nieuwe serie uitgegeven door een regionale docentenvereniging. Zij geven blijk van grote vitaliteit
in de extramurale neerlandistiek ter plekke.
Beekhuizen e.a. (red.) bevat de teksten van lezingen gegeven tijdens de vijfde
bijeenkomst van docenten in Zuid-Europa en Israël in april 2000, Hiligsmann
(red.) die van een conferentie gehouden te Lille in maart 2001. De eerstgenoemde bijeenkomst is een (blijkbaar) tweejaarlijks evenement, want de vierde
bijeenkomst van docenten uit die regio vond plaats in april 1998.
De conferentie te Lille had onder andere tot doel de docenten neerlandistiek
uit Frankrijk en Franstalig België dichter bij elkaar te brengen. Dat is in zoverre
gelukt, dat er in maart 2004 een tweede conferentie van Franstalige neerlandici
zal plaatsvinden in Louvain-la-Neuve. Tevens heeft de Waalse regionale vereniging voor neerlandici, de Association des Néerlandistes de Belgique francophone, het
initiatief genomen tot een nieuwe serie onder de naam n/f die, aldus het Woord
vooraf' (7), `bijdragen [wil] publiceren op het gebied van het onderwijs en het
onderzoek naar het Nederlands als Vreemde Taal (NVT), specifiek gericht op de
Franstalige regio: België en Frankrijk.' Over de verschijningsfrequentie van n/f
wordt niet gerept, maar ik meen te weten dat het jaarlijks is. Deze twee ontwikke-
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lingen geven aan dat de infrastructuur voor de extramurale neerlandistiek in de
Franstalige regio van de grond komt. Er was al een docentenvereniging, weliswaar
een vereniging voor Franstalig België, maar neerlandici uit Frankrijk kunnen er
ook lid van worden en er wordt momenteel `gestudeerd ... op de mogelijkheden
tot uitbreiding van ANBF naar ANF' (wat dan vermoedelijk staat voor Association
des Néerlandistes francophones; Janssens, in Hiligsmann (red.), 509). Er is nu ook
een driejaarlijks congres en een jaarlijkse publicatie. Zo'n infrastructuur is
belangrijk voor het stimuleren van de wetenschappelijke activiteiten van neerlandici in een zo grote regio die grenst aan het Nederlandse taalgebied. Die nieuwe
ontwikkelingen zijn daarom beslist toe te juichen en de gangmakers onder de
neerlandici in de regio verdienen een pluim op hun hoed voor hun inzet.
En dan nu de inhoudelijke kant van de drie bundels. De bundel uit Lille is een
kwantitatieve uitschieter met maar liefst 40 bijdragen naast 13 in de Zuid-Europese en zeven in n/f. De ruimte schiet hier tekort om al die 6o stukken individueel te bespreken, dus vergelijk ik en meld ik enkele tendensen.
Alledrie bevatten artikelen over taalverwerving en taalkunde. Er staan ook
bijdragen over literatuur(studie) en vertalen in de twee congresbundels, en over
maatschappij en cultuur(studie) in n/f en de congresbundel uit Lille. Deze laatste
bevat ten slotte ook nog een rubriek `Zakelijk Nederlands'. De balans tussen de
diverse rubrieken is overigens niet overal even gelijk. Met name in de Rijsselse
bundel staan 17 van de 40 bijdragen (en 200 van de 500 bladzijden, dus tweevijfde) onder de rubriek `Didactiek van het Nederlands als vreemde taal'.
Kwalitatief bevat elke bundel zowel artikelen die verslag doen van onderzoek
als op het onderwijs gerichte artikelen. Daar is op zich niets mis mee, maar ik
heb wel moeite met stukken die eigenlijk in de rubriek `reclame' thuishoren. Dat
is met name het geval bij een stuk over het tijdschrift Ned/twerk in de bundel uit
Lille (Halink, 397-408) en een stuk over de cursus Vanzelfsprekend in de ZuidEuropese bundel (Devos, 93-1ol). Dat dergelijke publicaties op conferenties
worden besproken is heel begrijpelijk, maar ze horen mijns inziens niet thuis in
de handelingen van zo'n congres. Niet ver daarvandaan staat een artikel in n/f
over de cursus interculturele communicatie voor docenten Nederlands in het
buitenland (Claes en Gerritsen, 11-21). Ik denk dat de waarde van zo'n artikel
enorm vergroot zou worden, als er naast een beschrijving van de cursus ook een
evaluatie zou staan. Is de cursus al eens gegeven? Aan wie? Wat vonden die
docenten ervan? Hoe hebben hun studenten ervan kunnen profiteren? Dergelijke
vragen dringen zich al snel op en zou ik dan ook graag beantwoord zien. Het
hoeft geen zwaar theoretisch onderzoek te zijn, maar een degelijke analyse van
praktische gegevens verzameld in het veld is ook onderzoek en dwingt de
schrijver sowieso om dat onderzoek ook in een wetenschappelijk kader te
plaatsen. Ook in een verslag over een cursus taal, cultuur en interculturele vaardigheden (Huisman, n/f, 55-65) mis ik zoiets en hetzelfde geldt eigenlijk voor
beargumenteerde les-ideeën. Zo breekt Godin een lans voor het gebruik van
cursiefjes in het taalonderwijs (n/f, 23-36) en stelt Van der Heide een les voor
waarin aan de hand van een gedicht van Achterberg een taalles over voorzetsels
wordt gegeven (Beekhuizen e.a. (red.), 23-31). Beide zijn puike voorstellen en
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degelijk beargumenteerd (zie NEM 40,1,18-30 (2002), voor een soortgelijk lesidee van Van der Heide waarin een gedicht van Achterberg wordt gebruikt bij een
les over prosodie), maar zouden aan kwaliteit winnen als er tevens verslag werd
gedaan van de studentenervaring van zo'n voorstel.
In dit kader is het goed Pekelders bespreking van de vierde Zuid-Europese
bundel (NEM 39, 2, 68-69 (2001)) te noemen. Hij heeft namelijk soortgelijke
kritiek en verwijst daarbij naar een bespreking van de handelingen van de derde
bijeenkomst van Zuid-Europese docenten (besproken in NEM 37, 2 (1999)).
Pekelder `zou het toejuichen als de samenstellers van deze bundel of anderen
zich bij een volgende gelegenheid zouden ontpoppen als heuse redacteuren'
zodat `(jonge) docenten ... stap voor stap ... komen tot het samenstellen van
volwaardige wetenschappelijke publicaties.' Dat is de redactie van de vijfde ZuidEuropese bundel helaas niet gelukt. Ook Hiligsmann had in Lille selectiever
kunnen zijn, maar die stond er blijkbaar vrijwel alleen voor. Hetzelfde geldt
eigenlijk voor de redactie van n/f, maar bij zo'n serie in wording heb ik er wel
vertrouwen in dat de kwaliteit zal verbeteren. n/fis al heel professioneel geproduceerd, alleen zou het mijns inziens beter zijn als de artikelen thematisch werden
gepresenteerd in plaats van alfabetisch op naam van de auteur. Nu staat het
artikel van Claes en Gerritsen niet naast dat van Huisman, terwijl ze wel over
hetzelfde soort onderwerp gaan en eigenlijk heel mooi ingeleid hadden kunnen
worden door het overzichtsartikel over cultuurstudie van Walravens dat nu helemaal achteraan komt.
Ten slo tt e wil ik uit elke bundel nog een paar toppers noemen, want die zijn er
beslist. In de Zuid-Europese bundel is dat in de eerste plaats het artikel van
Wilholt (65-70) over de inrichting van het extramurale literatuuronderwijs. Daarnaast zijn er twee heel degelijke verslagen van toegepast onderzoek (Brink, 85-91,
over de mobilisatie van voorkennis; Ardito, 127-132, over culturele aspecten bij
het tolken) die goed als voorbeeld zouden kunnen fungeren voor auteurs van lesideeën zoals hierboven besproken.
In de bundel uit Lille staat binnen de rubriek taalkunde een aantal mooie artikelen gegroepeerd rond het thema contrastiviteit, beginnend met een degelijk
inleidend stuk van Pekelder (15-34) en gevolgd door twee lexicale vergelijkingen
(Bergmans, 35-40, over woorden die in beide talen `niets' betekenen; Colson, 4157, over vaste verbindingen) en een artikel over voorzetselvoorwerpen (Loengarov
en Van Belle, 115-127). Ook hier hee ft een redactionele beslissing om een alfabetische volgorde aan te houden er jammer genoeg toe geleid dat het thema is opgebroken. Verder staan er in de bundel twee aardige artikelen over de motivatie van
de NVT student en zijn houding ten opzichte van het Nederlands (Deldicque,
303-308, en Mettewie, 335-346).
In n/f, ten slo tte, staan twee degelijke stukken over fonologie die de moeite
waard zijn: Hiligsmann en Rasier over het zinsaccent van Franstalige leerders
van het Nederlands (37-53), en Van de Velde en Van Hout over uitspraakvariatie in
leenwoorden (77-96).
Al met al geven deze drie publicaties een goed idee van de ruime keur aan activiteiten van neerlandici in het Franse taalgebied en rond de Middellandse Zee.
– Roet Vismans
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Frida Balk

De naam van Oom fan
Taalkunde van het dagelijks leven

Oom Jan was instrumentmaker. Hij heette
Johannes Hendrik Smit Duyzentkunst. Hij
had in Hilversum een mooie werkplaats van
7o vierkante meter, zijnde de uitgebouwde
parterre van het huis waar hij met vrouw en
kinderen woonde. Boven die werkplaats dus.
Hij was een beroemd vakman. Op een dag
kwam er een meneer in de werkplaats met
een in – deels ontbrekende – stukjes uiteengevallen beeldje van biscuit. Hoewel 'biscuit'
(in het Nederlands van 1954 tot 1995
gedoogd als 'biskwie') in het Frans letterlijk
`tweemaal gebakken' betekent, is `biscuit' in
keramische zin `slechts éénmaal gebakken
nog ongeglazuurd en onbeschilderd
aardewerk [oftewel] onverglaasd melkwit
porselein' (Van Dale). De eigenaar van het
kapotte beeldje wilde dat Oom Jan het
naadloos in z'n oorspronkelijke staat terugbracht.
Nu is een instrumentmaker een `werktuigkundige die precisie-apparaten en -instrumenten vervaardigt en herstelt' (Van Dale),
dus Oom Jan zei vriendelijk dat biscuit
repareren tot zijn spijt buiten zijn competentie viel. Hierop ontstak de meneer in
woede en riep 'Waarom zet u dan duizendkunst op uw raam?' Oom Jan dacht
natuurlijk dat hij Duyzentkunst zei en sprak:

`Zo héét ik nu eenmaal!' Waarna de klant
hem begon uit te schelden en een
handgemeen dreigde.
Daar bleef het bij, gelukkig. Oom Jan hield er
niets aan over en ik een taalkundig
probleem.
Grammaticaal ligt de zaak eenvoudig. Een
typisch geval van ambiguïteit: De eigennaam
van Oom Jan is door de klant, een zwakke
speller kennelijk, gelezen als een soort
soortnaam, een misleidende reclame. Tot op
heden zijn de linguïsten het er niet over eens
of een eigennaam wel of geen betekenis
hee ft en het beschreven voorval maakt het
antwoord niet makkelijker. Soortnamen
daarentegen hebben een betekenis. Dat
wordt door niemand betwist. Maar ook
soortnamen bezorgen ons een zeg maar
gerust existentieel taalkundig probleem, dat

zich aandient in een hartgrondig beleden
motto van – ja zeker! – Oom Jan: `Een huis
zonder poes is geen huis.' Ik bedoel het
probleem van het verschil tussen wat iets IS
en hoe het HEET. Volgens strikt logische
normen en waarden is het motto van Oom
Jan een onware bewering. Dit nu, dames en
heren, bewijst onomstotelijk het eeuwige
tekort van de logica. Misschien is er nog
hoop voor de taalkunde.
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Joop van der Horst

...........

Syntaxis in beweging

1. Inleiding
In 194o schreef C.B. van Haeringen een artikel in De Nieuwe Taalgids dat klassiek geworden is en nog steeds gelezen wordt: `De taaie levenskracht van het
sterke werkwoord'. Van Haeringen legt uit dat sterke werkwoorden (slapen-sliep,
varen-voer) het oorspronkelijke type zijn, en zwakke werkwoorden (makenmaakte, wandelen-wandelde) een latere Germaanse vernieuwing. Intussen is een
overgrote meerderheid van onze werkwoorden zwak; slechts een kleine minderheid van rond de 15o is nog van het sterke type. Nieuwe werkwoorden zijn altijd
meteen zwak, en soms wordt een vroeger sterk werkwoord zwak gemaakt, zoals
gebeurde met lachen, wat vroeger loech als verleden tijd had. Het kleine groepje
sterke werkwoorden wordt dus almaar kleiner. Althans, dat zou je verwachten.
Maar zo eenvoudig is het niet. Wie de geschiedenis van de laatste 80o jaar overziet, merkt vooral een uiterst ingewikkeld patroon van kleine verschuivingen
heen en weer: sterke werkwoorden worden inderdaad wel eens zwak, maar het
omgekeerde komt ook voor; de zwak-wording is ook wel eens in later eeuwen
teruggedraaid; zelfs nieuwe werkwoorden en leenwoorden kunnen na verloop
van tijd een sterke vervoeging krijgen. Als het groepje al afkalft, dan toch verbazend langzaam. Vandaar de titel van zijn artikel. En vandaar ook zijn opmerking:
Wie dit verloop aanzag b.v. in de vijftiende eeuw, en de algemene
richting in de ontwikkeling der germaanse talen kende, zou de
voorspelling hebben durven wagen dat omstreeks het jaar 2000
de doelloze en lastige verscheidenheid in de verbale fle xi e (d.w.z.
de sterke vervoeging; vdH.) zou ongedaan gemaakt zijn door een
algehele overwinning van het eenvoudige en regelmatige type
(d.w.z. de zwakke vervoeging; vdH.). Maar het is anders gelopen.
Wel zien wij ieder opkomend mensengeslacht het proberen met
slaapre, zingde e.d. Telkens weer rammelt de jongste genera ti e
aan de zware ketenen der traditie. Maar even grif staat en stond
een ouder geslacht gereed om te verbeteren en weer vast te
klinken wat los dreigde te raken.
Het zou inderdaad anno 145o een aannemelijke voorspelling geweest zijn:
sterke werkwoorden, dat is een aflopende zaak. Misschien is het inderdaad een
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aflopende zaak, maar dan helemaal anders dan verwacht, en niet binnen enkele
eeuwen. Voorspellen is gevaarlijk; dat weet iedereen. De vraag Waar gaan we
met het Nederlands naar toe?' is dan ook voor de wat verdere toekomst absoluut
niet te beantwoorden. Zelfs als de zaak zo duidelijk lijkt als anno 1450 de
toekomst van de sterke werkwoorden was, zouden we de plank wel eens grondig
mis kunnen slaan.
Wat we wel kunnen doen, en waartoe we ons hier noodzakelijk beperken, is dit:
aangeven waar op dit moment ontwikkelingen gaande zijn in onze taal. Wat is er
nu in beweging? Wat zijn de huidige tendensen, de broeinesten van verandering? Daar valt wel iets over te zeggen.
In dit artikel zullen we ons verder beperken tot de syntaxis. Dan verkeert men
relatief in een gunstige positie voor voorspellingen. Syntactische veranderingen
gaan namelijk langzaam en omspannen doorgaans vele eeuwen. Wat nu op gang
gekomen is, zal niet zo gauw over tien of vijftig jaar al weer afbreken. Wat zich
over honderd jaar gaat voordoen, zal in het algemeen in de lijn liggen van wat
eerder is gebeurd. Toekomstige ontwikkelingen zullen dus waarschijnlijk op de
een of andere manier voortzettingen zijn van wat zich nu afspeelt.
In het algemeen is dat inderdaad zo. Maar het voorbeeld van Van Haeringen,
ook al met zo'n `trage' soort verandering, herinnert ons eraan dat het desondanks
anders kan uitpakken. De ontwikkeling kan tot stilstand komen, ze kan omgebogen worden, ze kan in meerdere of mindere mate beïnvloed raken door niet
voorziene factoren, en ten slotte: de voorspelling kan gebaseerd zijn op onvoldoende kennis van wat zich nu afspeelt.
In het volle besef dat voorspellen een (te) hachelijke zaak is, en dat zelfs het
aanwijzen van actuele veranderingen al riskant is, wil ik in dit artikel toch proberen een zestal domeinen te noemen waar mijns inziens op dit moment
belangrijke veranderingen gaande zijn in het Nederlands, en waar de verwachting gewettigd is dat verdere ontwikkelingen voor de deur staan. Ik kan ze hier
maar heel kort bespreken. Voor verdere argumentatie dat het inderdaad veranderingen zijn, en voor ondersteunende voorbeelden, moet ik naar andere publicaties verwijzen.

2.

Leegloop van het meewerkend voorwerp

Van huis uit had het Nederlands net als alle Indo-Europese talen een naamvallensysteem. Van de oorspronkelijke acht naamvallen waren er in het vroege
Middelnederlands nog maar vier over. In het late Middelnederlands en de i6de
eeuw stort het systeem in, hoewel er tot op de huidige dag soms onvermoede
restanten van over zijn. Algemeen wordt aangenomen dat de functies die
vroeger door naamvallen vervuld werden, overgenomen zijn door onder andere
voorzetsels en een vastere woordvolgorde.
Het meewerkend voorwerp of indirect object, overblijfsel van de oude dativus,
kwam daarbij als zwakker uit de strijd dan het subject (nominativus) en het
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direct object (accusativus). De laatste duizend jaar zien we voortdurend indirecte
objecten het veld ruimen, hetzij vervangen door een direct object (zoals bij veel
werkwoorden die in het Middelnederlands nog een datief regeerden), hetzij
vervangen door een subject (zoals onder andere in veel passieve constructies à la
de reizigers worden verzocht), of doordat een voorzetsel verplicht geworden is, of
langs nog andere wegen. Het 'datief-gevoel' neemt af. Eerder al spraken we in dit
verband van de `leegloop van het meewerkend voorwerp' (vdHorst & vdHorst
1999, 85-95). Dit proces is ook in onze dagen in volle gang, en het valt te
verwachten dat het zich nog wel enige tijd zal voortzetten.
Zolang het indirect object gemarkeerd werd door een eigen naamvalsmorfologie (historisch toch al een samenraapsel van dativus plus enkele eerder
verdwenen naamvallen als locativus en instrumentalis) kon het zich handhaven
naast en tegenover subject en direct object. Toen bij voortgaande deflectie deze
functies echter meer en meer door de woordvolgorde aangeduid werden, kwam
het indirect object in de knel, bijna letterlijk: woordvolgorde kan goed twee functies onderscheiden (het eerdere versus het latere, AB tegenover BA) maar moeilijker drie (ABC tegenover CAB, ACB, CBA, enz.; wat is wat als er maar twee
constituenten staan?). Het had gekund als in alle zinnen steeds de drie aanwezig
waren, maar dat is meestal niet het geval.
Als dit in een verre toekomst zou leiden tot de totale verdwijning van het indirect object (hetgeen lang niet zeker is), heeft het Nederlands zich ontwikkeld van
een taal met acht te onderscheiden naamvallen, via een systeem met vier naamvallen (Middelnederlands), dan via een systeem met drie nominale functies
(subject, indirect object, direct object) naar een systeem met twee nominale functies: subject versus object.
Is dit een eindstation? Deze vraag voert ons naar een veel verdere toekomst,
en het antwoord is navenant onzekerder. Maar een mogelijk scenario is dat de
ontwikkeling zich nog een stap verder voortzet, en dat het aantal nominale functies verder krimpt tot nog maar één, namelijk: subject. En dat tegen dan alle
objecten voorzetselgroepen zijn. Dat zou niet alleen aansluiten bij de toename
van het voorzetselvoorwerp (zie ook paragraaf 3), maar ook bij een vooralsnog
zeer beperkte regionale tendens (onder andere in delen van Vlaams-Brabant en
Oost-Vlaanderen) dat voorzetsels worden toegevoegd aan directe objecten: ik heb
aan hem gezien; ik kan aan hem niet af (`ik kan 'm niet uitstaan'). Vergelijk in dit
verband ook het Afrikaans, met Hulle sien vir haar naast Hulle sien haar, en Vir
wie ken julle so goed naast Wie ken julle so goed? (Ponelis 1997, 633).

3. Voorzetsels

Tegenover het verlies van het naamvallensysteem staat onder andere een enorme
expansie van de voorzetsels. Het aantal voorzetsels is de laatste duizend jaar
toegenomen, de frequentie van hun gebruik is zelfs heel sterk toegenomen, en
voorzetselgroepen kregen er nieuwe functies bij. De belangrijkste nieuwe functies van voorzetselgroepen zijn: sedert het vroege Middelnederlands de toepassing als attributieve nabepaling bij een substantief (een man met een verrekijker,
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een hond zonder staart), en sedert het late Middelnederlands en de 16de eeuw de
functie van voorzetselvoorwerp. Deze laatstgenoemde kan men ook formuleren
als het ontstaan van gelexicaliseerde combinaties van een werkwoord plus `vast'
voorzetsel (kijken naar, wachten op, enz.).

Dat het aantal voorzetsels nog verder belangrijk zal toenemen, is niet waarschijnlijk: er zijn in deze sector nu eenmaal betrekkelijk weinig verschillende
relaties aan te duiden. Meer voorzetsels zou slechts meer variatie zijn op een
beperkt aantal betekenissen. Het is zelfs denkbaar dat er een zekere sanering en
reductie zal optreden. Ook wat de attributieve nabepalingen betreft lijkt de
markt intussen wel verzadigd. Voorzetselvoorwerpen daarentegen zijn nog
steeds een groei-categorie. Dat wil zeggen: het aantal werkwoorden, oorspronkelijk transitief of intransitief, dat meer en meer met een vast voorzetsel gebruikt
wordt, neemt nog steeds toe. Recente aanwinsten zijn overlappen (met), kiezen
(voor), peilen (naar) enz. Ook substantieven krijgen in toenemende mate een
vast voorzetsel, zoals de wens naar verandering, een oplossing tegen de wateroverlast
en het risico op terugval, enz. Of anders gezegd: het voorzetsel van de attributieve
nabepaling raakt bij het substantief dikwijls gegrammaticaliseerd (zie verder
vdHorst & vdHorst 1999, 95-104). Voorlopig lijkt bij deze ontwikkeling het
einde niet in zicht. En als het scenario van de vorige paragraaf zich zou doorzetten, kan de ontwikkeling zelfs nog heel lang doorgaan.
Voor de structuur van de taal is belangrijk dat onder of achter deze verder
kwantitatieve veranderingen zich ook een kwalitatieve, semantische verandering
van het voorzetsel lijkt af te spelen. Om die te schetsen moeten we een groter
stuk geschiedenis overzien. Onze oudste voorzetsels waren oorspronkelijk
bijwoorden. De verschillende relaties die wij er nu mee uitdrukken, werden
aanvankelijk met naamvallen aangegeven. Zo kon men in het Latijn nog zeggen
copias urbem ducere (`troepen naar de stad voeren'), maar ook: copias ad urbem
ducere, wat ongeveer hetzelfde uitdrukt. Op den duur werden die kleine
bijwoordjes echter verplicht. Toen was het niet meer de naamval die de richting
aanduidde, maar het voorzetsel (waarvan men in de grammatica optekende dat
het een bepaalde naamval `regeerde'). Het bijwoord ontwikkelde dus een
`valentie', zodat het een constructie kon vormen met de nominale groep die
erop volgde. Dat is: het bijwoord werd tot voorzetsel. Dat is de toestand in het
oudste Nederlands (en Duits en Engels). In de daarop volgende eeuwen doet
zich in twee golven de verdere ontwikkeling voor die we zojuist noemden: eerst
de toepassing van een voorzetselgroep als attributieve nabepaling, vervolgens
ook in vaster en talrijker wordende combinaties met werkwoord (en met
substantieven en adjectieven). Het voorzetsel ontwikkelde zich daarbij tot een
woordsoort met een dubbele valentie; naast een rechterarm kreeg het ook een
linkerarm. De rechterarm was er eerder dan de linkerarm; maar de linkerarm
werd wel snel steeds belangrijker. Het ziet ernaar uit dat de historisch jongere
valentie de oudere in kracht gaat overtreffen. Een aanwijzing daarvoor lijkt de
`Praepositio Peterburgensis' te zijn (zie vdHorst 1999; de naam is gegeven
omdat Peter Burger voorzover ik weet als eerste de aandacht op deze vernieuwing heeft gevestigd), zoals in zinnen als
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– [Over de reactie van de bevolking van Vlieland op de komst van
honderd buitenlandse vluchtelingen] Men was onbekend met en
voelde zich overvallen door. (NRC/Handelsblad 19 december 1997);
– [Jan Berns, in een interview] Ik vind het knap geschreven, en ik
moet om een aantal scènes heel hard lachen, maar het is toch ten
koste van. (Vrij Nederland 23 november 1996).
Zeker in spreektaal, maar ook al wel in geschreven taal, wordt in dergelijke voorlopig nog wel elliptisch te noemen zinnen het voorzetsel bij het voorgaande
werkwoord (of substantief of adjectief enz.) gehouden, niet bij hetgeen erop
volgt. De structuur van een poging tot doodslag, die traditioneel werd opgevat als
(een poging) + (tot doodslag) lijkt te verschuiven naar (een poging tot) + (doodslag).
Dat moge als abstracte linguïstiek klinken, de realiteit ervan blijkt onder andere
uit de opkomst van de Praepositio Peterburgensis. De al iets langer voorkomende bananenzinnen (zie vdHorst & vdHorst 1999, 268-272) (Bananen houd
ik niet van; Zo'n vloer kan je niet op dansen) hadden ons trouwens al op het idee
kunnen brengen.

4. Nominale groepen
Groepen met een zelfstandig naamwoord als kern nemen al vele eeuwen toe in
omvang en complexiteit. Allerlei elementen die voorheen een meer of minder
`vrij' zinsdeel waren, worden ingelijfd in de strakke bouw van de nominale
groep. De afgelopen vijf of zes eeuwen hebben de opkomst en groei van de
complexe primaire voorbepaling te zien gegeven, als in: de daardoor beschadigde
sigaren, een hem toebehorende grasmaaier, zijn twee voor niemand bange kinderen,
een nog eens goed te bestuderen paragraaf De primaire voorbepaling verwierf dus

de mogelijkheid zelf ook bepalingen bij zich te hebben. Dit ging ten koste van
constructies als de grasmaaier, hem toebehorende, die weliswaar nog steeds niet
onmogelijk zijn, maar vroeger veel frequenter waren. Vooral in geschreven taal
kan de complexe primaire voorbepaling tegenwoordig een aanzienlijke omvang
en complexiteit hebben. Waarschijnlijk is langs deze lijn het maximum overigens wel bereikt: nu al worden lange en meerledige complexe voorbepalingen als
`moeilijk' ervaren. Is de voorbepaling te moeilijk, dan blijven de achtergeplaatste
predicatieve bepaling en de bijvoeglijke bijzin een dankbaar alternatief.
De voortgaande groei van de nominale groep lijkt zich momenteel niet voor te
doen door meer, langere, gestapelder complexe voorbepalingen, maar door het
binnensijpelen van weer andersoortige elementen. Naast `zinsdelen' bij de
primaire voorbepaling lijken nu namelijk ook allerlei zinsbepalingen in de nominale groep opgenomen te worden, en wel in verschillende posities: Vermoedel ij k
met de laatste bus wordt dan tot: met vermoedel ij k de laatste bus en uiteindelijk tot:
met de vermoedelijk laatste bus. Relevante voorbeelden in dit verband zijn: de
verreweg hoogste uitgaven (NRC/Handelsblad 19 maart 1997); de door ook hem
gepropageerde huisstijl (NRC/Handelsblad 2 7 augustus 2001); een econoom die
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volgens eigenlijk iedereen voldoende gewicht heeft om (...) (NRC/Handelsblad 8
november 2002); In 1998 had de UND (een Monegaskische politieke partij;
vdH.) nog alle toen achttien zetels veroverd (Metro ii februari 2003). Een interessant voorbeeld is:
– Liefdesbaby. Daarmee bedoelen we tegenwoordig een buitenechtelijk kind
(van een meestal bekend iemand) (Marc De Coster, in Nederlands van Nu So
(2002), 60).
De zin is daarom zo interessant, omdat hij toont dat de tendens om zo'n
bijwoord `naar binnen' te halen sterk moet zijn: immers in dit geval levert het
iets op dat semantisch niet bedoeld lijkt: de persoon is niet `meestal bekend',
maar het is `meestal van een bekend persoon' of `van meestal een bekend
persoon' (zie verder vdHorst & vdHorst 1999, 299-306).

5. Werkwoordelijke uitdrukkingen en volgorde
Het Nederlands ontwikkelt, overigens net als de nauw verwante talen, de laatste
eeuwen een snel groeiend oerwoud aan min of meer `vaste verbindingen', collocaties, fraseologismen, werkwoordelijke uitdrukkingen, idiomen, of hoe men ze
ook noemen wil. Er zijn er met een werkwoordelijk karakter, zoals in acht nemen
en geen flauw idee hebben; met een nominaal karakter als een schot voor open doel;
met een adverbiaal karakter zoals zacht gezegd, naar verluidt; of met het karakter
van een voorzetsel zoals aan de hand van, met het oog op en naar aanleiding van,
enz. enz. De variatie in bouw is enorm, en de graad van `vastheid' overal ongelijk. De taalwetenschap kan er nog niet goed mee overweg. Dit schemergebied
tussen enerzijds de woorden en anderzijds de (vrije) woordgroepen en de
zinnen heeft men lange tijd als uitzonderingen kunnen afdoen, en het overgelaten aan het lexicon. Intussen is dit domein van de taal zo groot geworden en
zo prominent aanwezig in de zinsbouw, dat een nieuwe tak van taalkunde zich
daarmee bezighoudt: de fraseologie. Overigens tot nu toe zonder veel succes.
Niet zelden leidt het proces van vaster worden van dergelijke combinaties tot
veranderingen in de woordvolgorde. Als voorbeeld noemen we hier de verschuiving bij groepen als zorg dragen (voor). De oudere en ook nu nog wel gangbare
volgorde is zorg voor iemand dragen (aanvankelijk zelfs met lidwoord: de zorg voor
iemand dragen). Het substantief zorg, hier nog min of meer als object fungerend,
krijgt zijn attributieve nabepaling erachter: (de) zorg voor iemand. In de mate dat
zorg dragen een eenheid wordt, komt voor iemand echter vóór die werkwoordelijke eenheid te staan: voor iemand zorgdragen (vgl. vdHorst 2002). Hetzelfde
zien we momenteel, in allerlei stadia van ontwikkeling, bij afscheidnemen,
kennismaken, rekening houden (er rekening mee houden vs. ermee rekening houden),
er belang aan hechten, er aandacht aan besteden en vele andere. Maar ook bij iets
anders gebouwde groepen als ervoor in de bres springen en ervan op hoogte
brengen. En bij ervoor thuisblijven (er thuis voor blijven) en eraan bloot stellen, e.t.q.
We hebben geen enkele aanwijzing dat deze processen van clustering thans
hun eindpunt hebben bereikt. Veeleer valt te verwachten dat er nog heel wat
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nieuwe gevallen bij komen, en dat andere die al op weg zijn, zullen voortgaan
hechter eenheden te worden. En dat dat met talloze kleine verschuivingen in de
woordvolgorde gepaard gaat.

6. Lidwoorden
De categorie van de lidwoorden, mini-categorie in feite, is relatief jong, circa
T000 jaar. Ze zijn geen Germaans erfstuk. In het Gotisch noch in de oudste
runeninscripties zijn lidwoorden aangetroffen. Ze ontstaan in de verschillende
Germaanse talen pas na het uiteengaan. Eerst ontstaan de bepalende
lidwoorden, uit het aanwijzend voornaamwoord (die, dat); dan pas ontstaat het
onbepaalde lidwoord, uit het telwoord voor `één'. In het Oudnederlands en het
Middelnederlands neemt het gebruik van lidwoorden toe. Aanvankelijk wordt
bijvoorbeeld nog geen lidwoord gebruikt bij namen van talen: in Latine. Maerlant schreef: Ursus dats .i. ureselic dier/ een beere hetet in dietscher tale ('ursus, dat
is een vreselijk dier, een beer heet het in de dietse taal'). Ook in andere
contexten wordt nog niet meteen een lidwoord gebruikt: want arem man heet
emmer sod (`want een arm mens heet altijd zot: wordt sowieso niet serieus
genomen'). Of in: hi es loegenere (`hij is een leugenaar'). De precieze beschrijving
van dit proces laat nog veel te wensen over, maar het algemene beeld is duidelijk: eeuw na eeuw nam het gebruik van lidwoorden toe. In steeds meer
contexten werd een lidwoord verplicht.
Hebben de lidwoorden hun hoogfrequente positie nu gestabiliseerd? Is een
verdere uitbreiding van toepassingen te verwachten? Of is de categorie over haar
hoogtepunt heen?
Niemand weet het. Hooguit kunnen we zeggen dat voorzover er veranderingen bij de lidwoorden te zien zijn, die in de twintigste eeuw bijna steeds het
wegvallen van een lidwoord betreffen. Misschien, heel misschien, is de categorie van de lidwoorden op z'n retour. Maar als dat al zo is, is het einde niet voor
vandaag of morgen. Twee situaties van recent lidwoordverlies zullen we noemen
(vgl. verder vdHorst 2003b).
Zo is er nu de mogelijkheid het lidwoord achterwege te laten in zinnen als
Feit is dat de kijkcijfers tegenvielen, naast de nog steeds goed mogelijke Een feit is
dat de kijkcijfers tegenvielen, en Het is een feit dat de kijkcijfers tegenvielen. (zie voor
veel voorbeelden en een eerste poging de verschijnselen te beschrijven: vdHorst
& vdHorst 1999, 213-222). Het ziet ernaar uit dat het verschijnsel zich vooral
sedert circa 1900 voordoet, aanvankelijk met name bij een vooropgeplaatst
predikaatsnomen, en dat het eerst vooral om weglating van een onbepaald
lidwoord ging. Intussen lijkt deze mogelijkheid zich uitgebreid te hebben tot
andere gevallen zoals:
– Waar opleiding vandaag de dag sleutel is voor het verwerven van
arbeid, bepalend is voor het inkomen en zelfs voor het vinden van een
(huwelijks)partner, daar speelde die factor een eeuw geleden kennelijk
geen rol van betekenis (NRC/Handelsblad 1 september 1999);
– Pre ttige van de expositie is volgens Dijkshorn dat het werk van de
kunstenaars zo verschillend is (Maaspost 14 januari 1998);
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– Meest lucratief is een stand met kaas en zuivel (NRC/Handelsblad
II september 2002);
Het doet zich nu dus ook voor in andere posities dan op de eerste zinsplaats, ook
bij gesubstantiveerde adjectieven en zelfs bij het element 't van predicatief
gebruikte superlatieven.
Een tweede verandering bij de lidwoorden (ook al gesignaleerd in vdHorst &
vdHorst 1999, 222-226 en 316-319), waar ook literatuur en veel voorbeelden
gegeven worden, betreft groepen die een persoon met zijn functie aanduiden. En
het gaat eveneens om een toenemende weglaatbaarheid van het lidwoord. Traditioneel werd geen lidwoord gebruikt in bijvoorbeeld koningin Beatrix, premier
Dehaene en trainer Michels, maar wel in de moslim Bazarghan, de marxist Krol en
de Belg Martens. In toenemende mate treft men echter ook zinnen aan als:
– Binnen de fractie behoort ze, met onder anderen boezemvriend Vendrik,
tot de meer libertaire vleugel (NRC/Handelsblad 25 november 2002);
– Franse uitgever jérome Lindon, de man die Samuel Beckett ontdekte
en zijn eerste roman Molloy uitgaf, is maandag in Parijs op 75-jarige
leeftijd gestorven (NRC/Handelsblad 14 april 2001);
– De Duitse politie heeft Antwerpenaars Ki tty H. en Steve D. donderdag
aangehouden nadat ze met een toestel van P.I. Airlines geland waren
in Frankfurt (De Morgen 3 oktober 1998).
Daarnaast zijn er veel gevallen als (een) paar, (een) aantal, (een) heleboel, (een)
beetje waar het lidwoord nu geregeld wegvalt, maar men kan die ook anders
duiden. Namelijk als tot onbepaald telwoord gegrammaticaliseerde nominale
groepen, waardoor het lidwoord daarin overbodig of zelfs storend is geworden
(vdHorst 2003a). Een vergelijkbare argumentatie is mogelijk bij voorzetseluitdrukkingen als met het oog op, tegenwoordig niet zelden met oog op: de vrije voorzetselgroep wordt meer en meer een eenheid (vergelijk paragraaf 5), waardoor
het lidwoord zijn functie verliest en kan wegvallen. De oorzaak van het
wegvallen is in deze gevallen waarschijnlijk dus anders dan bij Feit is dat enz. en
bij boezemvriend Vendrik enz. Maar verschillende oorzaken zouden tot gelijke
gevolgen kunnen leiden. Anders gezegd: als het lidwoord over zijn hoogtepunt
heen is en begint af te nemen, dan hoeft daarvoor niet noodzakelijk één oorzaak
te zijn. Er kunnen verschillende oorzaken in het geding zijn.

7. De werkwoordelijke eindgroep
De positie van de werkwoorden is in het Nederlands tamelijk strak beregeld. Het
vervoegde werkwoord, de persoonsvorm, staat in mededelende zinnen op de
tweede plaats, in jasnee-vragen en conditionele bijzinnen vooraan, en in de
meeste andere bijzinnen ver naar achteren. De overige werkwoordsvormen, infinitieven en deelwoorden dus, staan achteraan. In bijzinnen samen met de persoonsvorm. De ANS, de Algemene Nederlandse Spraakkunst besteedt overigens,
met reden, bijna 200 bladzijden aan wat wij hier in één alinea hebben samengevat.
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Deze hoofdstructuur is al zeer oud. Ze is al minstens in het Oudnederlands
zo aan te wijzen. Maar van eeuw tot eeuw hebben er voortdurend kleinere en
grotere verschuivingen plaatsgevonden. Met name een vooropgaande bijzin
werd steeds meer in de zinsstructuur geïncorporeerd (momenteel nog doorwerkend in de incorporering van de zg. croma-zinnen (Wil je thuisblijven, zal ikje
komen opzoeken; vgl. vdHorst & vdHorst 1999, 256-267), en de mogelijkheid van
plaatsing van zinsdelen nog na de werkwoorden aan het slot van een zin is na de
Middelnederlandse periode sterk afgenomen. Het ziet er echter niet naar uit dat
deze laatste verandering zich thans nog voortzet. Volgens sommigen neemt zelfs
de plaatsing van zinsdelen achter de werkwoordelijke eindgroep tegenwoordig
weer toe.
Hoe dit ook zij, iets meer zicht hebben we op de veranderingen van de werkwoordelijke eindgroep zelf. Deelwoorden en infinitieven, en in bijzinnen ook de
persoonsvorm, staan veelal bijeen. De onderlinge volgorde is variabel (dat hij
niets gezegd heeft! heeft gezegd; waar ze wil wonen/ wonen wil), en is dat al zolang er
werkwoordelijke eindgroepen bestaan. Maar van eeuw tot eeuw is de groep
ondoordringbaarder geworden. In voorgaande eeuwen kon gemakkelijk een
ander zinsdeel zich tussen de werkwoorden nestelen ('t zijn groote steenen, diese
op Batavia weten viercant te houwen (17de eeuw); dat men `er schier kon over loopen
(i8de eeuw); en dat () zijne meerdere jaren terstond zouden worden in rekening
gebragt (19de eeuw). In het Belgische Nederlands is deze woordvolgorde in
zekere mate nog steeds mogelijk. Maar ook daar tekent zich de ontwikkeling af
dat andersoortige elementen steeds minder tussen de werkwoorden van de eindgroep in kunnen staan (vdHorst 1997 en vdHorst 2003c).
Dit proces van `ondoordringbaar-worden' van de werkwoordelijke eindgroep is
nog in volle gang. Op dit moment lijkt vooral van scheidbaar samengestelde
werkwoorden (opbellen, aanrekenen, doorberekenen) het eerste element uit de
werkwoordsgroep geweerd te worden. Waar een oudere generatie nog de keuze
hee ft uit omdat ik had willen opbellen en op had willen bellen (of: had op willen
bellen) (en Vlamingen meestal had willen opbellen kiezen), geven jongere generaties in Nederland al massaal de voorkeur aan op had willen bellen.
Gezien de grote lijn in de ontwikkeling van de werkwoordelijke eindgroep,
waarbij de mogelijkheden van plaatsing van andere zinsdelen tussen de werkwoorden steeds beperkter worden, valt aan te nemen dat de volgorde als in
omdat ik op had willen bellen zich verder zal verspreiden, ten koste van had willen
opbellen en had op willen bellen.
Er moet hier overigens een belangrijk voorbehoud gemaakt worden. De clustering van groepen tot werkwoordelijke uitdrukkingen of samengestelde werkwoorden zoals we die in paragraaf 5 noemden (zorgdragen, afscheidnemen, belang
hechten, aandacht besteden enz.), doorkruist in zekere mate de voortgaande
ondoordringbaar-wording van de eindgroep. Immers, dezelfde clustering die er
zorg voor draagt maakt tot ervoor zorgdraagt, zal ook van dat zij zorg moeten dragen
voor (...) leiden tot: dat zij moeten zorgdragen voor (...). Met andere woorden, ook
al wordt de werkwoordelijke eindgroep inderdaad steeds ondoordringbaarder,
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dat betekent niet dat de ontwikkeling rechtlijnig is. Door andere oorzaken
kunnen toch nog niet-werkwoordelijke elementen in de eindgroep terecht
komen. Geen enkele taalverandering voltrekt zich in isolement; altijd is de naaste
omgeving ook in beweging. De meest aannemelijke volgorde lijkt voor de
toekomst te zijn: dat zij ervoor zorg moeten dragen.

8. Slot
Zes domeinen van syntactische verandering in het hedendaagse Nederlands zijn
hier nu aan de orde geweest. Het getal van zes is zeer willekeurig, ingegeven door
de toegestane omvang van dit artikel, en meer nog door de beperktheid van mijn
kennis. Het is meer dan waarschijnlijk dat ik belangrijke andere domeinen over
het hoofd zie. Hier wil dus beslist niet gezegd zijn dat deze zes nu juist de
belangrijkste brandhaarden van verandering zijn. Wel meen ik dat in ieder geval
ook deze zes stuk voor stuk daartoe behoren, en dat ze het hart van de grammatica raken. Daar heb ik ze op uitgezocht. Het zijn veranderingen, of complexen
van verandering, die dermate diep ingrijpen, en veelal zo'n lange voorgeschiedenis hebben, dat niet getwijfeld behoeft te worden of ze ook in de toekomst zich
op de een of andere wijze laten gelden. Allicht zelfs de verre toekomst.
Op de een of andere wijze. Het voorbeeld van Van Haeringen en de sterke
werkwoorden is er om ons voorzichtig te maken. Hoe de lijnen zich zullen voortzetten, is minder zeker dan dàt ze zich zullen voortzetten, op de een of andere
wijze.
Bij mijn beschrijvingen ben ik dicht bij de feiten gebleven. Of wat ik dan voor
de feiten houd. Nader onderzoek, zowel in de richting van steviger en genuanceerder feitelijke onderbouwing als van taalkundige analyse van de ontwikkelingen, zal ongetwijfeld allerlei formuleringen van mij als onpraktisch of onjuist
verwerpen. Zo hoort het ook.
Geen poging is gedaan het zestal onder te brengen bij mogelijk een overkoepelende, fundamenteler verandering, als bijvoorbeeld overgang van taaltype (0V vs.
VO; synthetisch vs. analytisch, enz.), waarvan dit zestal, of toch sommige ervan,
dan een aspect zouden zijn. Zoiets is zeker niet uitgesloten, maar om tot zo'n
vaststelling te komen zou meer bekend moeten zijn over de verschillende veranderingen (en zou ook de theorie verbeterd moeten worden).
Wat men wel nog zeer in het algemeen zou kunnen zeggen, is het volgende.
De `oude deflectie'-tendens, in de voorbij duizend of tweeduizend jaar verantwoordelijk voor het verdwijnen der naamvallen en voor een enorme reductie van
de verbale flectie, is misschien bijna tot stilstand gekomen maar zeker nog niet
geheel uitgewoed. Momenteel ligt de frontlinie onder andere bij een rest van de
oude genitief, niets bijzonders, iets merkwaardigs, enz., die vooral in het zuidelijke
Nederlands hard op weg zijn te worden tot niets bijzonder en iets merkwaardig
(vdHorst & vdHorst 1999, 312-313); en bij synthetische comparatieven en superlatieven, die meer en meer concurrentie ondervinden van omschrijvingen met
meer en meest (meer bijzonder, meest interessant).
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Ook al is de `oude deflectie'-tendens dus nog niet geheel tot stilstand
gekomen, de dynamiek van vroeger eeuwen lijkt toch voorbij. En dat niet door
gebrek aan `voedsel', d.w.z. omdat er gewoon geen flectie meer over zou zijn. Het
hedendaagse Nederlands heeft nog heel wat flectie, met name bij de werkwoorden en bij de adjectieven, die potentieel weggesaneerd zou kunnen worden.
Maar daar ziet het niet naar uit. De huidige verbale en nominale flectie, deels
restant van vroegere flectiesystemen, deels in afgeslankte vorm geherstructureerd en met nieuwe functies, ziet er tamelijk stabiel uit. Er zijn op dit moment
geen aanwijzingen voor een te verwachten voortgeze tte deflectie.
Belangrijker bewegingen lijken zich af te tekenen op gebieden die we in het
voorgaande hebben aangeduid als clustering en grammaticalisatie. Clustering tot
werkwoordelijke uitdrukkingen, voorzetseluitdrukkingen, fraseologismen, collocaties, idiomen, enz.; grammaticalisatie van hulpwerkwoorden, woordvolgorde,
onbepaalde telwoorden, enz. En beide met allerlei verschuivingen in de woordvolgorde in hun kielzog. De termen clustering en grammaticalisatie zijn overigens onbevredigend, want ze overlappen elkaar ten dele: sommige clusteringen,
zoals bij de voorzetseluitdrukkingen, zouden ook wel grammaticalisatie
genoemd kunnen worden.
Naast deze (en allicht nog over het hoofd geziene andere) grote lijnen is er
nog een massa andere, kleiner en beperkter veranderingen aan te wijzen,
waarvan voorlopig dikwijls niet te zeggen valt of, en zo ja: in welke mate, ze met
deze `grote ontwikkelingen' en/of met elkaar samenhangen. De taalwetenschap
is eigenlijk pas tamelijk kort geleden oog beginnen te krijgen voor de vele eigentijdse veranderingen. Een voorspelling met een tamelijk hoge graad van waarschijnlijkheid is daarom: dat we bijna zeker in de nabije toekomst een beter zicht
zullen krijgen op wat er in onze eigen tijd allemaal verandert in de taal.
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Jan Oosterholt

........... Koningen vriend
Albert Verweys beeld van Stefan George

als Duits en katholiek dichter

In 1999 publiceerden de historici Boterman en De Rooy de studie Op de grens
In dit boek gaan de
twee auteurs na hoe er omstreeks 100 in Nederland en in Duitsland gereageerd werd op grote maatschappelijke veranderingen. De problemen die de
modernisering met zich mee bracht werden, aldus Boterman en De Rooy, op
zeer uiteenlopende wijze opgelost. De oorzaak daarvan zoeken zij in de
verschillen in politieke cultuur: waar in Nederland een relatief groot deel van de
bevolking invloed kon uitoefenen op de koers van het land, was dit in het grote
buurland veel minder het geval. In het Duitse keizerrijk zou de frustratie over
dit gebrek aan politieke participatie de aanleiding zijn geweest voor een `Unbehagen an der Moderne'. 1 In dat klimaat kon een charismatische figuur als de
dichter Stefan George uitgroeien tot een soort goeroe. George verzamelde aan
het begin van de twintigste eeuw een groep jongeren om zich heen met wie hij
een `neues Reich' wilde voorbereiden, een rijk waarin het materialisme afgezworen diende te worden.
In een reactie op de vergelijkende studie van Boterman en De Rooy heeft de
literatuurhistoricus Van Halsema erop gewezen dat het mystiek getinte holisme,
dat Boterman typerend acht voor het Duitse fin de siècle, een Nederlandse
pendant heeft gekend. In Op de grens van twee culturen is daarvan echter maar
weinig te bespeuren. Heeft dit, is Van Halsema's suggestie, misschien te maken
met het gegeven dat het Nederlandse `Unbehagen an der Moderne', anders dan
het Duitse, niet geïnterpreteerd kan worden als een `opmaat van het grote
Duitse onheil' (Van Halsema 2000, 103)? Als representant van het Hollandse
`holisme' noemt Van Halsema Albert Verwey, de dichter en essayist die niet
toevallig een tijdlang heeft verkeerd in de kring van Stefan George. In dit artikel
wil ik het contact tussen George en Verwey nog eens onder de loep nemen.
Daarbij gaat mijn aandacht in eerste instantie uit naar de contacten tussen de
tijdschriften van Verwey en George. Daarnaast hoop ik te kunnen laten zien hoe
met name Verwey het verschil tussen de Nederlandse en de Duitse cultuur
steeds weer tot een Leitmotiv maakt in zijn George-receptie. Verwey construeert
daarbij een duidelijke grens tussen twee culturen, maar hij heeft, zoals zal
blijken, die grens ook meermalen, letterlijk én figuurlijk, overschreden.
van twee culturen. Nederland en Duitsland in het fin de siècle.
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Verwey en de Duitse literatuur van het fin de siècle
Verweys contact met George kwam tot stand in een voor Verwey wat moeizame
periode. In 1891 was de Tachtiger van het eerste uur in een literair isolement
terecht gekomen: zijn breuk met Willem Kloos maakte de samenwerking met
De Nieuwe Gids zo goed als onmogelijk. Verwey had zich met zijn vrouw teruggetrokken in Noordwijk, waarmee hij zich daadwerkelijk in de luwte van de literaire wereld had begeven. Het gebrek aan sympathisanten onder zijn landgenoten zou hem ertoe hebben aangezet om geestverwanten te zoeken in het
buitenland. Volgens zijn biograaf Uyldert heeft Verwey al in het voorjaar van
1891 een onderzoek ingesteld naar de toestand van de Duitse literatuur van die
tijd. 2 Hij vroeg ene Amalia Nacken, met wie hij in Noordwijk kennis had
gemaakt, hem wat interessante publicaties op literatuurgebied toe te zenden. Zij
stuurt afleveringen van Der Kunstwort, een tijdschrift van de dichterf journalist
Ferdinand Avenarius. Verwey is allesbehalve enthousiast: in Der Kunstwart vindt
hij de gedachtekunst terug, waartegen de Tachtigers tien jaar eerder in eigen
land strijd hadden geleverd. Te veel gepraat bovendien over allerlei kwesties die
maar heel zijdelings met kunst te maken hebben, terwijl Verwey de `groote
menschelijke vraagstukken' geopenbaard wil zien in een `fantasie-volle woordmuziek' (Nijland-Verwey 1965, 222). Hij concludeert teleurgesteld dat Duitsland
op dichtgebied blijkbaar een ontwikkelingsland is geworden.
Wat was Der Kunstwart eigenlijk voor een tijdschrift? 3 Na Verweys vernietigende oordeel zou men de indruk kunnen krijgen, dat het hier gaat om een tijdschrift van een oudere, gearriveerde generatie. Dit is echter geenszins het geval.
Het tijdschri ft bestond nog maar sinds 1887 en in 1891, het jaar waarin Verwey
het onder ogen kreeg, had Der Kunstwart nog maar een beperkte lezerskring.
Pas rondom de eeuwwisseling zou daar verandering in komen. In de beginjaren
was Der Kunstwart een tijdschrift dat zich distantieerde van gevestigde periodieken als de Deutsche Rundschau. In de praktijk hield dit bijvoorbeeld in dat het
periodiek gematigd positief reageerde op het opkomende naturalisme. In 1902
zou Avenarius de Diirerbund oprichten, een organisatie die door Boterman in
Op de grens van twee culturen geplaatst wordt in de context van de anti-modernistische beweging. 4 Avenarius zag voor de kunstenaar een pedagogische taak
weggelegd; in toenemende mate ging zijn voorkeur uit naar een gematigdrealistische kunst met een boodschap. De Heimatkunst kreeg in Der Kunstwart
een positief onthaal, terwijl Avenarius en zijn medewerkers steeds meer kritiek
leverden op wat zij als een decadente kunst beschouwden. In dat kader moest
ook Stefan George het een aantal keren ontgelden. In 1891 kon Verwey van deze
ontwikkelingen echter nog niets weten. Zijn afkeer zal vooral een smaakkwestie
zijn geweest: de door Avenarius gefavoriseerde kunst droeg in zijn optiek te veel
een tendenskarakter.
Drie jaar na zijn kennismaking met Der Kunstwart krijgt Verwey bij toeval
een aflevering van de Blatter far die Kunst, het tijdschri ft van Stefan George, in
handen. In 1933 schrijft Verwey hierover: `Er viel niet aan te twijfelen: hier was,
met name in gedichten van Stefan George, hetzelfde wat wij in 188o gedaan
hadden, het inluiden van een nieuwe, europeesche dichtkunst' (Nijland-Verwey
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1965, 223). Verwey legt contact met de George-adept Carl August Klein en van
het een komt het ander: na een eerste stuk over de poëzie van George in zijn
Tweemaandelijksch Tijdschrift volgt al snel een reeks van bezoeken van George
aan Noordwijk en van Verwey aan de verschillende Duitse plaatsen, waar
George zich in de loop der jaren ophield. In de periode 1895-1919 hebben de
twee dichters elkaar veertien maal ontmoet. Wat hebben die contacten tussen
Verwey en George nu concreet opgeleverd? In de eerste plaats dient vermeld dat
de twee elkaars gedichten hebben vertaald en dat ze het resultaat daarvan in
hun tijdschriften hebben gepubliceerd. Daar komt bij dat Verwey in zijn talrijke
stukken over George de gewoonte had om kwistig te bloemlezen uit het door
hem gerecenseerde werk. In 1899 verschenen zelfs 15 gedichten van George als
voorpublicatie in het Tweemaandeltijksch Tijdschrift: het betrof poëzie die later in
Georges bundel Der Teppich des Lebens opgenomen zou worden.
Kan men op het niveau van de primaire literatuur derhalve spreken van een
intensief tweerichtingsverkeer, op het gebied van de literatuurkritiek ligt dit
anders. Verwey heeft in de periode 1895-1917 Georges gedichtenstroom op de
voet gevolgd; daarnaast heeft hij ook geregeld de afleveringen van de Blutter
gerecenseerd. Telt men daar nog bij op, dat Verwey ook de publicaties van
Georges leerlingen signaleerde en dat hij in andere stukken aan de GeorgeKreis refereerde, dan levert dit een indrukwekkende receptiegeschiedenis op.
Daar staat van Duitse kant wel heel weinig tegenover. Deels heeft dit te maken
met het feit dat de Blutter geen substantiële kritische bijdragen opnamen, maar
het moet gezegd dat ook het vanaf 1910 drie maal verschenen Jahrbuchfür die
Geistige Bewegung weinig woorden vuil heeft gemaakt aan Verweys oeuvre,
terwijl Verwey wel weer een uitvoerige studie aan dit jaarboek wijdde. Welke
conclusies men hier ook aan verbindt: de George-Kreis biedt voor een studie
naar de receptie van de Nederlandse literatuur betrekkelijk weinig materiaal.
Wel zijn er zo'n acht gedichten van George over Verwey, maar zelfs dit is een
schamele hoeveelheid als men haar vergelijkt met de minstens dertig, deels ook
zeer lange, gedichten die Verwey over George schreef. Een studie naar de relatie
tussen Verwey en George zal al snel een eenzijdig karakter hebben.
Jan Aler heeft er al in 1966 op gewezen, dat de relatie tussen George en Verwey
praktisch vanaf het begin een polemisch karakter heeft gekend.' Legio zijn
weliswaar de passages waar Verwey onderstreept, dat de George-Kreis verwant is
met zijn eigen Nederlandse `Beweging', maar vanaf het begin valt ook te constateren hoe Verwey zich van Georges werk distantieert om zo zijn eigen literatuuropvatting reliëf te geven. Dit was al meteen het geval toen Verwey in 1895
George bij de lezers van het Tweemaandelijksch Tijdschrift introduceerde. Het
stuk is positief daar waar Verwey George binnenhaalt als vernieuwer van een
Duitse poëzie, die decennialang weinig zou hebben voorgesteld. Maar er is ook
een zeer kritische noot: als persoonlijkheid zou George vooralsnog vooral een
tweede Baudelaire zijn. Verwey schrijft: Wij herkennen de gestalte wel. Ze is
die van hen, voor wie de aanraking met het krachtige leven van natuur en
menschheid geen genot meer is [...] ze is die van Baudelaire, den Dekadent'
(Verwey 1895, 218).
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Van Halsema heeft deze karakterisering aangehaald als illustratie bij zijn
these dat het decadente, al is het maar in negatieve zin, in het literaire discours
van het Nederlandse fin de siècle een grote rol speelde. `Sporen van décadencevoorstellingen', om in de termen van Van Halsema te spreken, zijn ook terug te
vinden in samenhang met twee andere labels die Verwey in de loop der jaren
steeds weer met Georges werk en persoonlijkheid verbindt: het Duitse en, al is
het in wat minder direct verband, het katholieke. Het gaat hierbij om kwesties
die Verwey, net als het decadente, niet alleen in verband met George bezighouden. De wijze waarop een nationale identiteit in het literaire werk tot
uitdrukking komt, is bijvoorbeeld iets wat Verwey zijn hele kritische carrière
door hee ft geïnteresseerd. Het nationale hangt bij hem nauw samen met het
fenomeen van de volksdichter. Al in de jaren '8o speelde dit een rol in zijn
receptie van dé domineedichter bij uitstek: Nicolaas Beets. Ten onrechte, meent
Verwey, ging deze populaire auteur door voor een dichter van het volk: Verwey
stelt daar een veel exclusiever, minder op populariteit gericht volksdichterschap
tegenover.'
Het katholieke gaat pas vanaf 1896 een belangrijke rol spelen in Verweys
kritische discours. Aanleiding is een polemiek in het tijdschrift De Kroniek
tussen sociaal-democratisch georiënteerde schrijvers en esthetisch gerichte
auteurs.' De katholieke componist Alfons Diepenbrock is een van de penvoerders: hij verzet zich scherp tegen wat hij ziet als een verfoeilijk egalitarisme van
de sociaal-democratische beweging. Verwey mengt zich in de discussie met het
in het Tweemaandelijksch Tijdschrift gepubliceerde opstel `Volk en katholicisme'.
In dit programmatische essay plaatst Verwey de katholieke kunst van zijn tijd,
ondanks al zijn waardering voor kunstenaars als Diepenbrock en Derkinderen,
in een reactionair kamp. De moderne kunst mag niet haar toevlucht nemen tot
een clichématige beeldentaal, maar moet op zoek naar nieuwe vormen. Met de
sociaal-democraten kiest Verwey hier voor een toekomstgerichte kunst, al laat
hij er geen twijfel over bestaan dat de kunst geen podium mag zijn voor ideologische uiteenze ttingen.
Het Duitslandmotief, om hiermee te beginnen, speelt in Verweys Georgereceptie vanaf het begin een rol. In 1933, als hij terugblikt op zijn contacten met
George, suggereert Verwey dat hij zijn Duitse vriend in een vroeg stadium heeft
aangezet tot een meer inheems dichterschap. Vermoedelijk was het hem er
daarbij vooral om te doen dat George zich los zou maken van het Franse symbolisme, waarvan Verwey nooit een groot liefhebber is geweest. 8 In zijn tweede
George-publicatie uit 1896 bespreekt Verwey de tot dan verschenen gedichten
van zijn pas ontdekte geestverwant. Men kan zich niet aan de indruk on ttrekken
dat Verwey hier George in een hem welgevallige richting probeert te manoeuvreren. Naar aanleiding van het gedicht `Stimmen in Strom' vraagt Verwey retorisch: `Is dit het natuur-leven zelf dat den moegeleefden genadig weer opneemt
in het geluk van zijn levenden dood?' (Verwey 1896, 15), daarmee implicerend
dat George de decadente fase van een bundel als Algabal achter zich had gelaten.
En passant zou hij daarbij ook zijn Duitse identiteit hebben ontdekt: het culturele verleden van zijn land, meent Verwey, is een belangrijke bouwsteen van
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Georges poëzie geworden. Verwey suggereert hier echter dat ook dit van voorbijgaande aard zal zijn: hij vindt in het prilste werk aanwijzingen dat George die
traditie weer heeft losgelaten en kiest voor een op de werkelijkheid georiënteerde kunst. Het is de toekomstgerichte poëzie die het zonder traditionele
vormen kan stellen, waarvoor Verwey in zijn studie `Volk en katholicisme' een
pleidooi had gehouden.
Dit dichterschap stond op gespannen voet met een al te geïsoleerd bestaan.
Verweys ware dichter moest openstaan voor wat er in de hem omringende
gemeenschap leefde. Het lijkt erop dat Verwey heeft gehoopt dat ook George
zich dit ideaalbeeld eigen zou maken. Ook in de poëzie die hij over George heeft
geschreven, is deze wensdroom terug te vinden. Bijvoorbeeld in het eerste
gedicht dat Verwey aan George opdroeg en dat de titel `Limburg aan de Lahn'
meekreeg. In dit vers speelt het Rijnland, de geboortestreek van George, een
grote rol. Verwey schildert hoe twee wandelaars getroffen worden door de
schoonheid van `een kerk, gothiek, uit duitsche streek' (Nijland-Verwey 1965,
25), die, anders dan veel nieuwerwetse gebouwen aan de Rijnoever, volmaakt
lijkt op te gaan in de natuurlijke omgeving. Het motief van de Duitse cultuur is
derhalve nadrukkelijk aanwezig. De esthetische ervaring brengt Verwey en, als
we hem mogen geloven ook George, tot het inzicht, dat goede kunst weliswaar
gebonden is aan één bepaald tijdvak, maar ook een daaraan ontstijgende universele kwaliteit dient te hebben. De suggestie die van dit gedicht uitgaat, is dat
zo'n tijdloze schoonheid slechts tot stand kan komen wanneer een kunstenaar
in harmonie verkeert met zijn leefwereld. De in dit geval gothische vorm van
het gebouw is van secundair belang. Het gedicht laat zich als een idylle lezen
waarin twee dichters elkaar hebben gevonden, terwijl zij in Verweys woorden
`hand in hand verheerlijkt' (idem, 25) het landschap doorkruisen.
Al in het tweede aan George geadresseerde gedicht introduceert Verwey
echter een disharmonie, die in zijn George-receptie een belangrijke rol zal
blijven spelen. Het is de tegenstelling tussen de koning en de vriend, tussen de
dichter die zich boven zijn publiek verheft en kiest voor een isolement en zijn
vakbroeder die voeling heeft met zijn lezers en zich `klein noch groot' (idem, 51)
waant. Uiteraard is het George die de koningsrol toegemeten krijgt, terwijl
Verwey zichzelf als de vriend afficheert. Ook in deze gedichten spreekt Verwey
de hoop uit, dat George zijn ivoren toren zal verlaten. In het gedicht `De stroom'
(oktober 1899) beschrijft hij hoe George hem, wederom op een wandeling,
vertelt over zijn plan om een gedicht over de Rijn te schrijven, waarin hij de
geschiedenis van zijn volk wil verwerken. Het moet een gedicht worden dat de
lezer de weg naar de toekomst wijst. Het beoogde werk lijkt te beantwoorden
aan wat Verwey van een echte volksdichter verwacht: George wil zijn volk een
gezang geven waaraan de `Duitsche geest' (idem, 72) zich zou kunnen laven. In
een aantekening uit die tijd schrijft Verwey: `Ik geniet het zien in de gedachten
van de dichter van een groot volk' (idem, 235).
In januari 100 schrijft Verwey dan het lange gedicht `De eenzame'; in de
titelfiguur herkende George zich meteen. De zes strofen laten zich lezen als een
biografie aan de hand van 's dichters werk met daaraan toegevoegd een wens
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voor de toekomst. De lyrische ik vraagt `de eenzame' terug te keren uit het rijk
waar de wereld `zwart' glanst en waar een `zwarte bloem' – de allusie op Georges
beroemde gedicht 'Mein garten bedarf nicht luft und nicht warme' is evident –
zijn grootste verlangen vertegenwoordigt: `Keer weer en leef met vriend die
heft/ Het leven waar ge u aan onthieft/ Bloeit ook voor u en smaadt niet een' .
Het volk zal de eenzame opwachten als hij naar beneden daalt en het zal luisteren naar de schoonheid die hij uit `hartbloed' gesponnen heeft (idem, 78-8o).
Het is de vraag of Verwey er nog werkelijk op vertrouwde, dat George zich
vroeger of later zou bekennen tot een kunst in dienst van de gemeenschap.
Slechts een paar dagen na `De eenzame' schrijft hij een `Zang', waarin hij de
tegenstelling tussen George en hemzelf scherper dan ooit verwoordde:
Gij zijt de Koning die enkel uzelven zingt:
Luid is de schrei die door door zwaarste gewelven dringt,
Hoog uw gejuich!
Ik mag de Vriend zijn die graag op mijn aarde leef
Zoet is u 't lied waar ik 't leven door waarde geef,
Schoon mijn getuig! (idem, 81)
De wijze waarop Verwey een grens trekt tussen zichzelf en George is minder
neutraal dan het op het eerste gezicht lijkt. Wat gepresenteerd wordt als twee
gelijkwaardige literatuuropvattingen is dat allerminst, wanneer men in het
egocentrische gezang van de koning de decadente ondertoon herkent. In een
ontmoe ting van deze vorst met zijn onderdanen, zoals in `De eenzame' voor
mogelijk gehouden, lijkt Verwey hier weinig vertrouwen te hebben.
Een soortgelijke poging tot zelfprofilering is te vinden in het opstel `Holland en
Duitschland', dat net als `De eenzame' in 100 tot stand is gekomen. Het stuk
had eigenlijk deel moeten uitmaken van een samenwerking tussen George en
Verwey. George liep al jaren rond met het idee om een tijdschrift op te richten
waarin hij ook essayistische en kritische bijdragen kwijt kon. Blijkbaar hebben
de vrienden serieus overwogen of zij niet samen zo'n periodiek zouden kunnen
oprichten. In tweede instan ti e werd een wat minder ambitieuze coöperatie overwogen waarbij Verwey de taak op zich zou nemen om de Hollandse literatuur
wat meer bekend te maken in Duitsland, terwijl George de Duitse voor een
Nederlands publiek zou toelichten. Uiteindelijk is ook hiervan maar weinig
terecht gekomen: mogelijk heeft daarbij een rol gespeeld dat George weinig
gecharmeerd lijkt te zijn geweest van het essay dat Verwey voor dit doel schreef.
Verweys opstel heeft dan ook een opmerkelijk chauvinistische toonzetting. Het
bevat onder meer een lofzang op de Hollandse schilderkunst als manifesta ti e bij
uitstek van het volkskarakter. De vaderlandse schildertraditie wordt, op zich
weinig origineel, gecontrasteerd met de Italiaanse: waar de Italiaanse kunst
vooral getypeerd wordt door wat Verwey `de Majesteit van de Persoonlijkheid'
noemt, is voor de Hollandse `de Heerlijkheid van de Werkelijkheid' karakteristiek (Verwey 1901, 4). Het lijkt erop, dat Verwey hier op de bekende tegenstel-
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ling tussen het idealisme en realisme duidt. Het gaat Verwey hier niet om een
platte weergave van het alledaagse leven: veeleer suggereert hij dat de Hollandse
kunstenaars een stap verder zijn gegaan dan hun Italiaanse collega's. Bij beiden
gaat het uiteindelijk om een vrucht van de verbeelding, maar de vernieuwing zit
erin, dat de Hollanders zich lieten inspireren door de werkelijkheid, en daarmee
staan ze in Verweys optiek aan het begin van de moderne kunstbeweging. De
vermeende realiteitszin komt volgens Verwey lijnrecht voort uit het protestantisme en meer in het bijzonder uit het vooral voor de Hollandse cultuur zo
karakteristieke calvinisme. Vanuit de leer van Calvijn loopt voor Verwey een
duidelijke lijn, in eerste instantie naar de filosoof Spinoza, die het goddelijke in
de natuur had geprojecteerd en vandaar naar Goethe, de grondlegger van de
moderne literatuur. Alsof het al niet genoeg zou zijn dat Goethe hier schatplichtig wordt gemaakt aan een Hollandse filosoof, voegt Verwey daar nog aan
toe dat Goethe in zijn jeugd `zijn zin voor werkelijkheid kweekte aan hollandsche schilderijen' (idem, io). Duitsland, een land dat anders dan Holland geen
klassieke, bloeiende Renaissance-periode zou hebben gekend, dankte zijn culturele opleving, is hier impliciet de boodschap, aan de Nederlandse traditie van
een veredeld realisme.
De reactie van George op dit opstel was weinig enthousiast en dat is gezien
Verweys nogal provocerende taal ook niet erg verrassend. Wanneer Verwey in
1933 op de gebeurtenissen terugkijkt, erkent hij zelf dat het opstel allesbehalve
een handreiking in de richting van George was. Hij vat de strekking van het
stuk dan samen als een tegenover elkaar stellen van een Nederlandse `verheerlijking van de Werkelijkheid' tegenover een Duitse kunst die in aansluiting bij de
Italiaanse renaissance de `majesteit van de Persoonlijkheid' centraal stelde
(Nijland-Verwey 1965, 24o). Het curieuze is echter, dat Verwey in het oorspronkelijke stuk nergens gerept had van een Duitse cultuur als verlengstuk van de
Italiaanse. Hij moet echter hebben geweten, dat George die link wel moest
leggen: George was immers de van huis uit katholieke Rijnlander die de Duitse
kunst trachtte te reanimeren middels een oriëntatie op de grote Zuid-Europese
culturen uit het verleden. In de George-Kreis was het door Verwey zo gevierde
protestantisme eerder suspect, omdat het als katalysator in een proces van
cultuurvervlakking werd beschouwd.
Na `Holland en Duitsland' krijgt Verweys George-receptie een gereserveerdere toon. Daarbij valt op dat het aanvankelijk in positieve zin gebruikte motief
van George als de bij uitstek Duitse dichter nu in de regel in een negatief
verband opgenomen wordt; daarbij blijven ook het katholieke en decadente
meeresoneren. Verweys hoofdverwijt aan het adres van George komt er op neer
dat hij, in ieder geval vanaf 1904 maar misschien al wel eerder, gedichten is
gaan schrijven met een tendenskarakter. Voor Verwey is dit een van de hoofdzonden waaraan een modern dichter zich schuldig kan maken: het ideale
gedicht dient een product van de verbeelding en niet van het redenerende
verstand te zijn. Cruciaal is Verweys uit 1907 daterende recensie van Georges
bundel Der siebente Ring geweest: George, heet het hier, ontleent zijn beelden in
toenemende mate aan een versteende traditie, waardoor de dichterlijke impuls
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in het gedrang zou komen. Het is Verwey duidelijk in het verkeerde keelgat
geschoten, dat George in Der siebente Ring een lofzang op Paus Leo XIII had
opgenomen. `Ons die in een andere landstreek wonen', schrij ft hij, `dunkt allerminst een van de latere Pausen zinnebeeld van geestelijke hoogheid' (Verwey
1907, 24). Meer in het algemeen heeft hij kritiek op de wijze waarop George
zijn gestorven vriend Maximin tot een God op aarde heeft verheven. De protestantse afschuw van idolatrie is hier niet ver. Voor Verwey kan het goddelijke
hoogstens in de vorm van een gedicht aangeduid worden, maar het kan hier op
aarde geen blijvende gestalte aannemen. Het Hollandse en het Duitse worden
door Verwey impliciet verbonden met respectievelijk het protestantse en het
katholieke of beter gezegd: wat er van de protestantse en katholieke cultuur is
overgebleven.
In de periode van de Eerste Wereldoorlog zal het tot een definitieve breuk
komen. De vermeende Duitse identiteit van George speelt dan een grotere rol
dan ooit. In de jaren voor de militaire strijd heeft Verwey echter verschillende
enthousiaste stukken gewijd aan de George-Kreis. De kroon in dit opzicht spant
de recensie die hij in 110 schreef naar aanleiding van het verschijnen van het
Jahrbuch fier die geistige Bewegung. Dit jaarboek werd geboren uit de behoefte om
buiten de Blutter, waarin de nadruk altijd had gelegen op de poëzie zelf, ruimte
te creëren om de ideologie van de George-Kreis toe te lichten. Verwey onderstreept in zijn kritiek de verwantschap tussen het `geheime Deutschland' van de
George-Kreis en zijn eigen tijdschrift De Beweging. Het moet Verwey deugd hebben gedaan, dat Karl Wolfskehl in de inleiding van het Jahrbuch de Nederlandse
geestverwanten niet ongenoemd laat. Wolfskehl schrijft over een beweging die
zich verzet tegen de uitwassen van de moderne tijd, tegen het waanbeeld van
de vooruitgang, tegen de pseudo-waarheden van de natuurwetenschappen. De
Duitse `geistige Bewegung' zou zich in eerste instantie door de Franse symbolisten hebben laten inspireren, maar ook, aldus Wolfskehl, door de air uns
noch wichtigere neue schënheitliche erhebung Hollands [die] als altere und
verwandteste schwester uns in so vielem hilfreich war' (Wolfskehl 1910, io).
Verwey meent dat het jaarboek doortrokken is van één centrale gedachte: een
verzet tegen het materialisme van de moderne tijd, waarbij de wezenlijke kwaliteiten van het leven over het hoofd worden gezien. Het is een `gedachte',
waaraan, in Verweys woorden, `wij ook deelhebben'; het Jahrbuch, concludeert
hij instemmend, geeft het sein tot de niet meer te vermijden `geisterkrieg'
(Verwey 1910, II2).
De Jahrbuch-recensie laat een Verwey zien die juist grenzen probeert te overschrijden. Hier en daar onderkent hij wel dat er in de George-Kreis voorstellingen leven, die niet de zijne zijn, maar het gaat uiteindelijk om de essentie –
`het geloof dat alleen uit den scheppenden Geest, uit het gestalten-vormende
Leven, het heil en de toekomst te wachten zijn' (idem, 104) – en die verbindt de
Duitse met de Nederlandse beweging. En daarmee zijn we terug bij het mystiek
getinte holisme dat niet alleen in het Duitse maar ook in het Hollandse fin de
siècle terug te vinden zou zijn. De Hamburgse socioloog Stefan Breuer spreekt
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in een studie die hij wijdde aan het anti-modernisme van de George-Kreis over
een esthetisch fundamentalisme, dat met name in de periode rondom 1900
leefde. Fundamentalisme, niet in de gangbare met religieuze dogmatiek
verbonden betekenis, maar als een zich beroepen op de geestelijke waarden van
een religieuze traditie vanuit een onvrede met de moderne `onttovering' van de
wereld. Esthetisch, omdat het gaat om een herinterpretatie van de traditionele
religie, gevoed door een fascinatie voor de gevoelsintensiteit van de godsdienst,
waarbij echter van de oorspronkelijke vormen van de religie weinig tot niets
overblijft. Zo'n definitie is dermate ruim, dat men zonder problemen zowel
Stefan George als Albert Verwey als esthetisch-fundamentalisten zou kunnen
aanmerken. Dit neemt niet weg dat het de moeite waard zou zijn om Verweys
ideologie te toetsen op verwantschap met deze vooral met het Duitse denken
geassocieerde richting. Verweys enthousiasme over het Jahrbuch is in dit
opzicht veelbetekenend. De grens tussen Nederland en Duitsland was anno
1900 niet zo afgebakend als historici ons op grond van het verschil in politieke
cultuur willen doen geloven. De discussie over de rol van de kunst in de maatschappij, zoals die in de tijdschriften rondom Albert Verwey en Stefan George
gevoerd werd, laat dit goed zien.

Noten
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I Zie: Boterman en De Rooy 1999, 14.
2 Zie: Uyldert 1955, 41-42.
3 Zie: Kratzsch 1969.
4 Zie: Boterman en De Rooy 1999, io6.
5 Zie: Aler 1966, 48.
6 Zie: Oosterholt 2002, par. 3.3.
7 Zie: Fontijn 1983.
8 Zie: Hietbrink 1999, 219.
9 Zie: Breuer 1995, 2-3.
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Gerdi Quist

De deftige tante

Over het culturele in taalonderwijs

Onlangs vond in de (elektronische) wandelgangen van een aantal Engelse
universiteiten waar Nederlands wordt gedoceerd een discussie plaats over de
vraag of de tekst De deftige tante uit het kinderboek Met de poppen gooien van
Guus Kuijer zou moeten worden opgenomen in een nieuwe cursus Nederlands
als Vreemde Taall . Twee argumenten in deze discussie gaven twee verschillende
posities weer over taal-en-cultuuronderwijs en de overweging daarbij: welke
criteria gebruik je om een tekst te selecteren? De deftige tante was geselecteerd
omdat hij binnen het thema leesgedrag onder jongeren paste en qua taalniveau
geschikt was voor de doelgroep. Het argument tégen opname van de tekst was
dat hij `een gruwel' was en als zodanig niet aan studenten voorgelegd zou
moeten worden. Het eerste argument hoort bij de visie dat alles wat binnen een
bepaalde samenleving wordt geproduceerd cultureel is, en als zodanig ook
geschikt voor een taalcursus waarin cultuur aandacht krijgt. De tweede visie
berustte op een waardeconcept: de ene tekst heeft een hogere culturele en intellectuele waarde dan de andere. Beide argumenten gingen ervan uit dat zowel de
taal als het behandelde onderwerp een selectiecriterium is. Voor de ene pleitbezorger was het argument didactisch: de tekst was qua taalniveau en onderwerp
geschikt. Voor de andere stond de kwaliteit van de tekst centraal: zowel naar
vorm als naar inhoud. In dit artikel wil ik uiteenzetten dat het ene het andere
niet hoeft uit te sluiten. Maar eerst moeten we kijken naar wat we met taal-encultuuronderwij s beogen.

Wat willen we met taal-en-cultuuronderwijs bereiken?
De vraag wat taal-en-cultuuronderwijs precies is en welke vaardigheden het
nastreeft, houdt de meeste taaldocenten bezig. De laatste jaren wordt van
docenten verwacht dat hun taallessen een cultureel element bevatten. Elke
docent Nederlands zal op de een of andere manier cultuur in het taalprogramma opnemen, maar wat hij of zij met cultuur bedoelt kan nogal
verschillen. Er wordt veel over dit onderwerp gesproken, maar er is nog maar
weinig lesmateriaal op de markt waarbij taal en cultuur geïntegreerd worden
aangeboden. Vaak is het ook niet duidelijk welke elementen van cultuur we
moeten aanbieden. Cultuur is zo'n breed begrip, vooral als we uitgaan van een
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brede definitie van het woord (cultuur als de totaliteit van de manier van leven
van een groep).
De visie van een docent op wat taal-en-cultuuronderwijs precies is hangt
uiteraard af van de context waarin hij /zij lesgeeft en de nagestreefde doelen. Het
maakt nogal verschil of je lesgeeft op een universiteit in Indonesië, Polen of
Engeland. De verschillende onderwijstradities, de culturele, politieke en economische situaties beïnvloeden de doelstellingen van het taalonderwijs.
Niettemin is er, zeker binnen Europa, een trend om taalonderwijsvormen
internationaal op elkaar af te stellen, zodat certificatie makkelijk vergelijkbaar is
en internationale samenwerking kan plaatsvinden. De Raad van Europa heeft
recent het Gemeenschappelijk Referentiekader voor Talen (Common European
Framework, hierna: het CEF) 2 gepubliceerd. Hierin staat uitgebreid beschreven
wat leerders op een bepaald niveau moeten weten van en kunnen doen in een
vreemde taal. Deze opsomming beslaat verschillende communicatieve taalcompetenties. De algemene doelen en principes in het CEF betreffen zowel het
praktische aspect van taalonderwijs (communiceren om onderlinge samenwerking, mobiliteit en handel te bevorderen), als het morele (tolerantie, respect voor
en kennis van elkaars cultuur). De tot voor kort veelgebruikte niveauomschrijving `een gelijkwaardig niveau als dat van een moedertaalspreker', is niet meer
gangbaar. Taalonderwijs, zoals het CEF aangeeft, moet gericht zijn op het doen
verwerven van interculturele vaardigheden.
Het CEF raadt verder geen specifieke lesmethodes van taal-en-cultuuronderwijs aan. Die beslissing blijft in handen van het onderwijsinstituut. De onderwijskundige visie waarop de niveaubeschrijvingen in het CEF gebaseerd zijn is
te algemeen om zonder meer binnen verschillende onderwijscontexten toepasbaar te zijn. Waarschijnlijk om deze reden benadrukt het CEF vrijwel uitsluitend het praktische aspect van taalonderwijs. Wel krijgt het cognitieve aspect
een plaats onder de noemer `leren te leren'. Ook wordt in het CEF gezegd dat
het leren van een vreemde taal bijdraagt tot de intellectuele vaardigheden van
studenten, wat betreft objectief informatie kunnen evalueren, zelfstandig
nadenken en verantwoordelijkheid nemen3 . Om werkelijk begrip en inzicht te
krijgen dat bijdraagt aan interculturele communicatie, hebben studenten een
kritisch inzicht nodig in de andere cultuur en maatschappij. Veel taalprogramma's richten zich uitsluitend op het praktisch communiceren, zonder deze algemene intellectuele doelen in ogenschouw te nemen. Voordat ik hier verder op
terug kom, wil ik nader bekijken wat praktisch functioneren binnen een interculturele context inhoudt, en wat de implicaties daarvan zijn voor het onderwijs
van Nederlands als Vreemde Taal op een universiteit.

Interculturele interactie
Globaal gezegd houdt praktisch linguaal intercultureel functioneren in dat je
met de gesprekspartner uit de andere cultuur een gezamenlijk communicatief
doel kunt bereiken met respect en begrip voor de ander en zonder verlies van je
eigenwaarde.
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Om effectief te kunnen omgaan met mensen en situa ti es in een andere
cultuur heb je kennis nodig van communicatieve gewoonten en van andere
feiten die in de communicatie door moedertaalsprekers als vaststaand wordt
aangenomen. Dit soort kennis bestaat bijvoorbeeld uit weten wat Sinterklaas
inhoudt, welke politieke partijen de regeringscoalitie vormen en wat de populaire televisieprogramma's zijn. Maar ook uit kennis over de heersende normen
en waarden, sociale gedragspatronen en de symbolische betekenis daarvan voor
de culturele groep. Bijvoorbeeld, weten of je iemand bij wijze van begroeting
een hand of een zoen geeft en hoeveel zoenen, of je de juf op de basisschool bij
de voornaam kan noemen, of dat je een cadeautje in het bijzijn van de gever
moet uitpakken.
Maar behalve uit kennis van gedragsgewoonten bestaat deze kennis ook uit
weten hoe een en ander wordt gerealiseerd in spreeksituaties: hoe je iemand
bedankt, hoe je iemand om een gunst vraagt of hoe je aan de stemtoon hoort of
je een compliment krijgt of dat je beledigd wordt.
Ook in het CEF wordt naar cultuur verwezen, als deel van sociaal toepasselijk
taalgebruik en als specifieke sociaal-culturele kennis. Er kan natuurlijk nooit
een definitieve lijst van dit soort kenniseenheden bestaan, maar het CEF geeft
nie ttemin een overzicht4 van wat voor kennis iemand in een interculturele
situatie moet bezitten. Deze lijst betreft onder meer eetgewoonten, gezinsstructuren, relaties, woonomgeving, feesten en rituelen. Kennis van dit soort antropologische constructies draagt bij tot het creëren van communicatieve verwachtingen en kan blunders voorkomen of minimaliseren.

Cultuur als feit?
Maar al beseffen we wat onze studenten moeten weten en kunnen, de vraag is:
hoe bereiken we dat? In de praktijk wordt culturele kennis vaak alleen als expliciet feitenmateriaal aangeboden. Dat gaat voorbij aan het feit dat dat aanbieden
meestal zelf een representatie is van een aspect van de cultuur van de aanbieders. Denk bijvoorbeeld aan materiaal gepubliceerd door het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, toeristenbrochures, krantenar tikelen, tijdschriften en
informatie uit boeken die erop gericht zijn het typische van Nederland of Vlaanderen weer te geven. Zulke gegevens en visies zijn moeilijk te weerleggen, juist
omdat ze vaak herkenbare informatie bieden: of dat nou over die koektrommel
is waar maar één koekje uit mag worden genomen, de leut van de oranje Nederlandse voetbalfans of de tolerantie die zo kenmerkend zou zijn voor Nederland.
Interessanter is om te bekijken hoe die tolerantie wordt gepresenteerd en in
welke context. Naar aanleiding van een tekst kunnen studenten zich afvragen
wat er bedoeld wordt met het begrip tolerantie. Is dat hetzelfde als wat de
student zelf en zijn/haar culturele omgeving ermee bedoelen? Hoe wordt er
momenteel in Nederland gesproken over de eigen waarden en normen? Wat
zegt dat over tolerantie? Hoe wordt er bijvoorbeeld over de islam gesproken
door kranten en instituten? Door dit te analyseren krijgen studenten een dieper
inzicht en kri ti scher begrip en zullen ze beseffen dat je niet zomaar een stereo-
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liep etiket op een maatschappij en cultuur kan plakken.
Het aanbieden van culturele kennis als feitenmateriaal leidt vaak tot generaliseren over een hele cultuur. Dit vertroebelt het beoogde doel van tolerantie en
inzicht. Het stimuleert de bevestiging of creatie van stereotiepen. Ook het CEF
waarschuwt hiervoor. Studenten moeten onderkennen dat er binnen een op het
eerste gezicht misschien homogeen lijkende maatschappij verschillende sociale
en culturele groepen, discourse communities5 , bestaan, ieder met een eigen
indentiteit.
Maar hoewel de notie van discourse communities inzicht kan geven in de culturele verscheidenheid van een maatschappij, hebben ook die groepen op zich
geen objectief vaststaande kenmerken. leder lid van zo'n culturele groep functioneert ook binnen andere culturele gemeenschappen en de waarden binnen zo'n
groep zijn, omdat het over menselijke relaties gaat, aan constante verandering
onderhevig.
Taal als feit?
Een neiging tot het terugbrengen van een complexe realiteit tot essentialistische
kenmerken bestaat ook op het gebied van taalverwerving, vooral wat betreft het
onderwijzen van sociaal toepasselijk taalgebruik. Communicatie op zich, en
interculturele communicatie in het bijzonder, is geen tweerichtingsverkeer dat
volgens een vast patroon verloopt. Het is een complex proces waarbij de betekenis van wat zich afspeelt door de verschillende deelnemers wordt geconstrueerd.
Een puur functionele aanpak, zoals studenten leren wat de vaste formules
zijn voor een zakenbrief, is bijgevolg van beperkt nut. Handig misschien, maar
het leidt niet tot een betere vorm van interculturele communicatie. In communicatieve manifestaties gebeurt namelijk meer dan alleen een praktisch doel
bewerkstelligen. Neem als voorbeeld onderstaande aangepaste fragmenten uit
twee verschillende uitnodigingen voor een afscheidsreceptie. Het taalgebruik,
de woordkeus, de grammaticale patronen, de toon, zeggen iets over hoe de
schrijver de uitgenodigde positioneert ten opzichte van de organisatie en
drukken hiërarchische relaties uit tegenover de vertrekkende collega.
Geachte medewerkers en relaties van [naam organisatie]
Per i juli a.s. zal de algemeen directeur, mevrouw X ter Y, afscheid
nemen van [de organisatie]. Zij heeft een nieuwe functie aanvaard als
directeur van het [naam van andere organisatie].
Vanaf de oprichting in 1993 is zij de drijvende kracht geweest achter de
uitbreiding en professionalisering van de kinderopvang in Utrecht. Op
'zeer eigen' wijze heeft zij de medewerkers en relaties van [onze organisatie] weten te inspireren.
[...]
Wij stellen u graag in de gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen
van mevrouw X ter Y.
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De

receptie wordt gehouden op donderdag 2 juli a.s. van 17.00-

19.00 in:

[naam en adres]
Afscheid van Hester van Voort
Niet iedereen weet het misschien nog, maar Hester gaat ons verlaten.
Zij heeft zich ruim twee jaar als manager van stadsdeel zuid met veel
enthousiasme ingezet voor [onze gemeente] en haar stadsdeel in het
bijzonder. Niemand is erg blij dat ze weggaat. Maar ja, zij gaat met haar
gezin verhuizen naar Groningen en heeft daar een leuke nieuwe baan als
... stadsdeelmanager.
Geen afscheid zonder receptie. Iedereen is van harte welkom in buurthuis
[naam] op [datum]

Bewustmakingsprojecten
Om studenten bewust te maken van de betekenissen die schuil gaan achter wat
mensen zeggen is een besef nodig van hoe taalgebruik beïnvloed is door onze
culturele en sociale achtergrond. Hoewel er veel over het bevorderen van dat
besef wordt getheoretiseerd', bestaat er geen afgeronde theorie of methode voor.
Er zijn bij mijn weten nog geen cursussen op de markt die taal en cultuur daadwerkelijk integreren. Wel zijn er projecten ontwikkeld op het gebied van taal-encultuuronderwijs in Europa die deze bewustmaking tot doel hebben. Die
projecten kunnen zowel als een op zichzelf staand project uitgevoerd worden,
als aangepast voor gebruik binnen een taal-en-cultuurcursus. Hieronder
beschrijf ik summier drie voorbeelden van dergelijke projecten die toepasbaar
zijn op de situatie Nederlands als vreemde taal op een universiteit.
Voorbeeld project 1
Dit project8 bestaat uit een voorbereidende cursus waarin studenten kennis
maken met etnografische en sociologische concepten (zoals identiteit, machtsrelaties, discourse) en onderzoeksmethoden (zoals interviews, observaties) en deze
analyseren binnen een theoretisch kader. Als inleiding doen studenten als oefening een onderzoeksproject binnen hun eigen cultuur. Daarna voeren zij het
eigenlijke etnografische project uit tijdens hun verblijf in het buitenland. Na
terugkeer op de universiteit schrijven zij een onderzoeksverslag in de vreemde
taal. Etnografie binnen deze aanpak wordt gedefinieerd als het bespreekbaar
maken van wat vanzelfsprekend lijkt. Een van de uitgangspunten van het
project is het bestuderen van cultuur op micro-niveau: kijken naar de vorm die
interacties tussen mensen aannemen. De studenten bestuderen een aspect van
de vreemde cultuur vanuit het perspectief van hun informanten, door hen te
interviewen of/en te observeren. Zij bestuderen niet de brede gedragspatronen
of ideeën van een grote groep in Nederland of Vlaanderen, maar kijken naar
specifieke en duidelijk afgebakende onderwerpen, zoals `beleefdheid in het
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openbaar vervoer in een bepaalde stad', `het wonen tussen twee culturen: een
case study', of `hoe een Vlaams museum de Eerste Wereldoorlog representeert'
of `de Vlaamse pers over de dood van Pim Fortuyn'10
Voorbeeld project 2
Een ander voorbeeld is een project door Morgan en Caine ontwikkeld voor
middelbare scholieren. 11 Dit project werd uitgevoerd door 14-jarige leerlingen
van een Franse klas op een Engelse school en een Engelse klas op een Franse
school. Beide groepen ontwikkelden materiaal voor de partnerklas over het
onderwerp `ordehandhaving'. Het project werd in de moedertaal van de
studenten ontwikkeld. De leerlingen konden vrij kiezen wat voor materiaal ze
wilden creëren en op welke manier, zolang het maar iets uitdrukte over het
onderwerp om de partnerklas te informeren over dit aspect van hun eigen
cultuur. Ze moesten in de representatie van hun onderwerp rekening houden
met de doelgroep: hun interesse, hun taalniveau en beperkte of ontbrekende
kennis van allerlei feiten en aspecten die voor de moedertaalsprekers vanzelfsprekend waren. Om de partnerklas te helpen in de interpretatie werd een hulpblad ontwikkeld dat extra uitleg gaf. Dit hulpblad werd tezamen met de docent in
de vreemde taal (dus de moedertaal van de partnerklas) opgesteld.
Het doel van het project was leerlingen na te laten denken over de communicatieve behoe ften van `de andere groep', hun communicatie daar bij aan te
passen, en cultureel materiaal te interpreteren en te vergelijken met de eigen
context. Dat materiaal bestond o.a. uit stripverhalen, een dagboekverslag van een
dag op school, een draaiboek voor een sketch, een spel, informatie over de
politie, en een lijst met de huisregels van de Engelse school. Het materiaal
bracht interessante culturele verschillen naar voren.
Dit soort uitwisselingsprojecten kan makkelijk overgenomen worden in een
universitaire context. juist bij universiteitsstudenten kan de leerervaring leiden
tot een interessante analyse van de verschillende interpretaties en presentaties
van een bepaald onderwerp. In de context Nederlands als Vreemde taal kunnen
Nederlandstalige studenten op de extra-muros universiteit, zoals Socratesstudenten of de door de Taalunie gesponsorde student-assistenten, hierbij een
rol spelen. Een dergelijk project is makkelijk binnen bestaande cursussen in te
passen en kan leiden tot een vruchtbare praktijk van intercultureel communiceren.
Voorbeeld project 3
Een andere manier om cultureel leren te bevorderen is vooral taal- en tekstgericht werken. Met het oog hierop is in Londen de afgelopen jaren een cursus
`Kritisch taalbewustzijn' ontwikkeld. 12 De cursus is in het Engels geschreven,
maar enkele van de voorbeeldteksten zijn Nederlandstalig. De studenten leren
via praktische oefeningen en het analyseren van teksten uit het dagelijkse leven
vooral na te denken over taal en communicatie. In deze cursus wordt de student
stapsgewijze vertrouwd gemaakt met concepten zoals identiteit, gedeelde cultuur, context, genre, discourse en intertekst. Deze cursus wordt elektronisch aan-
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geboden en stimuleert studenten niet alleen om na te denken over taal en cultuur maar ook om rekening te houden met de situatie van hun gesprekspartner.
De drie projecten leggen ieder eigen accenten, maar komen voort uit een visie
die ervan uitgaat dat communiceren een complex sociaal en cultureel bepaald
proces is. Zij zijn gericht op het verwerven van inzicht in de eigen én in de
andere cultuur. Een duidelijk interculturele benadering.

Een interculturele en sociaal-culturele benadering van taalverwerving
Maar interculturele communicatie hoeft niet bij bewustmakingsprojecten te
blijven. Vanaf het begin kan in een taal-en-cultuurcursus de gevoeligheid van
studenten voor culturele waarden in taal aangescherpt worden. Dialoogjes en
teksten kunnen al in de simpelste vorm culturele betekenis dragen die door
studenten geconstrueerd moet worden. Denk bijvoorbeeld aan de hierboven
genoemde uitnodigingen. Brieven, rapporten, advertenties, huisregels, literaire
teksten, liedjes, regeringsmanifesten, persfoto's, video's van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, krantenartikelen, PR materiaal: bijna alle communicatieve
gebeurtenissen leveren materiaal voor een sociaal-culturele aanpak van taalonderwijs. Dit soort teksten zijn niet alleen geschikt voor analyse, maar kunnen
ook leiden tot taalproductieve oefeningen, zoals herschrijven voor een andere
doelgroep of vanuit een ander sociaal-cultureel perspectief.
Zo'n sociaal-culturele benadering sluit daarnaast taalkundige vormaspecten
niet uit. Integendeel, de analyses die studenten uitvoeren verscherpen hun
aandacht voor grammatica en woordgebruik. Zo laat Beheydt 13 zien hoe een
interculturele benadering van taalverwerving zowel cultureel inzicht als vorminzicht teweegbrengt door een contrastieve aanpak. Hij liet zijn studenten modeartikels uit een Vlaams blad vergelijken met het parallelle blad in het Frans.
Hierdoor ontdekten studenten zelf de verschillende betekenissen van het diminutief in het Nederlands.
Tot slot kom ik even terug op de De deftige tante en de selectiecriteria die daarbij
een rol speelden. Als we taalonderwijs sociaal-cultureel benaderen, maakt het
niet uit of een tekst wel of geen intellectuele inhoud heeft of dat sommigen hem
een gruwel vinden. Want al stimuleert een tekst op zich niet tot intellectuele of
taalesthetische overwegingen, de taken die rond de tekst gebouwd worden
kunnen dat wel degelijk doen. Als we bovengenoemde tekst, net als de twee
besproken uitnodigingen, zien als cultuurtekst 14, gevormd en geïnterpreteerd
binnen een netwerk van geaccepteerde manieren om over een bepaald onderwerp te praten, dan zijn vragen van belang als: Voor wie is de tekst bedoeld? Wat
is het effect van het feit dat de tekst simpel en voornamelijk in dialogen is
geschreven? Hoe worden de personages door hun taalgebruik gekarakteriseerd?
Uiteraard is het taalgebruik in dit specifieke verhaal niet echt representatief als
sociaal bepaald taalgebruik, omdat de verschillende `stemmen' (zoals de deftige
tante zelf) vanuit het perspectief van een kind zijn weergegeven. Maar het is op
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zich al interessant om te bekijken hoe dat de tekst heeft beïnvloed. Daarnaast
kan het verhaaltje vanuit een intercultureel perspectief benaderd worden door
het te vergelijken met kinderboeken in de moedertaal van de studenten en de
receptie daarvan in hun land.
Om studenten weerbaar te maken, zodat ze zich goed kunnen redden in interculturele situaties, is een essentialistische aanpak van cultuur en taalverwerving
niet genoeg. Zowel de praktische als de intellectuele kanten van taalgebruik
moeten ter sprake komen, met veel aandacht voor de sociale en culturele
bepaaldheid van taal.

Noten
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Liesje Schreuders

Het klijne kintjei
Of hoe ik met schrijven begon

In oude giro-enveloppen vond ik wat kleine, vierkante foto's in bruin-geel en
rood, uit de tijd dat ik nog een baby was en de wereld nog bruin-geel en rood,
kleuren die met de jaren verdwenen. Tussen die foto's zat ook een bundeltje aan
elkaar geniet papier, een boekje eigenlijk, van vier of vijf pagina's, formaat A6.
Het boekje was van de eerste tot de laatste bladzijde beschreven in grote rode
letters, zoals die van een kind dat net geleerd heeft te schrijven, zonder interpunctie of spaties, en de titel luidde: Het klijne kintje.
Hierbij een integrale transscriptie:
Het kleine kindje
Er was eens een vrouw en die vrouw had geen kind. En dat vond ze heel erg.
Maar gelukkig ze kreeg er toch een, een meisje was het. Einde.

Dit mini-boekje uit 1983 (de datum staat in potlood op de achterkant) – ik neem
aan dat het van mij is, al herinner ik me niet het geschreven te hebben. Ik wist
niet dat kleuters zich bezighielden met dit soort kwesties (we kunnen er zeker
van zijn dat dit verhaal in elk geval niet autobiografisch is)! Maar het is duidelijk
dat de rode hanepoten door mij zijn gemaakt, in één lange doorlopende zin,
zonder correcties.
Het klijne kintje is een proto-type van een verhaal, net iets meer dan een
probeersel, maar als zodanig zit het goed in elkaar; veel beter eigenlijk dan alles
wat ik daarna nog heb geschreven. Het heeft een kop en een staart, een soort
ontwikkeling, een ontknoping.
Maar om een andere reden is het me echt dierbaar: het vertelt iets over mezelf,
toen ik zo'n jaar of vier was en begon te schrijven. Ik verzon verhalen zoals alle
kinderen doen, denk ik, maar kennelijk wilde ik ook graag een echt boek maken,
anders had ik geen velletjes papier uitgeknipt en in elkaar laten nieten. Ik leefde
in de veronderstelling (ook lang daarna nog), dat men eerst een boek moest
maken om daarna de bladzijden naar eigen inzicht in te vullen, tot de laatste
bladzijde waar het verhaal ophield te bestaan. Het was dan ook een teleurstelling
toen ik begreep dat er zoiets als uitgevers bestonden. En een nog grotere teleurstelling toen bleek dat het knip- en plakwerk voor hun rekening kwam.

30

Wat me opvalt aan Het klijne kintje is de vanzelfsprekendheid waarmee de
geschiedenis wordt verteld. Alles ontbreekt aan dit verhaal: de naam van de
hoofdpersoon, tijd en plaats van handeling, het `hoe' en het `waarom' (en
natuurlijk de vader). Alles ontbreekt, behalve de essentie. De essentie is een
opsomming van feiten, met uitzondering van het triomfantelijke `gelukkig' dat
voor rekening van de schrijver komt. Althans dat neem ik aan: als de feiten voor
zichzelf gaan spreken, ontstaat er een verhaal.
(Als, dan... maar de vraag is natuurlijk: hoe. Die vraag zal hier, ben ik bang, niet
beantwoord worden.)
Toen ik ouder was kwam ik erachter dat boeken ook verkocht werden, in een
winkel die `De kinderboekenwinkel' hee tt e en niet ver uit de buurt lag. Een
fantastische winkel: alles in kinderformaat, en zoals het in een bakkerszaak naar
brood ruikt, rook het in De kinderboekenwinkel naar kinderboeken.
Om al die boeken te kunnen lezen zou je eeuwig jong moeten blijven! Maar
ik deed mijn best en koos de boeken waarvan ik dacht dat ze wel de moeite
waard zouden zijn. Dat deed ik, natuurlijk, door vooral te kijken naar de boeken
zelf: formaat, omslag, plaatje op omslag; maar na verloop van tijd kwam onherroepelijk de auteur om de hoek kijken, omdat ook in De kinderboekenwinkel de
boeken op auteursnaam staan, en niet op titel. En als Bertje Bal een mooi boek
Van a naar b heeft geschreven, veronderstelt de trouwe lezer dat zijn volgende
boek, Van b naar a, ook wel heel mooi zal zijn.
Vanaf dat moment droomde ik ervan ook zo'n Auteur te worden, en ook zo'n
Boek te schrijven met een kaft en een flap en een titel en een naam (mijn naam)
op de voorkant. Dit was een droom van hetzelfde niveau als mijn andere kinderdromen: een prinses te zijn en in een kasteel te wonen, een kapitein te zijn op
een piratenschip, een rovershoofdvrouw met rode haren, of een schrijver die
haar moeder meetroont naar een winkel aan de Rozengracht: kijk mam, dit
boek is van mij.
Deze kinderdroom verdween niet. Ze bleef weggestopt in een hoekje van mijn
kinderbewustzijn, schitterend door onaantastbaarheid. Ik dacht zelfs dat ik haar
vergeten was, toen ik al jaren niet meer in De kinderboekenwinkel kwam, en
krantjes en verhaaltjes en rijmpjes schreef zonder er veel bij na te denken, om
het plezier ervan. Maar de droom, die vreemde ambitie in de knop, die wens,
woekerde voort.
En ze dicteerde me om aan de typmachine – een kolos genaamd Henk –
Boeken te schrijven, die ik dan toch nooit afkreeg omdat het verhaal me al na
een paar dagen begon te vervelen, of omdat ik het geduld niet had door te
schrijven aan iets wat precies leek op Couperus' Eline Vere, of Brontë's Jane Eyre,
en dat dus niet van mij was.
Wel begreep ik dat schrijven van nature moest gaan, en dat het beter was om
niemand te imiteren, maar hoe meer ik las, hoe moeilijker dat werd. Mensen
om me heen zeiden dat ik `goed was in dialogen' en dus schreef ik dialogen,
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maar met dialogen kom je niet ver als er niet ook een Verhaal is, en Hoofdstukken, en Personages, en dus verzon ik personages: Lena en Frederick, en
verzon ik een verhaal in hoofdstukken, elk met een nummer en een titel, `zoals
het hoort'.

Ik was inmiddels een jaar of veertien, ik wist dat zinnen kort moesten
worden gehouden als verwende kinderen, ik had geleerd te schrijven binnen
mijn eigen grenzen, in de ik-vorm als het niet anders ging, en het verhaal van
Lena ging maar door, veertig pagina's, tachtig pagina's, bij de honderd pagina's
was het af en: dit is het! dacht ik. Een Echt Boek.
(Dat van die dialogen kan waar zijn; voor de rest heb ik alles afgekeken. Van
leraren, schrijvers die ik nooit meer lees, van wie ik dacht dat ze me iets konden
bijbrengen over het `vak', zonder dat ik wist wat dat inhield. Ik worstelde met
onderwerpen waar ik nog geen verstand van had, of waar een veertienjarige zich
mee bezighoudt, maar waar ze toch niet over durft te schrijven.)
Ondertussen waren er wel dingen veranderd; ik was niet meer zo gelukkig als
vroeger (sic), toen de wereld nog van mij leek. Mijn moeder was verhuisd en
werkte zich een bijholte-ontsteking, mijn vader was ook verhuisd en in plaats
van twee warme, krakerige huizen in bruin-geel en rood had ik nu twee nieuwbouwwoningen in jaren-tachtig-stijl, met glimmend parket en grijze meubels en
schrijftafels van getralied glas.
Het waren de jaren tachtig. Wie zich houdt aan de westerse Geistesgeschichte
zal het met mij eens zijn: geen tijdperk zo afschuwelijk nietszeggend, zo depressief (en repressief) nietszeggend als de late jaren tachtig. Verloren jaren.
Ik wacht nog op de Grote Roman van de jaren zestig, die ik natuurlijk niet
heb meegemaakt (maar die in mijn leven dezelfde rol zijn gaan spelen als `de
oorlog' in het leven van mijn ouders, alhoewel op een andere manier). Ik kan
me echter niet voorstellen dat de jaren tachtig anders begrepen kunnen worden
dan als een ontkenning van die wonderbaarlijke Sixties. Een revisionaire, grijze,
oppervlakkige, puur-kapitalistische Verneinung.
Mijn vader was van de jaren zestig, net als mijn moeder. Bij mijn vader
voelde ik me niet meer thuis (om allerlei redenen), maar dat gevoel wilde ik
liever niet herkennen, alsof het een schande was. Hij schreef een boek waarin
hij beweerde dat alles mislukt was in zijn leven, hijzelf en zijn Generatie en het
Idealisme van die Generatie en eigenlijk Alles in het algemeen: waardeloos; het
beste wat je kon doen was naar Bob Dylan luisteren, en dat deed ik dus. Maar
zijn boek kwam hard aan. Als zijn leven mislukt was, dacht ik verongelijkt, hoe
zat het dan met het mijne?
Van sommige dingen had ik wel verstand. Ik wilde iets schrijven dat de
aandacht van mijn vader op mij zou vestigen, en ik wilde iets schrijven waarvan
men kon zeggen: dat is een boek. Zo bekeken lijkt schrijven niet veel meer dan
aanstellerij, maar terwijl ik Aan de wilde kant schreef dacht ik niet over die
dingen na, ik kende mijn eigen motieven nauwelijks en probeerde zo goed en
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zo kwaad als het ging een Roman te maken, met een begin een midden en een
eind – en veel dialogen. Toen ik eindelijk zover was (jaren negentig inmiddels)
duizelde het me, helemaal toen een uitgever aanbood het te publiceren. Beangstigend voorstel! Maar was het niet mijn droom?
Ik ben op het voorstel ingegaan. Aan de wilde kant is gedrukt, uitgegeven, en
welwillend besproken. Sommige mensen zijn echter kwaad geweest, op mij en
op mijn uitgever, omdat ik niet heb gewacht met debuteren tot ik `wat ouder
was', of het klappen van de zweep `wat beter kende' (dat wil zeggen: wat minder
mazzel had – het waren immers mijn (stief)ouders die me met de uitgever in
contact hadden gebracht!). Misschien is het hier de moeite niet om me tegen
deze `boze tongen' te verdedigen, want jaloerse praatjes zeuren toch wel door;
maar ik voel me toch geroepen een aantal dingen recht te zetten.
Als een meisje van zestien een boek wil schrijven, dan mag ze dat. Als een
uitgever denkt dat boek te kunnen verkopen, omdat het volgens hem waardevol
is, dan mag hij dat. Als iemand het betreffende boek waardeloos vindt, en roept
dat het niet uitgegeven had mogen worden omdat het een belediging is voor de
literatuur... dan mag dat ook, natuurlijk.
Maar er is geen reden om aan te nemen dat `publicatie op zo jonge leeftijd'
een schrijver kan verpesten, of dat het slecht zou zijn voor haar (of zijn)
toekomst als auteur. Waarom zou dat zo zijn? Mijn droom was niet om een
boek te schrijven, mijn droom was om een boek te publiceren. Deze droom is in
vervulling gegaan, en of dat goed is geweest voor de literatuur interesseerde me
toen niet en interesseert me, eerlijk gezegd, nog steeds niet. Ik mocht met mijn
naam op het omslag, met mijn foto op de flap, met mijn kop in de krant en met
mijn vriendje naar het boekenbal; en dat was dat.
Wat de uitgever betreft: ondanks alle verbazing en soms ook teleurstelling die
het fenomeen `uitgeverij' kan wekken, heb ik het geluk had een integere verzameling redacteuren en critici te treffen, dat wil zeggen een uitgeverij die zo goed
mogelijk probeert te voldoen aan de eis die schrijvers aan haar mogen stellen:
de liefde voor boeken te laten voorgaan boven de liefde voor de markt. Dat geluk
heb ik gehad; er zijn misschien weinig beginnende schrijvers die hetzelfde
kunnen zeggen.
Het enige wat men zou kunnen inbrengen tegen de huidige boekenmarkt, is
dat de publicatie van een manuscript kennelijk niets zegt over de kwaliteit ervan,
maar dat wisten we al lang, en wie zou willen dat het anders was is een knappe
idealist maar begrijpt niets van het kapitalistische systeem waarin we leven en
lezen, én niets van kwaliteit.
Om alle twijfel weg te nemen: Aan de wilde kant vond ik een goed boek toen ik
zestien was, en ik denk nog steeds dat het als persoonlijk document in zijn
waarde kan worden gelaten. Maar ik ben geen criticus. Ik heb geleerd dat
kinderfantasieën soms werkelijkheid worden en dat de werkelijkheid toch altijd
anders is, ik heb geleerd dat schrijven niets te maken heeft met paginanummers, omslagtitels of namen. Ik heb geleerd dat je met elk boek opnieuw begint,
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of je er nu honderd of nul op je naam hebt staan, en of je nu tachtig bent of pas
achttien. Het maakt dus allemaal niet zoveel uit.
Eén van de gevolgen van publicatie is natuurlijk wel, dat ik nu dit essay zit te
schrijven om antwoord te geven op de onmogelijke vraag: wat is schrijven? Ik
zou willen dat ik oud en begenadigd was, een Hermans of een Boon of een
Nooteboom, maar ik weet niet eens of zij het zouden kunnen, want er is niets
zo moeilijk als schrijven, behalve uitleggen wat schrijven is.
Maar goed, zo ging het dus. Ik schreef mijn boek en ik kreeg aandacht (maar
natuurlijk niet de aandacht die ik wilde), en ik las een heleboel boeken die me
leerden dat ik nog lang geen schrijver was, dat schrijven iets heel anders is dan
een begin-een midden-en een eind, of `goeie dialogen'. Ik had altijd gedacht dat
schrijven makkelijk was, dat het vanzelf gaat al maak je nooit iets af, een soort
tijdverdrijf e basta. Maar opeens hield het op.
Overal zag ik boeken van echte grote schrijvers, die de woorden met bloed
zweet en tranen het papier op smeten, de wereld veranderden in hun woorden
en daardoor ook mij veranderden en daarmee ook mijn woorden, zodat ik elke
keer opnieuw kon beginnen en denken: zo moet het. Bovendien: deze echte
schrijvers schreven wat ze werkelijk geloofden dat de waarheid was (waar of
niet), dat wil zeggen: wat hun aan het hart ging en waar ze niet aan konden twijfelen. Maar ik, ik twijfelde overal aan, aan elk woord en elke zin en elk idee en
aan mezelf, natuurlijk, vooral aan mezelf. Want daar gaat het óók om: integriteit,
oprechtheid. Zo integer te zijn dat je jezelf durft te kennen, tenminste zolang
het schrijven duurt, en met jezelf ook de wereld om je heen, en met die wereld
ook het schrijven. Om dat te bereiken...
Ik begreep dat ik, om te schrijven, opnieuw naar de woorden moest kijken,
als een kind dat de taal opnieuw leert spreken. Op één of andere manier (maar
welke?) bestaat er een verband tussen de woorden en de wereld, tussen het
schrijven, de schrijver, en het geschrevene. Ik moest de wereld opnieuw leren
kennen.
Dat voornemen (te kunnen zeggen: zo is het, zoals ik het geschreven heb en
voor zolang als die woorden duren), dat voornemen heb ik nog steeds, of liever:
ik herneem het iedere dag.

Marguerite Duras, Knut Hamsun, Marcel Proust, Louis Paul Boon, Euripides,
Virginia Woolf, Henry James, een heleboel andere schrijvers brachten me op
een heleboel nieuwe ideeën waar ik nog lang niet overheen ben. Ik heb geprobeerd deze nieuwe ideeën in een boek te gieten, samen met een verhaal dat
geen verhaal mocht zijn (het verhaal van mijn eigen laatste schooljaren): de
Zondagsleraar. De vraag die mij werd gesteld over dat boek: is het autobiografisch? heeft me aan het denken gezet over de relatie tussen het leven van de
schrijver en het schrijven zelf, en nog steeds weet ik niet waar het eigen leven
ophoudt en waar de fictie begint, en ik denk dat niemand dat weet die, zoals ik,
begint met schrijven: iedereen put uit zijn eigen ervaringen, maar de illusie van
het verhaal stijgt daar bovenuit, zelfs bij de zogenoemde `autobiografische
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roman'. De schrijfster van Het klijne kintje had nog nooit een kind gekregen of
zelfs maar gewenst te krijgen, maar ze begreep dat er iets was waar men naar
kon verlangen en waar men gelukkig om kon zijn, of ongelukkig zolang het
verlangen niet vervuld werd. Dat begrip zou men ook `inzicht' kunnen noemen,
of `sensibiliteit', en veel boeken zijn mooi en goed omdat de schrijver getuigt
van zo'n gevoeligheid, waardoor het verhaal een Verhaal wordt en de personages, autobiografisch of niet, gaan leven.
Ik denk dat de intuïtie waarmee men van het leven een roman maakt in elke
schrijver aanwezig is; maar dat men haar, vreemd genoeg, ook moet leren te
gebruiken: door veel te lezen en vooral: veel te schrijven. Ik sta pas aan het
begin, ik kan niet zeggen of het me lukt.

Noot van de redactie
I Dit is weer een bijdrage in de serie waarin jonge Nederlandse en

Vlaamse auteurs zich uitspreken over eigen werk, de eigen
generatie en hedendaagse literatuur. Uiteraard schrijft de auteur
geheel voor eigen rekening.
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\'oorden
Kroniek van het Nederlands voor
anderstaligen

Wijze woorden
Het boek met deze titel telt 159 bladzijden. Die worden voor de helft gevuld met
een Woordenlijst academisch Nederlands' (1484 woorden) en voor de andere
helft met `idioomoefeningen'. Bij `idioom' moet u niet denken aan wat u denkt
dat `idioom' is, maar aan oefeningen over woordvorming, woordbetekenis en
woordgebruik, dus gewoon aan woordenschatoefeningen. Met die woorden
wordt geoefend omdat hoogopgeleide (ver)gevorderde anderstaligen – de doelgroep van Wijze woorden – bij hun studie van de Nederlandse taal weinig geconfronteerd worden met een woordenschat die typerend is voor het hoger onderwijs, waardoor ze, als ze op dat niveau gaan studeren, in de problemen komen.
Voor de samenstelling van deze academische woordenlijst is een eigen
corpus ontwikkeld op basis van academische teksten en wetenschappelijke
krantenartikelen. Daarin staan natuurlijk ook veel huis-, tuin- en keukenwoorden. Die werden eruit gehaald door – met als criterium woordfrequentie –
het eigen corpus te vergelijken met het INL-corpus van CELEX (Centrum voor
Lexicale Informatie). Dat leverde uiteindelijk 21.045 woorden op. Hoe van deze
21.045 er uiteindelijk 1484 overblijven wordt in de inleiding uitvoerig
beschreven. Die beschrijving geeft een mooi beeld van de strijd tussen statistische wetmatigheden en persoonlijke intuïtie. Want als de computer heeft
gesproken is er altijd wel iemand die roept: Ja maar dat woord moet er ook in,
respectievelijk: Dat woord kan er wel uit.
Die strijd is vooral gevoerd – zo komt het mij voor – over de scheiding tussen
`gewone' en `academische' woorden. Bij de omschrijving van wat een academische woordenschat is, lijkt er nog weinig aan de hand te zijn. Dat is, voor de
auteurs, `die specifieke verzameling van woorden die niet frequent voorkomt in
algemeen en alledaags (schriftelijk) taalgebruik, maar wel frequent voorkomt in
een grote verscheidenheid academische teksten. Het gaat hierbij nadrukkelijk
niet om puur specialistische termen of vakjargon die alleen worden gebruikt in
één bepaald onderzoeksgebied, maar om woorden die men veelvuldig tegenkomt in academische teksten; woorden die het onderwerp van de teksten ondersteunen, maar niet verwant zijn aan het onderwerp zelf.' Maar als er na deze
theoretische uiteenzetting daadwerkelijk geselecteerd moet worden, komen de
problemen. `Een woord als aanpakken bijvoorbeeld kan heel goed veel voor-
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komen in algemeen Nederlands, maar doet dat ook in academisch taalgebruik.'
Grenzen vervagen en het gewone aanpakken krijgt een academische status. En
niet alleen aanpakken. Van de ruim 2100 meest frequente woorden van de
Nederlandse taal (Basiswoordenboek Nederlands) 1 vind ik er 175 terug in de lijst
van academisch Nederlands. Als universiteitsstudenten met die woorden nog
problemen hebben, ligt dat niet aan die woorden maar aan die studenten. Die
hebben zi tt en slapen.
De academische lijst omvat ook zeer veel woorden als abstract, analyse,
omissie, participeren. Cognates dus. Nu kun je met deze internationale woorden
soms de mist ingaan, maar in het algemeen beschouwt men ze, zeker bij
receptief taalgebruik, als eminently learnable and teachable words. Adding cognates
to a vocabulary list for receptive use will therefore add little to the learning load. 2 Het
leek me aardig om uit veel citeerbaars juist dit citaat te kiezen want deze wijze
woorden komen ook uit Nijmegen.
De lijst is gemaakt met een didactisch oogmerk maar dat is niet alles. Hij kan
namelijk ook, zo staat er in de inleiding, dienen als `naslagwerk' en `op zichzelf'
bestudeerd worden. Dat is een status die ver uitgaat boven die van kapstok voor
woordenschatoefeningen. Maar wat valt er bij deze lijst die, afgezien van
lidwoorden, zo kaal is als een luis, eigenlijk na te slaan respectievelijk `op zichzelf' te bestuderen? Het enige wat ik kan bedenken is dat je er de Engelse,
Franse en Duitse vertaling van de daarin opgenomen woorden kunt opzoeken.
Maar met dat doel kun je veel en veel beter een ordentelijk tweetalig woordenboek openslaan. Wie wil achterhalen wat achterhalen betekent, vindt retrieve,
retrouver en ermitteln en bij sturen staat control, diriger, lenken. Polysemie, wo
bestu bleven?
Voor de beoogde receptieve en productieve verwerking van de geselecteerde
woorden zijn twee sets oefeningen gemaakt. In de eerste set worden woordvorming en betekenis geoefend. In de tweede vindt de confrontatie plaats tussen de
te leren woorden en authentiek of semi-authentiek tekstmateriaal. Dat materiaal
is vooral afkomstig uit academische en (populair)-wetenschappelijke artikelen
die verschillende wetenschapsgebieden bestrijken. De oefeningen hebben een
gesloten karakter en er is een sleutel zodat ze zelfstandig gedaan kunnen
worden.
Woordvorming is ongetwijfeld een nu ttig hulpmiddel bij uitbreiding van de
woordenschat. Maar als je woordvormingsprocédés uitlegt en laat oefenen, hoef
je, zou ik denken, de aldus gevormde afleidingen (samenstellingen worden niet
behandeld) niet in de lijst op te nemen. Wijze woorden doet dat wel: reproduceren- reproduceerbaar, select- aselect, actief-inactief . Dat vind ik zonde van de
ruimte en dat vind ik – select staat bij de s en aselect bij de a – didactisch contraproductief.
Ik weet niet of het überhaupt mogelijk is een woordenlijst academisch
Nederlands samen te stellen, maar de woordenlijst in Wijze woorden is weinig
overtuigend. Verder is, door lijst en oefeningen in één boek op te nemen, de
ruimte die beschikbaar blijft voor oefeningen beperkt. Dat betekent, volgens
eigen berekening van de schrijvers, dat er met 61% van de woorden uit de lijst
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geoefend wordt en met 75% als men kijkt naar woordfamilies (kernwoorden en
afleidingen). Bij de geconstateerde lexicale hoge nood van de hoogopgeleiden
zou ik gemikt hebben op een hoger percentage, op meer oefeningen, op meer
herhalingsoefeningen en op een systematischere aanpak van de woordvormingsprocédés, en zou ik gevorderde taalleerders niet voortdurend substantieven in het enkel- respectievelijk meervoud laten zetten.

Woorden en teksten
Niet alleen door de auteurs van Wijze woorden, maar ook door het Expertise
Centrum allochtonen Hoger Onderwijs wordt vastgesteld dat de studie van
buitenlanders aan Nederlandse instellingen van hoger onderwijs niet altijd even
soepel verloopt. Daarom hee ft het aan een team van taaldeskundigen opdracht
gegeven voor deze groep extra materiaal te ontwikkelen. Zo is de serie `Studeren
in het Nederlands in het hoger onderwijs' ontstaan. De serie omvat ti en
deeltjes' die alle uitgaan van een gedegen kennis van het Nederlands (minimaal
Staatsexamen NT2, programma II ). In deze kroniek aandacht voor het deel
gewijd aan Woorden en teksten Algemeen.4 Dat deel omvat twee grote hoofdstukken: i verdieping van de actieve en passieve woordkennis, 2 lees- en vooral
de schrijfvaardigheid.
Voor de uitbreiding van de woordenschat moeten de leerders het `woordleersysteem' volgen en wel ten aanzien van drie categorieën: vaktermen, idioom en
algemene woorden. Dat volgen houdt in de eerste plaats in dat ze een schrift
aanschaffen (de computer kan natuurlijk ook als schrift functioneren) en dat ze
daarin de vaktaalwoorden, de idiomatische uitdrukking en de algemene
woorden opschrijven die ze nog niet kennen. De vaktaalwoorden noteren ze met
een omschrijving daarvan in het Nederlands en eventueel met de betekenis in
de eigen taal. Bij idioom is de opdracht: noteer de idioomuitdrukking, de
context waarin hij voorkomt en geef er in eigen woorden een omschrijving van.
Bij de algemene woorden moet de student bij dat noteren een onderscheid
maken tussen werkwoorden, zelfstandige naamwoorden en overige woordsoorten. Van een onbekend werkwoord moet in het schrift komen staan: infinitief, vervoeging, vast voorzetsel, werkwoord in zijn context en een zelf bedachte
zin. Voorbeeld uit het boek:
redeneren (redeneerde, geredeneerd)
Dus ook ouderlijke macht bij `niet-huwelijkse' gezinnen moest
context:
mogelijk zijn, zo werd geredeneerd
eigen zin: Advocaten kunnen heel slim redeneren.
Bij onbekende zelfstandige naamwoorden luidt de opdracht: schrijf op de
linkerbladzijde alle substantieven met de (deze/die), op de rechterbladzijde alle
substantieven met het (dit/dat); noteer eventuele vaste voorzetsels, noteer de
context; maak zelf een zin. De idioomopdrachten en de opdrachten bij de algemene woorden moeten ter controle aan de docent worden voorgelegd.
Deze aanpak ziet er heel aantrekkelijk uit. Hij is onafhankelijk van de studie-
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richting, betrekt de student actief bij het leerproces onder andere door, m.i.
terecht, veel te laten opschrijven. Daarnaast zorgt de controlerende rol van de
docent ervoor dat er geen foute dingen worden geleerd en dat de druk op de
ketel blijft. Dat laatste is nodig want de methode vraagt wel de nodige zelfdiscipline. En het vermogen woordsoorten te onderscheiden.
Behalve met deze methodologische handreiking komt Woorden en teksten de
student nog op twee andere manieren lexicaal te hulp. Ten eerste via de zogenaamde Steropdrachten. In het boek staan in beide hoofdstukken veel teksten.
Bij iedere tekst hebben de auteurs een selectie gemaakt van de woorden die de
student moet kennen, de `basiswoordenlijst'. Als er bij een woord uit die `basiswoordenlijst' een sterretje staat, moet er met dat woord bovendien een zin
worden gemaakt. De docent moet die zin nakijken.
Ten tweede via computerondersteuning. Bij de teksten zijn, op een Diskettes,
woordoefeningen gemaakt voor thuis of op school. Ben je daarmee klaar, dan
lever je de diske tt e in bij de docent, die de resultaten controleert.
De feitelijke inhoud van hoofdstuk r (teksten en oefeningen) is vooral
bedoeld om te illustreren hoe er met het woordleersysteem gewerkt moet
worden en hoe de problemen die zich daarbij kunnen voordoen (wat is een vast
voorzetsel, wanneer en hoe zoek je iets in een woordenboek op) kunnen worden
opgelost.
In hoofdstuk 2 gaat het over het lezen en schrijven. Bij dat lezen wordt
aandacht gevraagd voor de globale kennismaking met een tekst, voor verdeling
in inleiding, middenstuk en slot, voor tekstsoorten (betogend, beschrijvend),
voor inhoud en functie van alinea's en voor signaalwoorden. Genoemde onderdelen worden verduidelijkt aan de hand van veel teksten met daarbij veel
opdrachten.
De theoretische uitleg – Woorden en teksten richt zich tot de gebruiker, niet tot

de docent – wordt gegeven in een duidelijke en toegankelijke taal. De gekozen
teksten zijn interessant, pi ttig en gevarieerd. En verder zal ik de laatste zijn om
te beweren dat het uitleggen van leesstrategieën met daaraan gekoppeld schrijfopdrachten geen nu ttige zaak is. Er zijn ongetwijfeld eerstejaarsstudenten – ook
moedertalige trouwens – die moeite hebben met het doorzien van een tekststructuur of het met schrijven van een betoog waar een kop en een staart aan
zitten. Maar ik ben ervan overtuigd dat voor anderstaligen de echte pijn elders
zit, namelijk in het Nederlands. Het is daarom heel goed dat in Woorden en
teksten lees- en schrijfvaardigheid gekoppeld zijn aan woordkennis. Maar dat er
niet systematisch een brug is geslagen naar grammatica en vooral syntaxis, vind
ik een gemis. En dat gemis wordt niet goedgemaakt door een laconiek voorschotje op de welwillendheid van de leraar of lerares: `Bij opdrachten die je
gemaakt hebt, krijg je tips en aanwijzingen van je docent, ook op het gebied van
de grammatica'. Overigens, in tegenstelling tot de lexicale steropdrachten, wordt
van de opdrachten bij lezen en schrijven maar zelden verlangd dat ze ter
controle aan de docent worden voorgelegd.
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Uitdrukkingen en woordenschat Beginners/Gevorderden
Twee cd-roms, een voor beginners en een voor gevorderden, om woorden en
uitdrukkingen te leren. Voor beide geldt dat iedere oefening kan gedaan worden
op twee niveaus ( `gemiddeld' en `moeilijk') en voor beide is er een lijst van
makkelijke en moeilijke woorden en van makkelijke en moeilijke uitdrukkingen. Wat het selectiecriterium is voor de totale woordenschat, voor het totaal
aantal uitdrukkingen en voor plaatsing van woorden en uitdrukkingen bij beginners of gevorderden en bij `gemiddeld' en `moeilijk', wordt niet verteld. Ook niet
wat men onder een `uitdrukking' verstaat. Aan de lopende band, een bord voor
zijn kop hebben of Eigen haard is goud waard is er een, maar Ali viel in slaap en
We nemen de bus ook. De woordenlijst van de beginners-cd-rom wordt verduidelijkt met plaatjes. Die zijn over het algemeen heel duidelijk, maar het betekent wel dat er bijna uitsluitend (concrete) substantieven worden behandeld. De
woordenschat op de gevorderden-cd-rom en, op beide schijfjes, de uitdrukkingen worden uitgelegd met behulp van synoniemen en omschrijvingen. Met
wisselend succes. In nogal wat gevallen zou een pregnante context verhelderender zijn geweest. De woordenlijsten worden ook gepresenteerd in een `kladblok'-vorm. Dat is handig want de cursist kan dan zelf aan de lijst verduidelijkingen toevoegen. Bijvoorbeeld of het een de- of het-woord is. Want die
elementaire informatie hebben de samenstellers systematisch achterwege
gelaten.
Beide cd-roms bevatten zes soorten oefeningen: i er worden drie woorden
gegeven; een van deze drie moet in een zin geplaatst worden; 2 (beginners) je
ziet acht plaatjes; je hoort een woord; het plaatje aanklikken dat bij het gehoorde
woord hoort; 2 (gevorderden) van drie woorden aangeven welk woord past bij de
gegeven omschrijving; 3 in een zin de, het, deze, die, dit of dat invullen; 4 in een
uitdrukking ontbreekt een woord; er worden drie woorden aangeboden: het
juiste woord kiezen; 5 het ontbrekende voorzetsel invullen; 6 bij een uitdrukking staan drie zinnen; aangeven welke zin overeenkomt met de uitdrukking.
Na iedere oefenset kan men een test doen.
De begeleidende tekst zegt dat er per niveau ruim 5000 oefenzinnen en
woorden zijn. Ik weet niet of het klopt maar dat het er heel veel zijn staat vast en
dat dat bij zo weinig variatie in de oefenvorm, bij afwezigheid van enig beroep
op eigen creativiteit, bij het ontbreken van een aardige tekst waarin die diarree
aan woorden tot leven komt en bij een vlakke vormgeving heel erg saai is, staat
ook vast. En dan die stem die na iedere oefenzin, duizenden keren dus, roept:
`Dat is goed/Dat is niet goed. Probeer het nog eens'... De cd-rom als foltertuigje.
Dat `Probeer het nog eens' is bij een fout antwoord overigens de enige directe
hulp die men krijgt.
je kunt weliswaar voor een onbekend woord of een onbekende uitdrukking
de lijsten raadplegen. Maar daarvoor moet je uit het oefenprogramma. De losse
woorden staan alfabetisch. De uitdrukkingen ook, maar op het eerste woord van
de uitdrukking en dat is lastig zoeken.
Er is over de taalkundige inhoud en de didactisch aanpak van deze cd-roms
niet erg diep nagedacht en er wordt niets verantwoord. De informatie op
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bijsluiter en buitenkant van de cd-romhoes is slordig. Bij Gevorderden wordt
gesproken over oefenstof voor iedereen die `begint' met het leren van de Nederlandse taal en over het kiezen van de juiste foto's terwijl er bij de oefeningen
geen foto's worden vertoond. Voor zowel Beginners als Gevorderden wordt
`aparte oefenstof voor kinderen, jongeren én volwassenen' in het vooruitzicht
gesteld maar op de cd-roms zijn die niet te vinden.

Cd-rom Taal vitaal
Dat het ook anders kan, bewijst de cd-rom die is uitgebracht bij de cursus Taal
vitaal (besproken in NEM )(XXIX,1, 2001). Bij iedere les van deze beginnerscursus wordt extra oefenmateriaal aangeboden. Het kan daarbij gaan om lezen
en luisteren, om woordenschat, grammatica en spelling. Niet om productieve
schrijf- en spreekopdrachten want de beoordeling daarvan kan (nog) niet geprogrammeerd worden. Bij de oefeningen kan grammaticale uitleg opgevraagd
worden. Het formuleren van die uitleg is – met alle respect voor de techniek –
moeilijker dan het vervaardigen van digitale programmatuur. De uitleg moet
kort, duidelijk en eenvoudig zijn, maar de eenvoud mag de grammaticale waarheid geen geweld aandoen. Over het algemeen is men daarin aardig geslaagd.
Jammer vind ik het dat er geen centrale vindplaats is voor spellingproblemen.
Het bekende struikelblok `een enkele of dubbele vocaal' wordt behandeld bij
`verbum presens'. Bij het adjectief moet de gebruiker het doen met `Verandert
de vorm van het adjectief? Dan verandert soms de spelling' en bij het substantief pluralis wordt er helemaal niet over gepraat. Wie de Engelse, Franse, Duitse
of Spaanse vertaling van de behandelde woorden wil weten, zal het boek moeten
raadplegen. Die wordt op de cd-rom niet gegeven. Waarom weet ik niet. Je zou
zeggen: dat is nou echt een onderdeel waarop de cd-rom kan schi tt eren. Bij alle
oefeningen kan men de correcte antwoorden opvragen en daardoor leent deze
cd-rom zich heel goed voor zelfstudie. De oefenvormen zijn heel gevarieerd, de
presentatie is inventief en duidelijk en de vormgeving is, net zoals in het boek,
prachtig.

Noten

I Kleijn, P. de en E. Nieuwborg: Basiswoordenboek Nederlands.
Leuven, Wolters, 1996.
2 Els, Theo van, Theo Bongaerts, Guus Extra, Charles van Os,
Anne-Mieke Janssen-van Dieten: Applied Linguistics and the
Learning and Teaching of Foreign Languages. Baltimore, Edward
Arnold, 1984.
3 De delen zijn
I Studeren in het Nederlands (ervaringen van studenten;
adviezen over taalbeleid; cursus voor docenten)
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Instapcursus taal- en studievaardigheden
3 Diagnostische toets lees- en luistervaardigheid: economie
4 Leesstrategieën voor studieboeken
5 Hoorcolleges volgen en aantekeningen maken
6 Presenteren
7 Schrijven: parafraseren en bespreken
8 Spelling Woordvorming Interpunctie
9 Woorden en teksten (algemeen; economie; educatie; gezond;
techniek)
To Vaktaal (economie; educatie; gezond; techniek).
4 Zoals uit noot 3 blijkt, kent het deel Woorden en teksten naast het
deel algemeen, aparte delen voor economie, educatie, gezond en
techniek.
5 Ik heb van de uitgever geen antwoord kunnen krijgen op de vraag
om hoeveel diske ttes het precies gaat en of de in technisch opzicht
sterk verouderde diskettes waarover ik beschik zijn aangevuld door
moderner materiaal. Daarom moet ik een beoordeling van deze
diske ttes achterwege laten.
2
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Ton Anbeek

...........

Het recept-Rosenboom
Kroniek van het proza

Een van de aardigste boekjes die vorig jaar verschenen zijn is Aanvallend spel,
een bundeling van vier lezingen waarin Thomas Rosenboom op een buitengewoon onderhoudende manier zijn poëtica van de roman uiteenzet. Kernpunt
van zijn literatuuropvatting is dat zowel in de hoge als in de zogenaamd lagere
vertelkunst het literaire personage een strevend personage is, iemand die iets
wil. Dat geldt voor de hoofdpersonen van Proust evenzeer als voor Donald Duck
of Heer Bommel en zelfs voor Oblomov (want die wil namelijk een strevend
personage worden). De bezeten personages uit de wereldliteratuur zijn allemaal
strebers en dat maakt hun verhaal zo aangrijpend: want hun pogingen brengen
spanning teweeg en de lezer zal zich met hen identificeren. Spanning ontstaat
door tegenkrachten, de wereld die zich verzet of meer concreet: de tegenstander.
In boeken waarin een welbepaald streven ontbreekt, ontbreekt het ook aan
eenheid, spanning en de mogelijkheid je te iden tificeren. De vergissing van de
schrijver van het zogenaamde `moeilijke boek' is dat hij deze gouden regel
vergeet.
Vervolgens werkt Rosenboom dit axioma uit in zijn hoofdstuk dat `Lof der
intrige' heet. Elke intrige kent drie fasen: r) de hoofdpersoon krijgt een
probleem; 2) hij gaat er iets aan doen en 3) lijkt te slagen maar schiet zijn doel
voorbij en verliest. Avonturenromans en boeketreeksboekjes bestaan vrijwel
geheel uit fase twee en die fase wordt dan met een gelukkige afloop afgerond.
Kenmerkend voor het literaire verhaal is `dat de held, na alle strijd met zijn
tegenstrever, uiteindelijk zichzelf tegenkomt'. Een typerend voorbeeld is
Macbeth, maar Rosenboom had ook een klassieke roman als Bordewijks
Karakter kunnen noemen: Katedreuffe lijkt alles bereikt te hebben waar hij
jarenlang zo verbeten naar streefde, maar ziet na de triomf in wat hij verloren
heeft.
Ik zal in deze kroniek dit `model' van Rosenboom gebruiken om een paar
recente Nederlandse romans te beoordelen, zoals ik dat ooit eerder deed aan de
hand van Dorresteins Het geheim van de schrijver (NEM oktober 2000).
In de eerste plaats dan de nieuwe Oek de Jong, Hokwerda's kind (2002). Bij
veel schrijvers zie je een manier van schrijven, een thematiek, een type personage terugkeren. Het is uitzonderlijk wanneer een schrijver met een boek komt
dat sterk afwijkt van zijn vroegere werk. En dat is nu juist het geval met Hokwer-
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da's kind. Overigens is het wel zeventien jaar geleden dat De Jong zijn laatste
roman publiceerde, Cirkel in het gras.
De hoofdpersonen van De Jong zijn altijd sensibele, intellectuele twijfelaars
geweest. In Hokwerda's kind nu kiest hij voor een geheel ander milieu. De vrouwelijke hoofdpersoon werkt in een boetiek, later in een kledingatelier. De man
die haar tegenspeler is, verdiende eerst zijn brood als lasser om vervolgens als
zelfstandig aannemer op te treden. Zulke beroepen vind je hoogst zelden in de
Nederlandse literatuur. Personages in Nederlandse romans werken niet of liever:
je ziet ze bijna nooit aan het werk. En als ze een beroep hebben, dan altijd banen
als concertpianiste of archeoloog. Maar lasser, nee.
Een tweede opvallende trek: de roman bevat een aantal expliciete seksuele
passages (zoals dat vroeger ter waarschuwing werd genoemd). Daarmee heeft De
Jong het zichzelf moeilijk gemaakt, want seks valt simpel te tonen maar lastig te
beschrijven. Er zijn de directe aanduidingen, maar omdat die vaak ook als (deel
van) scheldwoorden voorkomen, is het gebruik af te raden. Latijnse termen zijn
weer te klinisch. Omschrijvingen kunnen werken voor wie, als Reve met zijn
uitschuifbare liefdestrompet e.d., ook op de lachlust wil werken. Maar te lachen
valt er in De Jongs doodserieuze roman niets, want het is het verhaal van een
fatale liefde.
Lin, de hoofpersoon, is getekend of om het modewoord dan maar te
gebruiken: beschadigd in haar jeugd door haar vader, een drankzuchtige man
met sadistische trekjes. Die figuur, even gehaat als geliefd, heeft ze sinds haar
tiende niet meer gezien. Nie tt emin zal hij toch haar leven blijven beheersen. Het
is haar noodlot dat ze uiteindelijk een man vindt die zijn dubbelganger lijkt: de
lasser Henri. De relatie die tussen hen ontstaat is buitengewoon intens, ook
tussen de lakens. Maar keer op keer blijkt de minnaar trouweloos en onbetrouwbaar. Zo is hij op zijn minst medeplichtig aan de verkrachting van zijn geliefde.
Lin reageert heftig op de vernederingen maar toch kan ze zich niet losmaken
van de sarrende minnaar. Hun verhouding wordt daarmee buitengewoon
gecompliceerd. Zo laat De Jong ons door middel van een subtiel spel met het
vertelperspectief zien dat Henri er sadistische fantasieën op na houdt waarin hij
zijn geliefde `uitleent'. Maar we lezen ook Lins masochistische wensvoorstellingen, allerlei gedachten en handelingen onthullen haar hang naar zelfdestructie. Dat maakt haar bijna weerloos tegenover de minnaar die zoveel
slechte eigenschappen met haar vader deelt. Wanneer ze voor de eerste keer
door Henri vernederd is, denkt ze over hem: `Ze had het allemaal geweten, al
op de eerste avond. Toch was ze eraan begonnen.' Het zijn de meest verdrietige
zinnen uit het boek.
Hokwerda's kind is het verhaal van een gedoemd personage. In veel opzichten
doet de roman denken aan fin-de-siècleverhalen als Zola's Thérèse Raquin of
Couperus' Langs lijnen der geleidelijkheid, waarin de hoofdfiguren naar hun ondergang worden gedreven. Maar het verschil is dat de psychologie hier de naturalistische `theorie' vervangen hee ft . Want ook Henri is het slachtoffer van zijn
verleden: hij heeft het sadisme van zijn vader geleerd. Er schijnt geen eind te
komen aan deze keten van beschadigde levens. Hokwerda's kind is een roman die
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de lezer weinig ruimte gunt: machteloos moet hij toezien hoe twee feilloos
geprogrammeerde (zelf)destructiemachines elkaar kapot maken.
Vergelijken we deze roman met het model dat Rosenboom heeft beschreven
in Aanvallend spel dan wordt duidelijk hoezeer het boek daaraan beantwoordt.
Lin is een strevende hoofdpersoon. In het middengedeelte lijkt zij zelfs een
aardige man te vinden die haar gelukkig zou kunnen maken. Maar dan komt ze
zichzelf tegen: te diep in haar verankerd is het voorbeeld van de gemene vader
en dat zal haar ondergang worden. De lezer leest het met verbijstering, voelt
dezelfde onmacht die je ervaart bij het aanschouwen van elke noodlotstragedie:
doe dat niet, doe het niet, denk je – en je weet dat er geen ander einde kan zijn
dan de nederlaag.
Zoals Rosenbooms model kan verklaren waarom Hokwerda's kind zo'n
aangrijpende roman is, zo kan zijn `recept' evenzeer duidelijk maken waarom
het nieuwe boek van A.F.Th. van der Heijden, De Movo Tapes (2003), bepaalde
opvallende tekortkomingen vertoont.
Ook Van der Heijden hee ft een aantal jaren gezwegen. Zijn cyclus De tandeloze tijd, ooit opgezet als trilogie, is nog steeds niet voltooid. Grote verbazing dus
toen de auteur weer een nieuwe cyclus aankondigde, `Homo Duplex,' die uit
maar liefst acht of negen delen zal bestaan – op z'n minst, want reeksen hebben
bij Van der Heijden de eigenaardigheid dat ze zich kunnen dupliceren. Intussen
heeft de auteur zelf zijn naam afgeslankt tot de initialen A. F. Th. – wie weet als
tegenwicht tegenover al die ambitieuze voornemens.
De Movo Tapes, het nu verschenen nulde deel van de Homo Duplex-cyclus,
kent twee hoofdpersonen. In de eerste plaats een verteller met een codenaam
waarachter niemand minder dan de Griekse god Apollo schuilgaat. Hij zoekt,
vindt en presenteert de cassettebandjes die zijn ingesproken door ene Tibbolt
Satink alias Movo. Zo samengevat klinkt het nogal ingewikkeld. Verwarrend is
ook dat beide hoofdpersonen er dezelfde ideeën en taalgebruik op na houden.
`Beschaving, dat is... een Geheime Dienst Vullis de weggooispuiten van diabetespatiënten, de in een kam vastgekoekte zuigelingenberg, het hondenbraaksel in een krant, de tandenborstel met schoensmeer, de tweedemaands
misgeboorte in een lunchtrommeltje van Tupperware en de kattendrollen
omwonden met appelschillen laten trotseren om de buurtbewoners op hun
beschavingsverplichtingen te wijzen' beweert Satink/Movo op zijn tape. De
lichtgod Apollo kijkt `op een van regen vergeven zaterdagochtend' in de trein
naar zijn medepassagiers en ziet iets waarvan zij `in hun illusie van geborgenheid, onkundig waren... namelijk dat zij, hoezeer ze de schijn ook mee hadden,
deel uitmaakten van een beschaving in verval. Hun bestemming lag niet in
Maassluis of Ro tt erdam, maar ergens daar beneden, in het riool van de geschiedenis en de vergetelheid, waar alles tot onvindbaarheid wordt weggespoeld.'
Gaat het misschien om een en dezelfde persoon? We zullen er misschien ooit
achterkomen.
Het boek bestaat voor een belangrijk deel uit het soort zwartgallige beschouwingen waaruit hierboven geciteerd werd. Er gebeurt wel het en ander in De
Movo Tapes, maar veel wordt aangekondigd (zoals een `wereldstaking') of aange-
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duid. Opvallend genoeg hebben de meeste critici bijzonder welwillend gereageerd op de talloze later in te vullen `gaten' in de tekst. Zo leest men in NRCHandelsblad: `Het hoort bij een prelude dat veel nog onduidelijk blijft (...).' En
verder: `In De Movo Tapes vinden we het geraamte, incompleet, waaraan nog een
hoop vlees moet worden toegevoegd.' Deze recensent heeft het zelfs over `het
idiote en toch tamelijk beperkte verhaal, waarvan in De Movo Tapes de eerste
contouren worden geschetst.' Alles bij elkaar genomen klinkt dat niet bijzonder
positief, maar niettemin sluit de bespreking af met lovende woorden.
Het lijkt er sterk op dat sommige recensenten niet De Movo Tapes beoordelen, maar de cyclus zoals die uiteindelijk zou kunnen worden. Toch kan men
hier een simpele vraag bij stellen: zal er uiteindelijk wel een ideale lezer voor
`Homo Duplex' bestaan? Want is het de bedoeling dat we na voltooing van het
geheel (als het ooit af komt) opnieuw de meer dan 700 bladzijden van De Movo
Tapes gaan doorlezen om eindelijk te snappen waar al die cryptische opmerkingen naar verwijzen? Daar begint toch echt geen mens aan?
De grote tekortkoming van dit nulde deel is dat onduidelijk blijft waar beide
hoofdfiguren nu in feite naar streven. Met andere woorden: er zijn geen concrete
tegenstanders, er is geen spoor van een plot, want geen ontwikkeling. Voor het
examen-Rosenboom zakt A.F.Th. als een baksteen. Waarom zijn sommige
critici dan zo onstuitbaar enthousiast? Dat wordt verwoord in de Volkskrant,
waar de recensent zichtbaar lyrisch wordt: `In De Movo Tapes danst de taal,
vunzig en wonderschoon, in vergelijking waarmee zelfs een tango verbleekt tot
een gestileerde variant van de horlepiep (...)'
Het is waar dat A.F.Th. een meester is in beelden als: `In de warme coupé
begon zijn hond de stank van een kroegdweil te verspreiden' of : `De Randstad,
dat is als één grote teerkoek met steden en dorpen erin vastgeklonken.' A.F.Th.
is een dichter van het verval, een zwarte romanticus en herhaaldelijk weten zijn
misantropische mompelaars hun weerzin mooi te verwoorden. Maar zijn die
paar zwarte parels voldoende om het boek tot een meesterwerk te verklaren?
Rosenboom besluit zijn hoofdstuk `Lof der intrige' met een uithaal naar critici
die beweren dat het in de literatuur `uiteindelijk' alleen maar om de stijl gaat.
`In deze zelfingenomen denkwijze is het hoogste ideaal dan ook het schrijven
van een boek waarin niets gebeurt. Ik zou zeggen: ga nog een stap verder en
schrijf helemaal geen boek.'
Rosenboom zelf publiceerde de roman De nieuwe man (2003), een boek over
een prater en een zwijger. De prater, de reder Bepol, krijgt alle ruimte van de
auteur om zijn retorische talenten bot te vieren; het resultaat zijn even zelfgenoegzame als potsierlijke monologen. Aanvankelijk gaat het deze praatjesmaker
voor de wind, maar geleidelijk aan begint hij de greep op de realiteit te
verliezen. Zijn grootste probleem is dat hij een opvolger moet vinden, anders
gezegd: een echtgenoot voor zijn dochter die later de zaak over kan nemen. En
deze opvolger meent hij gevonden te hebben in Niesten, een man van zeer
weinig woorden. Het boek beschrijft vooral de pathetische pogingen van Bepol
om contact te krijgen met de ondoorgrondelijke schoonzoon. Het einde is
typisch Rooseboom: tragisch én ridicuul.
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De roman beantwoordt uiteraard geheel aan de poëtica die Rosenboom in
uiteen hee ft gezet: het conflict, de spanning, de falende held die
zichzelf op het eind tegenkomt. Toch is De nieuwe man een minder meeslepend
boek dan Publieke werken. Daar zorgden de twee hoofdpersonen voor afwisseling, terwijl hier de kletsmajoor Bepol in zijn eentje de lucht met woorden moet
vullen. Niesten blijft een zwijgend raadsel. Het is tekenend dat enkele critici
geprobeerd hebben met gedurfde interpretaties wat meer diepte aan de tamelijk
simpele intrige te geven. Zo vraagt de recensent van de Volkskrant zich af: `Is
Niesten misschien het Niets, symbool voor het vacuum waarin Bepol zich feitelijk levenslang bevindt, zonder zich daarvan bewust te zijn?' In NRC Handelsblad ontwikkelt Hans Goedkoop de these dat Bepol een zelfbeeld van de
schrijver Rosenboom zou kunnen zijn, namelijk iemand die wanhopig door taal
het leven in zijn greep wil houden terwijl hij voelt `dat hij niets weet en niets
vermag in een volslagen onbegrijpelijke werkelijkheid'. Bepol als `de angstdroom van het Rosenboomse schrijven'. Het zijn beide interessante voorstellen
die kennelijk dienen om méér te maken van een anders al te vlak verhaal. Of
anders gezegd: hoe knap gestileerd en virtuoos uitgewerkt De nieuwe man ook
is, het boek blijft achter bij het breedopgezette Publieke werken dat bij voorbeeld
een verrassend, werkelijk ontroerend slothoofdstuk kent.
Ten slo tte de nieuwe Dorrestein, Het duister dat ons scheidt (2003). Het zal
niet verbazen dat deze roman glorieus slaagt voor de Rosenboom-test, omdat de
poëticale ideeën van de twee auteurs in hoge mate parallel lopen. Zo stelde
Dorrestein in Het geheim van de schrijver `Goede fictie bestaat uit verhalen
waarin de mens in conflict is met zichzelf en anderen.' Een zinnetje dat als
kortste samenvatting van Aanvallend spel zou kunnen worden beschouwd.
Ook in Het duister dat ons scheidt staan mensen tegenover elkaar. Het verhaal
begint met een sprankelende beschrijving van een nieuwbouwdorp vanuit een
interessant vertelperspectief: de wij-vorm. Het zijn de jonge kinderen die hun
verhaal doen met als gevolg dat er een even amusant als sardonisch portret van
deze `modelsamenleving' wordt gegeven. Buiten de algemene truttigheid valt
één, onvolledig (of overcompleet) gezin, dat dan ook niet in een doorzonwoning
maar in de oude pastorie woont. Het gaat om een artistieke moeder, twee `huurders' (in feite minnaars) en de dochter, een ondernemende Pippi Langkous. Dit
kind wordt eerst door het brave doorzonwoningkroost bewonderd maar later
wreed gepest wanneer blijkt dat ze niet kan leren lezen. De buitenstaanders
worden vervolgens helemaal buitenstaanders nadat er een moord is gepleegd.
In de twee volgende delen verhuist het meisje met de twee `huurders' naar
Schotland, naar een eiland dat in al zijn ruigheid beeldend wordt opgeroepen.
Later voegt de moeder zich bij hen, maar door de lange gevangenisjaren blijkt
zij te zijn vervreemd: ze verlaat hen weer. Het boek eindigt met een confrontatie
van moeder en dochter, waarbij eindelijk de ware toedracht van de moord wordt
onthuld.
Eerlijk gezegd heeft vooral dat slotdeel mij niet overtuigd. Wat hee ft Dorrestein met dit boek willen zeggen? In interviews legde ze uit dat ze wou laten
zien hoe het zwijgen van de volwassenen de kinderen kan ontredderen. Die
Aanvallend spel
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uitspraak moet vooral betrekking hebben op de moeder die niet alleen voor de
dochter de ware toedracht van de moord verborgen houdt maar haar ook nog
eens een verzonnen versie van de misdaad laat `bekennen'. Maar stel dat de
moeder wél precies verteld had wat er werkelijk gebeurd was — dan had ze haar
dochter met een wel heel bizar verhaal opgezadeld en het is de vraag of het kind
dan minder onevenwichtig zou zijn opgegroeid.
Ik kan hier mijn bezwaren tegen de plot niet verder toelichten, want dan
wordt er te veel van het verhaal onthuld. Laat ik het zo stellen: Dorrestein heeft
een realistische en een 'gothic' kant, twee verschillende `pennen' zou Couperus
gezegd hebben. Soms gaan die twee stijlen goed samen. Maar in Het duister dat
ons scheidt lijkt dat minder te lukken omdat de plot gaten vertoont én omdat het
eerste, satirische hoofdstuk zo geslaagd is dat de rest van de roman daar wat bij
verbleekt.
Maar toch, een iets mindere Rosenboom of Dorrestein is mij nog altijd
honderd keer liever dan een vormeloos product als De Movo Tapes.
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Marion Boers

Passie, passeren meetlat
De zoektocht van Vincent van Gogh en Piet
Mondriaan naar waarachtige schilderkunst
Kroniek cultuur en maatschappij

In de nacht van 7 december 2002 drongen twee dieven met groot gemak het
Amsterdamse Van Goghmuseum binnen om het – na enkele minuten – met
twee vroege werken van de meester te verlaten. Tot op de dag van vandaag
ontbreekt van de daders en hun buit ieder spoor. De schilderijen hebben op de
zwarte markt een waarde van ongeveer drie tot vier miljoen euro, maar ze zijn zo
bekend dat ze – volgens de voorlichter van het museum – eigenlijk onverkoopbaar zijn. Dit spreekt zeer tot mijn verbeelding. In gedachten zie ik het meesterbrein achter deze roof in een geheime kamer onder zijn (haar?) huis van de
nieuwe aanwinsten genieten. Maar valt er eigenlijk wel zo veel te genieten? Het
museum liet in een persbericht weten, dat het gaat om twee schilderijen die
vooral emotionele waarde hebben: een Zeegezicht in Scheveningen, dat het op één
na oudste schilderij van Van Gogh in het museum is en het Uitgaan van de
Hervormde Kerk te Nuenen (de kerk waar Vincents vader predikant was) dat
Vincent in 1884 schilderde voor zijn moeder. Maar als ik eerlijk ben, dan kunnen
deze probeersels mij niet erg bekoren. Kunsthistorici hebben – zoals we zullen
zien – nogal eens de neiging om in het vroege werk van kunstenaars de sporen
van het latere meesterschap te zoeken. Wat mij betreft is in deze twee schilderijtjes weliswaar duidelijk het zeer individuele handschrift van de vroege Van Gogh
te zien, maar dat neemt niet weg dat het om onooglijke werkjes gaat, die vooral
de worsteling van Vincent met materiaal en techniek tonen. Men zou ze normaal
gesproken geen tweede blik waardig keuren, maar omdat het Van Goghs zijn,
kleeft daaraan de magie – en de bijbehorende prijs – van het latere meesterschap.
Vincent van Gogh werd op 3o maart 1853 geboren, reden voor enkele Nederlandse musea om dit jaar tentoonstellingen te organiseren. Een van de interessantste daarvan is De keuze van Vincent: Van Goghs Musée imaginaire, gewijd aan
de bronnen van zijn ar ti s tieke ontwikkeling. Bij de tentoonstelling in het Van
Goghmuseum te Amsterdam is een uitstekende catalogus verschenen met tien
zeer uiteenlopende artikelen, waarin nu eens niet Vincents tragische levensverhaal maar de achtergrond van zijn artistieke ontwikkeling centraal staat. De
auteurs belichten daarvan uiteenlopende aspecten zodat een zeer gevarieerd
beeld ontstaat van de sociale en culturele omstandigheden die bepalend zijn
geweest voor de keuzes die Vincent in zijn leven maakte.
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Gedurende zijn artistieke loopbaan kwam Vincent in contact met talloze
kunstenaars en stromingen. Zijn eigen werk maakte in de loop der jaren zeer
dramatische ontwikkelingen door. Toch blijken zijn belangrijkste uitgangspunten en inspiratiebronnen opmerkelijk constant te zijn geweest. De liberaalprotestantse normen die hij van zijn ouders meekreeg, waren bepalend voor
zijn levensvisie. Bovendien bleef Van Gogh oude liefdes als Rembrandt, Delacroix en Millet zijn leven lang trouw, hoewel ze in de jaren tachtig van de negentiende eeuw voor de echte avant-garde passé waren.
Vanaf Vincents prille jeugd hebben waarden als naastenliefde en liefde voor
de door God geschapen natuur centraal gestaan. Compassie met de mensheid
en liefde voor de natuur waren voor Van Gogh van blijvende betekenis. Met zijn
gevoelige aanleg stelde hij zich open voor het trieste lot van de verworpenen der
aarde. Met zo veel menselijk leed om zich heen raakte Vincent ervan overtuigd
dat Gods schepping was mislukt. Hij had een sterke behoefte aan het
verzachten van de pijn en de existentiële eenzaamheid die hij daardoor voelde.
In eerste instantie hoopte hij troost te vinden in zijn geloof. Vanaf circa 1880
was Vincent er echter van overtuigd dat hij die troost alleen kon vinden en
brengen met behulp van zijn schilderijen. Kunst als vorm van vertroos ti ng is
een belangrijk thema in de catalogus De keuze van Vincent, dat als een rode
draad door de meeste artikelen loopt.
Vincent werd niet alleen beïnvloed door schilders die wij nu als de negentiende-eeuwse avant-garde beschouwen, maar ook door kunstenaars die we
thans als middelmatig of ronduit zoetsappig bestempelen. Voor hem was het
alleen van belang dat een schilder oprechte ontroering wist over te brengen. In
zijn brieven gebruikt Vincent daarvoor vaak het woord sentiment, dat nu een
negatieve bijklank heeft gekregen. Sentiment was voor hem een positieve kwalificatie om aan te duiden dat een kunstwerk een authentiek kunstgevoel en
oprechte ontroering wist over te brengen. Het maakte hem niet uit of schilders
behoorden tot de avant-garde of tot de conservatievere meesters die in een fijn
geschilderd fotografisch realisme werkten, als die ontroering maar bij hem
teweeg werd gebracht.
Een van de artikelen in de catalogus en een speciaal nummer van het tijdschrift
Literatuur gaan nader in op Van Gogh en de letterkunde. Hij blijkt literatuur
tegelijkertijd te hebben beschouwd als deel en als verlengstuk van zijn leven. Bij
de keuzes die hij maakte, werd Vincent in de eerste plaats geleid door ethische
motieven. Na 1881 las hij eigenlijk alleen nog maar Franse literatuur. Hij was in
eerste instantie vooral geboeid door schrijvers als Zola die in zijn ogen het leven
beschreven zoals het echt was. In de laatste jaren van zijn leven las hij overigens
ook graag lichtvoetige romans van Daudet en De Maupassant die hem door hun
ironie nog wat vertroosting konden bieden in zijn eenzame bestaan.
In zijn brieven worden ongeveer 300 titels genoemd van zeer uiteenlopende
schrijvers. Ook in zijn literaire keuzes ging het Vincent om het sentiment dat de
schrijver wist op te roepen en niet in de eerste plaats om artistieke kwaliteit. Er
lijkt een onophoudelijke wisselwerking te hebben bestaan tussen wat hij zag,
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schilderde, las en schreef. Vincent zette veel van de beschrijvingen uit romans
moeiteloos om in schilderijen of hij beschreef de schilderijen die hij had gezien
in naturalistisch – een term die door Van Gogh werd geïnterpreteerd als
`getrouw aan de werkelijkheid' – proza. Rond 1883 las en herlas Vincent de
romans van Zola, die de armen en verdrukten vaak beschrijft als lelijke, lompe
mensen met een door het zware werk getekend gelaat. Daarbij denkt men
onwillekeurig aan de verwrongen gezichten van de aardappeleters die voor
Vincent een geheel eigen schoonheid bezaten. Met Zola was Van Gogh namelijk
van mening dat echtheid en schoonheid aan elkaar gerelateerd waren. Bovendien zag Vincent een sterke verwantschap tussen de figuren in Zola's romans
en zijn eigen miserabele werkelijkheid.
Van Gogh was 29 jaar toen hij definitief besloot om schilder te worden. Daarvóór was hij een man van twaalf ambachten en dertien ongelukken geweest. Hij
begon zijn loopbaan als winkelbediende bij de kunsthandel Goupil. Daar was
werk te koop van de Franse school van Barbizon en enkele vroege impressionisten, stijlen die van grote betekenis waren voor zijn artistieke vorming. In die
jaren begon hij ook met het aanleggen van een reproductiecollectie die voor
hem gedurende zijn hele artis ti eke loopbaan een bron van inspira ti e zou
blijven. In de nalatenschap van de familie Van Gogh bevinden zich ruim 1.7oo
prenten, voornamelijk tijdschriftillustraties. Vincents persoonlijke voorkeur was
sterk sociaal geëngageerd, maar daarin stond hij niet alleen; dergelijke thema's
stonden aan het einde van de negentiende eeuw in de algemene belangstelling.1
Als schilder was Van Gogh een autodidact die zijn leven lang op zoek bleef
naar echte en papieren leermeesters. In eerste instantie lijkt hij open te hebben
gestaan voor alles en iedereen die op zijn pad kwam. Hij had erg veel moeite
met het accepteren van autoriteit, dus voldoende afstand tot die leermeesters
was een voorwaarde voor zijn waardering.
We hoeven er niet naar te gissen welke tijdgenoten Van Gogh bewonderde,
want hij sch rij ft daarover honderduit in de brieven aan zijn broer Theo. De
reden voor zijn bewondering is meestal de waarachtigheid van een meester die
bovendien blijk moest geven van een compromisloze overgave aan zijn kunstenaarschap. Hij had veel respect voor kunstenaars die een groot sociaal engagement toonden, bovenal voor de Fransman Jean-Francois Millet. Sensiers
biografie over Millet was in meer dan één opzicht Vincents leidraad. Volgens
Sensier had Millet een afschuw van alles wat neigde naar het sentimentele.
Bovendien geloofde hij in het onlosmakelijke verband tussen een oprechte
levenswandel en een eerlijk kunstwerk. Het was deze humanitaire visie van
Millet op de arbeidende mens die Van Gogh sterk heeft aangesproken.
Vincent kon vol bewondering schrijven over de Hollandse schilders van de
Gouden Eeuw, maar hij voelde ook een kloof tussen hem en de schilders van die
tijd `want werken, dat doen de figuren op de oude schilderijen niet'. 2 Hij hield
van stoere, strenge werkmansfiguren zonder al te grote zoetigheid die op heroïsche wijze als klassieke figuren waren neergezet. Voor Van Gogh waren `volk'
en `arbeid' van nature met elkaar verbonden. Conform het negen ti ende-eeuwse
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romantische beeld van de arbeidende klasse werden aan arbeiders en boeren
vooral goede eigenschappen toegedicht, zoals moed, oprechtheid en werklust.
Vincent voelde verwantschap met de boeren omdat zij zo dicht bij de natuur
stonden. Veel schrijvers die Vincent graag las, stelden de onbedorven landbouwer tegenover de decadente stedeling. Het is dit ideaalbeeld van het landleven, met nobele, vrome boeren, dat voor Van Gogh doortrokken was van het
sentiment dat hij in schilderkunst kon waarderen.' Daarbij dacht hij overigens
niet alleen aan Millet, maar ook aan de veel minder bekende Jules Breton die de
arbeidende klasse uitbeeldde op een manier die ons nu sterk doet denken aan
het latere Russische sociaal-realisme. Samen met Jozef Israëls waren Millet en
Breton volgens Van Gogh de schilders `die het echt eenvoudige zoeken'.4
Voor Vincent was waarachtigheid in een schilder niet alleen herkenbaar aan
de manier waarop deze in het leven stond. Het was voor hem ook essentieel dat
alle overbodige opsmuk in een compositie werd vermeden en dat simpele, geabstraheerde vormen daarvan de basis vormden. Dit was ook een van de aspecten
die hem later – naast de emotionele beleving van de ruimte – zo zouden gaan
boeien in de Japanse prentkunst. Het waren vooral de heldere (vaak primaire)
kleuren, de gewaagde composities met onverwachte uitsnijdingen, de krachtige
contouren, de voor westerse begrippen ongewone thema's en de decoratieve
patronen die hem daarin zeer aanspraken. Maar het was niet uitsluitend de
vorm die bepalend was voor een waarachtig kunstwerk. In 1885 schreef Vincent
aan Theo dat het ware kunstenaarschap is gelegen in `de mate van leven en
passie die een artiest zijn figuren weet te geven'.5
Sommige schilders fascineerden Van Gogh vooral vanwege hun techniek of
kleurgebruik. Hij bestudeerde in de eerste plaats de wijze van schilderen van de
Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw. In zijn brieven komt diepe ontroering
maar ook heftige passie naar voren bij het zien van Rembrandts Joodse Bruidje.6
Rembrandt was er, volgens hem, als geen andere zeventiende-eeuwse kunstenaar in geslaagd om de essentie van een onderwerp weer te geven. Kleur en
vorm waren één, details stonden in dienst van het totale effect en door de vlotte
manier van schilderen kwam het schilderij tot leven. Van Gogh verbaasde zich
eveneens over de dynamische penseelvoering van Frans Hals en de oneindige
nuances aan zwart en grijs die hij op het doek wist te toveren.'
Van de landschapsschilders uit de eerste helft van de negentiende eeuw
bewonderde Vincent het zilvergrijs en de opmerkelijke lichteffecten van Jean
Baptiste Corot. Een van zijn andere grote helden was de nu nauwelijks meer
bekende Alexandre Gabriel Decamps van wie hij de vrije manier van schilderen
met brede penseelstreken prachtig vond.
In 1885 bracht Vincent in Nuenen alle invloeden die hij tot op dat moment had
opgezogen tot een synthese in zijn beroemde Aardappeleters. Met dit bijna
monochrome schilderij wilde hij laten zien hoe deze mensen door te wroeten in
de aarde hun schamele, dagelijks brood verdienden. Hij wilde er geen zoetsappig, romantisch boerentafereel van maken, maar vooral uitdrukking geven
aan de ruwheid van het leven. Deze boeren lijken wel geschilderd te zijn met de

52

aarde die zij bewerken. 8 Een belangrijk thema in Vincents brieven aan Theo
werd in de vroege jaren tachtig dat de kleur – en dus niet lijn en contour – de
vorm moet uitdrukken. Hij had toen kennisgemaakt met de kleurtheorieën van
Eugène Delacroix. Bij het opbouwen van vormen speelden volgens Delacroix
complementaire kleurcontrasten een belangrijke rol. Je ontkomt er niet aan
Vincents uitweidingen over kleur te associëren met het felle cadmiumgeel en
het diepe kobaltblauw van zijn latere werk, maar kleurcontrasten waren voor
Vincent rond 1885 nog het bruin, grijs en zwart van het zompige Hollandse
klimaat. Hij kende Delacroix's denkbeelden in theorie, maar hij had toen nog
nooit een schilderij van hem gezien.
Van Gogh was een rusteloze ziel die zelden langer dan een paar jaar ergens
woonde. Zijn verblijf in Nuenen kreeg een traumatisch karakter toen zijn vader
in maart 1885 plotseling overleed. Vincent was verknocht aan de natuur en hij
verafschuwde de stad en haar bewoners, maar toch was hij ervan overtuigd dat
een verblijf in een stedelijke omgeving noodzakelijk was voor zijn artistieke
ontwikkeling. Bovendien maakte hij daar meer kans om zijn werk aan de man
te brengen. Theo wist hem ervan te overtuigen dat hij naar Parijs moest komen.
Zelf leidde Theo daar een filiaal van Boussod & Valadon in Montmartre, dat het
hart vormde van de Parijse avant-garde van het midden van de jaren tachtig.
Vincents belangstelling voor de moderne Franse schilderkunst zou in belangrijke mate worden gestuurd door de keuze van Theo, die daardoor een niet te
onderschatten factor is geweest in Vincents artistieke ontwikkeling.
Van Gogh werd al snel in het bruisende leven van de beau monde opgenomen. Voor het eerst zag hij kleuren die `zinderen als de natuur zelf'. 9 Op
artistiek gebied was er op dat moment zo veel gaande dat het voor een kunstenaar als Van Gogh nauwelijks viel bij te benen. Vincent had bijvoorbeeld nog
nooit een schilderij van de impressionisten gezien. In Parijs werd hij er plotseling mee geconfronteerd en het was vooral het werk van Monet – dat door Theo
werd verkocht bij Boussod & Valadon – waarvan kleurgebruik en techniek
Vincent aanspraken. Uit zijn brieven blijkt echter ook dat hij zeer teleurgesteld
was toen hij het werk van de impressionisten met eigen ogen zag. Het was wat
hem betreft te veel gericht op het bereiken van louter visuele effecten.
Na het Part pour l'art van het impressionisme was er een jongere generatie
kunstenaars aangetreden die weer `inhoud' aan de kunst trachtte te geven, of dat
nu was vanuit het primitivisme en de volkskunst door schilders als Gauguin,
het formele experiment van divisionisten als Signac of het weergeven van de
metafysische wereld door Redon. In Parijs raakte Vincent via zijn broer Theo
bevriend met vader en zoon Pisarro. De oudere Camille Pisarro was een vriendelijke, toegankelijke persoon die altijd open stond voor de verrichtingen van de
jongere generatie. Via hem kwam Vincent in contact met diverse neo-impressionisten.
De schilders met wie Van Gogh omging, vormden een dwarsdoorsnede van
alles wat er op dat moment in Parijs gaande was, dus zowel de vertegenwoordigers van de nadagen van het impressionisme als van de vernieuwers, voor wie
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men later de term post-impressionisten heeft bedacht. Zij schilderden vooral
elkaar en het leven in Montmartre, dat werd beheerst door cafés, prostitutie en
de verwoestende werking van de absint.
Een van Vincents grote helden uit deze jaren was Adolphe Monticelli (18241886), die voor Vincent de belichaming werd van de waarachtige kunstenaar die
zich, `dromend van zon en liefde, maar altijd gekweld door armoede', volledig
overgee ft aan zijn kunstenaarschap. Van Gogh beschouwde zichzelf als zijn
artistieke erfgenaam en dacht dat hij het werk van deze niet lang daarvoor
gestorven schilder zou voortze tten `als ware ik zijn zoon en broer'. 10 Vincent en
Theo kochten zo veel mogelijk werken van hem aan. Vooral de brede penseelvoering en de diepe zuidelijke kleuren — Monticelli kwam uit Marseille — lijken
de broers te hebben aangesproken. In de brieven komen we ook de zakelijke
kant van Vincent tegen als hij zijn broer aanspoort werk van Monticelli te
kopen, omdat het bij de toenmalige prijzen een uitstekende investering zou
zijn. Het is onder andere deze kunstenaar geweest die Vincents belangstelling
wekte voor het intense licht en het ruige landschap in het zuiden van Frankrijk.
Bij Monticelli treft je nu vooral het warme koloriet, zijn neiging tot het exotische, en het ontbreken van scherpe contouren, waardoor de vormen in zijn
schilderijen in elkaar lijken over te lopen.
De jaren in Parijs hadden Vincent geestelijk en fysiek gesloopt. Hij was er
steeds verder af komen te staan van de natuur die in zijn ogen de enige mogelijkheid bood om het goddelijke te ontmoeten. Hij meende dat de waarheid en
de schoonheid die de natuur in zich verborgen hield, alleen door de kunst kon
worden onthuld. In de beleving van de natuur vond hij een kracht die hem
troostte in zijn eenzaamheid. Hij raakte er steeds meer van overtuigd dat het de
taak van de kunstenaar was om de kern van een onderwerp weer te geven.
Uiteindelijk stelde hij zich tot doel om de essentie van de kleur van de Provence
in zijn doeken uit te drukken. Van fotografisch realisme en natuurimpressies
moest hij niets meer hebben. De studie van de natuur was vooral bedoeld als
voedsel voor zijn verbeelding, want in een schilderij moest vooral een gedachte
tot uitdrukking worden gebracht. Van Gogh wilde het goddelijke zichtbaar
maken door de geheimen en de raadsels die de natuur verborgen hield, te schilderen. Dat deed hij door de beelden die hij had gezien in zijn geheugen te
verwerken. Kunst ontstond volgens Vincent als de schilder het vermogen had
om de ontroering die werd opgewekt door verschillende indrukken tot één beeld
samen te va tten.
Die denkbeelden zijn goed vergelijkbaar met de theorieën van Paul Gauguin.
Van Gogh meende net als hij, dat kleur niet meer moest worden gebruikt om
objecten uit de werkelijkheid zo echt mogelijk uit te beelden, maar om zich
krachtig en naar eigen willekeur uit te drukken. Kleur diende dus een autonoom, symbolisch geladen expressiemiddel te zijn.
Vincents broer Theo had belangstelling voor Gauguin opgevat en hij zou
hem jarenlang financieel ondersteunen. Toen Vincent eenmaal in Arles
woonde, meende hij dat het voor Theo goedkoper zou zijn om Gauguin naar de
Provence te laten overkomen, zodat ze samen de kern van een artistieke kolonie
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zouden kunnen vormen. Gauguin stemde toe en hij arriveerde eind oktober
1888. De karakters van deze twee eigenzinnige kunstenaars bleken echter al
snel te botsen, want Gauguin ging met zijn ideeën over de autonomie van de
schilderkunst veel verder dan Van Gogh. Door de spanningen kwam er van de
gedroomde artistieke kolonie niets terecht. Er was sprake van een dramatische
ontlading toen Vincent Paul Gauguin op 23 december 1888 met een mes
bedreigde. Diezelfde avond bedronk hij zich in een café en sneed met dat zelfde
mes een stukje van zijn oor af. Gauguin was toen al uit Arles vertrokken en de
teleurstelling over de mislukking moet Vincent tot deze wanhoopsdaad hebben
gedreven.
Het incident vormde het begin van Vincents geestelijke achteruitgang en een
isolement dat hem op den duur ging verstikken. Het leven werd een afwisseling
van zware crises en periodes van extreme helderheid, waarin hij als een bezetene werkte vanuit het besef dat hij nog maar weinig tijd had om zijn levenswerk te voltooien. Opgesloten in een inrichting in St. Rémy viel Vincent vaak
noodgedwongen terug op de reproductiecollectie die hij zijn leven lang achter
zich had aangesleept. Gedurende de dagen dat hij niet naar buiten mocht,
maakte hij zeer indringende schilderijen die waren geïnspireerd op die prenten.
In de gelaatstrekken van de Christus op de Pieta naar Delacroix en de Lazarus
naar Rembrandt zijn zelfportre tt en van Vincent te herkennen, waarin hij de
overgave aan zijn desolate toestand lijkt te hebben uitgedrukt. In zijn brieven
lezen we dat Vincent in de brandende zon van de Provence steeds vaker terugdacht aan zijn onbezorgde jeugd in het Brabantse land, die voor hem voor goed
verloren lijkt te zijn.
De `gekte' van Van Gogh is zijn handelsmerk geworden. De schilder dankt
daaraan zelfs een deel van zijn huidige populariteit. Het is daardoor moeilijk
geworden om de ware Van Gogh achter de mythe te zien. In De keuze van
Vincent komt hij naar voren als een man met grote sensitiviteit en veel temperament, die zich zeer bewust was van zijn artistieke aspiraties. Er is niets geks aan
de manier waarop hij zijn werk benaderde, een benadering die uitermate helder
en doelbewust was, zelfs in tijden van zijn geestelijke inzinkingen.
De laatste 7o dagen van zijn leven verbleef Vincent in het plaatsje Auvers-surOise, dichtbij Parijs en zijn geliefde broer Theo. Vincent maakte elke dag ten
minste één schilderij. Ondanks de kou en het vocht van het noorden, lijken die
doeken nog steeds te zijn doortrokken van de kleur en het licht van de Provence.
Toen Vincent voor het eerst in jaren weer een bezoek bracht aan Theo's appartement in Parijs, werd hij geconfronteerd met zijn hele levenswerk: al zijn schilderijen stonden daar opgestapeld tegen de wanden. Hij viel ten prooi aan
vertwijfeling en daar kon de eerste positieve kritiek over zijn werk van Albert
Aurier in het toonaangevende blad Mercure de France niets meer aan veranderen.
Het was Van Goghs missie geweest om zijn persoonlijkheid in zijn schilderijen tot uitdrukking te brengen, zijn compassie met de armen en verdrukten te
tonen en troost te bieden aan de mensen die hij met woorden vaak zo moeilijk
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kon bereiken. De tragiek van Van Gogh schuilt vooral in het feit dat zijn beeldtaal pas vele jaren na zijn dood een universele kracht bleek te bezitten, die ook
nu nog aan talloze mensen over de hele wereld vertroosting geeft.
Het lijkt misschien een grote stap van Vincent van Gogh naar Piet Mondriaan,
van de emotie naar het cerebrale, van de passie naar passer en meetlat. Toch is
die stap kleiner dan men zo op het eerste gezicht zou denken, want in feite is er
veel dat deze twee schilders met elkaar verbindt. Ze werden aan het begin van
hun loopbaan allebei geïnspireerd door een familielid dat behoorde tot de Haagsche School. Zowel door Van Gogh als door Mondriaan werden de stijlen en
technieken van de contemporaine avant-garde opgezogen en verwerkt totdat, na
een lange worsteling, hun zeer individuele, herkenbare stijl was ontstaan.
Beiden bewandelden zij intuïtief, maar vastbesloten, een eigen weg. Zij waren
aanvankelijk vooral schilders voor schilders, omdat hun artistieke waarde
slechts door een enkeling werd begrepen. Voor beide schilders was kunst een
roeping die hun wezen zo in beslag nam, dat het onmogelijk werd om een
relatie met een partner aan te knopen. Van Gogh was ervan overtuigd dat hij
een missie had om de mensheid met zijn schilderijen te troosten. Mondriaan
meende dat hij met zijn kunst een profeet was van een nieuwe maatschappij,
waarin het individualisme van de negentiende eeuw plaats zou maken voor een
universele collectieve geest, waarin harmonie de chaos van het moderne leven
zou doen vergeten. Mondriaan was ervan overtuigd dat een kunstenaar zich
onderscheidt van een gewone sterveling, doordat hij in staat is de universele
verbanden tussen vormen, kleuren en lijnen te `schouwen' met zijn geest om ze
vervolgens in zijn kunstwerk te visualiseren. Net als Van Gogh was Mondriaan
zich ervan bewust dat zijn werk een continu proces was, waarin het één logisch
uit het ander voortvloeide. Maar bovenal hebben we hier te maken met twee
schilders die zich volledig overgaven aan het kunstenaarschap, die hun leven in
dienst stelden van schilderkunst als de visuele verwerkelijking van hun emoties
en denkbeelden. Mondriaan is zeker niet alleen de schilder van composities met
primaire kleuren. In zijn vroege werk lijken de verfmassa's – net als bij Van
Gogh – bijna geboetseerd en met korte, losse verfstreken gestructureerd tot een
ritmisch geheel. Zijn duinlandschappen uit 1909-10 zijn een feest van kleur en
licht.
Er is tussen deze twee schilders echter ook een fundamenteel verschil. Bij
Van Gogh zijn kleur, vorm en lijn op symbolische wijze de `allerindividueelste
expressie van de allerindividueelste emotie'. De symbolen van Mondriaan
hebben – zoals we zullen zien – geen functie als vorm van individuele gevoelsexpressie, maar wel in het uitbeelden van universele waarheden die het tijdelijke, aardse overstijgen.
Begin 2003 was in het Haags Gemeentemuseum de tentoonstelling Mondriaan
te zien. 11 Er werd uitsluitend werk getoond uit de periode
1892-114, dus niet de composities met primaire kleuren waarmee deze kunstenaar zo beroemd is geworden. Bij de tentoonstelling verscheen een uitgebreide
op weg naar abstractie
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catalogus, waarin Hans Janssen en Joop Joosten Mondriaan volgen op zijn weg
van figuratieve schilderkunst naar abstractie. Het boek is een synthese van hun
jarenlange zoektocht naar de achtergronden van Mondriaans artistieke ontwikkeling. Door nieuwe bronnen aan te halen, trachten de auteurs iets toe te
voegen aan het stereotiepe beeld dat in de loop van de twintigste eeuw van
Mondriaan is ontstaan. Dat wil zeggen het beeld van de eigenzinnige kunstenaar uit een calvinistisch milieu met een tamelijk nors karakter, die zelfs op de
dansvloer zijn hoekigheid niet verloor. De auteurs nemen bovendien afstand
van de stelling van Yve-Alain Bois dat Mondriaans composities in primaire
kleuren een radicale breuk waren met zijn eerdere naturalistische werk. Joosten
betoogt dat de landschappen uit het eerste decennium van de twintigste eeuw
een belangrijke rol hebben gespeeld in Mondriaans ontwikkeling naar abstractie
en dat daarin veel elementen van zijn latere werk zijn terug te vinden.
De eerste schilderijen die op de tentoonstelling te zien waren, dateren van
omstreeks 1894. In die tijd was de kloof tussen de ingetogen grijzen van de
Haagsche School en het heldere koloriet van de impressionisten voor
Mondriaan nog onoverbrugbaar. Zijn vrije manier van schilderen baseerde hij
toen – net als Van Gogh in zijn eerste jaren – vooral op Frans Hals en
Rembrandt en niet op de Franse avant-garde. Een van de belangrijkste conclusies van Janssen en Joosten in de catalogus is, dat voor Mondriaan – net als voor
de meeste andere Amsterdamse schilders – de meesters uit de Gouden Eeuw
nog zeker tot 1908 de toetssteen bleven.
Een van de veel voorkomende motieven in zijn vroege werk is de reflectie van
bomen en boerderijen in het water. De schilderijen werden nauwkeurig voorbereid met schetsen en tekeningen, een methode die Mondriaan nog zeer lang
zou blijven hanteren. In zijn studies is goed te zien hoe hij met elementen
schuift totdat in zijn ogen de balans in de compositie is bereikt. Het is heel
verleidelijk om in die landschappen al de harmonie te zien, die wordt bereikt
door het evenwicht tussen horizontalen en verticalen.
Rond 1898 was Mondriaan, net als Nescio en zijn vrienden, veelvuldig te
vinden in het polderland ten zuidoosten van Amsterdam. Hij vond daar het
weidse landschap met de eindeloze luchten zoals de zeventiende-eeuwse
Hollandse meesters het hadden uitgebeeld. Dit landschap had voor hem een
bijna religieuze dimensie. Hij zag het als een reflectie van het universele en
goddelijke. Tot de Eerste Wereldoorlog werd Mondriaans werk beheerst door het
experimenteren met vorm en materiaal. De schilder onderzocht de mogelijkheden van een beperkt aantal motieven zoals landschap, boom, molen, toren en
duin. Het is opmerkelijk dat in zijn landschappen altijd ieder spoor van menselijke aanwezigheid ontbreekt.
De periode rond 1900 was uiterst vruchtbaar voor Mondriaans artistieke
ontwikkeling. Architecten, beeldend kunstenaars en schrijvers raakten geïnteresseerd in het Franse symbolisme. De essentie van de filosofie achter deze stroming was voor de meeste beeldende kunstenaars dat de menselijke werkelijk-
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heid via symbolen in verband kon worden gebracht met een hoger metafysisch
plan. Volgens de Franse criticus Albert Aurier – dezelfde die de eerste positieve
woorden aan het werk van Vincent van Gogh wijdde en hem indeelde bij de
symbolisten – moest de symbolistische schilder het goddelijke achter de aardse
verschijnselen zoeken. Volgens Aurier manifesteert God zich in de harmonie
van kleur en lijn. Hij schreef dit omstreeks 1890 en het is opmerkelijk dat
Mondriaan een kwart eeuw later zijn artistieke aspiraties in vrijwel dezelfde
woorden samenvat.
Een ander aspect van het culturele leven rond 100 was, dat men overtuigd
was van het samengaan van wetenschap en mystiek. Dit is een verklaring voor
de grote vlucht die de theosofie en de antroposofie in artistieke kringen namen.
Harmonie was het sleutelwoord en die kon worden bereikt via `herkenbare'
zaken als verhouding en proportie of via de studie van het effect dat de perceptie
van kleur heeft op de menselijke geest. Deze zeer essentiële elementen in het
culturele leven omstreeks de eeuwwisseling krijgen in de catalogus van Janssen
en Joosten relatief weinig aandacht. De reden hiervoor is vermoedelijk dat
Mondriaan zichzelf later in felle bewoordingen keerde tegen het estheticisme
dat de schilderkunst van het symbolisme kenmerkte. De denkbeelden die aan
het symbolisme ten grondslag lagen, vormden echter wel degelijk de basis voor
Mondriaans artistieke uitgangspunten. Ze wezen hem de weg van de figuratieve
schilderkunst naar de abstractie en van het anekdotische naar het universele
vergeestelijkte.
Vanaf het begin van de twintigste eeuw probeerde Mondriaan de technische
mogelijkheden uit van het bijna kalligrafische lijnenspel dat zo kenmerkend is
voor Nederlandse symbolisten als Thorn Prikker. Zij lieten volgens Mondriaan
zien dat je met behulp van lijn, kleur, ritme en proportie een wereld kunt
creëren die aan de visuele werkelijkheid ontstijgt. In zijn eigen woorden: `zoo
nadert men de geest der dingen'. Tegelijkertijd groeide bij hem – net als 25 jaar
eerder bij Van Gogh – de belangstelling voor de grote kleurvlakken, de verrassende uitsnijdingen en de serene onderwerpen in de Japanse prentkunst. Het
ging hem daarbij niet alleen om de uiterlijke kenmerken van die prenten, maar
vooral om het feit dat daarin een symbolische waarde wordt toegekend aan de
elementaire beeldmiddelen kleur en lijn, maar vooral aan horizontaal tegenover
verticaal.
Omstreeks 1900 moet Mondriaan ook voor het eerst geïnteresseerd zijn
geraakt in de theosofie. Wat hem vanaf het begin heeft aangesproken in het
mystieke denken van die stroming was het idee dat de kosmos georganiseerd is
volgens zuivere, geometrische beginselen. In veel opzichten sluit die mystiek
aan bij de al genoemde denkbeelden van Aurier en de zijnen over de symbolische waarde van lijn en vorm.
Het is opmerkelijk dat Janssen en Joosten in hun catalogusbijdragen twijfelen aan het belang van deze esoterische denkbeelden voor de artistieke keuzes
die Mondriaan maakte. 12 Volgens deze auteurs kunnen er weliswaar enkele
schilderijen met de theosofie in verband worden gebracht, maar had
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Mondriaans artistieke ontwikkeling toch een geheel eigen dynamiek die daar los
van stond. Ik ben het hier niet geheel mee eens. In publicaties uit de jaren
tachtig van de vorige eeuw – in het boek van Janssen en Joosten komen ze niet
eens in de literatuuropgave voor – is men wellicht een beetje doorgeslagen in
het aantonen van de theosofische elementen in Mondriaans schilderijen uit het
eerste decennium van de twintigste eeuw, maar Janssen en Joosten bekijken
zijn werk volgens mij weer te veel aan de hand van zuiver formele criteria. De
schilder presenteerde zich graag als filosoof en hij komt in zijn brieven naar
voren als iemand die zijn kunst zeer bewust in verband bracht met zijn denkbeelden. 13 Het ligt dus voor de hand dat hij naar een vorm zocht om de essentie
van de theosofische leer in zijn schilderijen te `beelden'. Schilderijen die
Mondriaan zelf als sleutelwerk beschouwde, zoals bijvoorbeeld het Evolutie-tryptiek, worden door Janssen en Joosten nauwelijks besproken of als onbelangrijk
terzijde geschoven. Door zo nadrukkelijk afstand te nemen van de theosofische
duiding en andere aspecten van het culturele klimaat waarin Mondriaans vroege
werk ontstond, gooien Janssen en Joosten mijns inziens het kind met het
badwater weg. 14 Later zou Mondriaan gaan gruwen van de expliciete christelijke
en theosofische symbolen die zijn schilderijen tussen 1900 en 1911 vaak
kenmerken. Wat dat betreft zijn Janssen en Joosten als een blok gevallen voor
de mythologie die Mondriaan in zijn autobiografie van 1942 rond zijn eigen
persoon heeft gecreëerd. Dat hij aan het einde van zijn leven deze fase van zijn
ontwikkeling liever wegpoetste, houdt niet in dat hij er op het moment zelf ook
van overtuigd was dat hij inferieur werk maakte, integendeel.
Vanaf het begin van zijn loopbaan was Mondriaan bezig met vereenvoudiging en het zoeken naar harmonie. Na zijn kennismaking met denkbeelden van
het symbolisme en de theosofie stelde hij die zoektocht naar harmonie in dienst
van het aanschouwelijk maken van het universele. Wanneer we vanuit dat
gezichtspunt kijken naar het werk dat Mondriaan tussen 1898 en 1914 maakte,
dan valt direct op dat hij met allerlei stijlen en technieken experimenteerde om
hieraan uitdrukking te geven. Telkens weer omarmde hij het werk van andere
schilders in wie hij die zoektocht naar de essentie van vorm, kleur en lijn
meende te herkennen, of dat nu Van Gogh was, dan wel Cézanne, Jan Sluyters,
Picasso of Jan Toorop.
Mondriaans artistieke ontwikkeling is volgens mij niet los te denken van
ideeën die al gedurende de jaren negentig van de negentiende eeuw werden
uitgedragen door enkele theosofische Amsterdamse architecten die, net als
Mondriaan zelf, lid waren van de kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae.
Jammer genoeg is daarvan maar weinig terug te vinden in het boek van Janssen
en Joosten. 15 De auteurs waren blijkbaar zo blij om nieuwe bronnen te vinden
dat ze voetstoots aannamen dat alles in die correspondentie op werkelijkheid
berust. Daarin poseert Mondriaan altijd weer als een onafhankelijke geest die
liever verwerpt dan omarmt. Bovendien tonen Janssen en Joosten, zoals gezegd,
te weinig distantie bij het aanhalen van passages uit Mondriaans autobiografie.
Hij was een schilder die niet alleen van zijn werk, maar ook van zijn leven een
kunstwerk wilde maken. Daarbij behoorde de bewust gekozen pose van de seri-
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euze filosoof die volledig afgesloten van de buitenwereld tot zijn denkbeelden
over kunst was gekomen. Het zijn echter juist zijn contacten met en belangstelling voor de artistieke en culturele stromingen van zijn tijd die zijn lange, moeizame weg begrijpelijker maken en die laten zien dat Mondriaan geen eenzaam
genie was, maar juist een man van zijn tijd.
Janssen en Joosten betogen ook dat Mondriaan rond de eeuwwisseling weliswaar belangstelling had voor andere kunstenaars, maar dat hij zich dan vervolgens nadrukkelijk distantieerde van alle avant-gardebewegingen. Hij deed in
ieder geval niet mee aan de verering van artistieke persoonlijkheden die andere
Nederlandse schilders van dat moment kenmerkte. Er loopt volgens hen een
duidelijke rode draad door de ontwikkeling van zijn werk, die zich al vanaf het
begin manifesteert. 16 Ze stellen bijvoorbeeld dat de artistieke ontwikkelingen in
Parijs tot circa 1907 niet aan Mondriaan besteed waren. Zelfs de grote Van
Gogh-tentoonstelling die in 1905 in Amsterdam werd gehouden in het Stedelijk
Museum lijkt volgens de auteurs geen sporen op zijn werk te hebben nagelaten.
Kijken we echter naar enkele schilderijen die Mondriaan aan het einde van de
negentiende eeuw maakte, dan zien we duidelijk dat hij toen al experimenteerde met Vincents vrije, expressieve penseelstreken. In 1904 ging zijn
verering voor Van Gogh zelfs zo ver dat hij enige tijd onder deplorabele omstandigheden in Brabant verbleef om in Vincents voetsporen boereninterieurs te
kunnen schilderen. Hoewel Mondriaans kleurgebruik na 1905 geïnspireerd
bleef op de sombere tonen van de Haagsche School, valt het toch moeilijk voor
te stellen dat de confrontatie met het werk van Van Gogh totaal geen indruk op
hem zou hebben gemaakt. Wat hij zag, moest echter rijpen en, zoals alles in
Mondriaans artistieke ontwikkeling, zorgvuldig worden verwerkt en ingepast.
In Amsterdam was 1907 het jaar van de schandalen en van een dramatische
breuk in de Nederlandse moderne kunst. In dat jaar toonde Jan Sluyters in
Amsterdam voor het eerst expressionistisch werk dat was geïnspireerd op het
Franse divisionisme en fauvisme. Aanvankelijk leek Mondriaan ook hierdoor
onaangeroerd te blijven. Een van de dingen die mij op de tentoonstelling het
meest trof, was een foto uit 1908 van Mondriaan in zijn atelier. We zien hem
met een lange donkere baard als een filosoof gebogen over een boek, omgeven
door negentiende-eeuws pluche en voorwerpen die zijn nostalgische gevoelens
voor de zeventiende eeuw verraden. De foto moet zijn genomen vlak voor het
moment waarop Mondriaan zijn baard afschoor en rigoureus die hele
oudbakken troep aan de straat ze tte. Hij bekeerde zich van de ene dag op de
andere tot het radicale modernisme van Sluyters. In de jaren die daarop
volgden, maakte hij voor het eerst schilderijen met spe tt erende ongemengde
kleuren. De verf is aangebracht met een passie die niet onderdoet voor die van
Van Gogh. In 1917 va tt e Mondriaan zijn denkbeelden over `de nieuwe beelding
in de schilderkunst' samen in een artikel dat werd gepubliceerd in het eerste
nummer van het tijdschri ft De Stijl. Hij spreekt daarin onder meer uit dat het
spirituele, vergeestelijkte, zij het versluierd, in de natuur aanwezig is. Om het
zuiver geestelijke te `beelden', moest de kunstenaar door het oppervlak van de
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natuurlijke verschijningsvormen heen breken om tot dat universele te komen.
Als je kijkt naar de duinen die hij in Domburg schilderde, of naar de bloedrode
boom die zelfs zonder bladeren een explosieve levensenergie uitstraalt, dan
vergeet je die hoogdravende theorieën al gauw bij het zien van de passie
waarmee hij zijn materiaal hanteert.
In mei 111 reisde Mondriaan op uitnodiging van Conrad Kikkert voor het eerst
naar Parijs. In Nederland was toen nog maar nauwelijks iets bekend over de
denkbeelden en de schilderijen van de kubisten. Kikkert meende dat die schilders voor een cruciale doorbraak hadden gezorgd in de moderne schilderkunst
en dat zijn Amsterdamse vrienden hiervan niet onkundig mochten blijven.
Mondriaan had zijn uitnodiging om naar Parijs te komen te danken aan zijn
reputatie te behoren tot een kleine selecte groep Nederlandse avant-garde schilders. In Parijs was hij echter plotseling een van de velen, een boer uit de polder
die nog veel te leren had. De modernste Franse meester van wie hij tot mei 1911
werk kende, was Paul Cézanne en dat werk dateerde van vóór 1900.
Het eerste bezoek van Mondriaan aan Parijs duurde slechts tien dagen, maar
het zou van doorslaggevende betekenis blijken te zijn voor Mondriaans verdere
artistieke ontwikkeling. Die kreeg nog een extra impuls door een tentoonstelling
van moderne Franse meesters die oktober 1911 in het Amsterdamse Stedelijk
Museum werd gehouden. Daar was onder meer belangrijk werk te zien van de
`vader' van het kubisme Cézanne, van Picasso en Braque, maar ook van expressionisten als De Vlaminck en Van Dongen. De bezoekers lijken het meest
getroffen te zijn geweest door de kubistische composities die uiteen leken te
vallen in kristalachtige, driehoekige vlakjes. Niet lang daarna begon Mondriaan
ook dergelijke driehoekjes in zijn schilderijen te gebruiken.
Het grootste verschil tussen Mondriaans werk van omstreeks 1912 en de
schilderijen van Picasso en Braque die daaraan ten grondslag lagen, is
Mondriaans frontale benadering van zijn onderwerp. Gaandeweg verdween de
diepte uit zijn schilderijen, zodat op den duur elke vorm van driedimensionaliteit lijkt te ontbreken. Dit is onvergelijkbaar met de uitgangspunten van Picasso
en Braque die er omstreeks 1910 op uit waren om niet alleen de derde, maar
zelfs ook de vierde dimensie – die van de tijd – in hun schilderijen weer te
geven. Het schilderij is als het ware een projectie op het platte vlak, van wat de
kunstenaar ervaart als hij ergens omheen loopt. Dergelijke denkbeelden over
schilderkunst waren absoluut niet aan Mondriaan besteed. Hij raakte echter wel
gefascineerd door de formele aspecten van de schilderijen van dit zogenaamde
analytische kubisme. Voor hem waren de belangrijkste kenmerken daarvan het
`ontkleuren' en de destructie van de lijn waardoor de vormen in elkaar overvloeien. Mondriaan maakte voor 1911 in Domburg nog schilderijen met felle,
vaak ongemengde, tinten maar we zien hoe die kleuren onder invloed van het
bijna monochrome palet van de kubisten steeds meer verbleken tot er alleen
maar aarde tonen en grijzen overblijven. Het waren uiteindelijk Cézanne en de
kubisten die Mondriaan de weg wezen naar zijn `nieuwe beelding'. Hij gaf in
zijn autobiografie van 1942 zelfs toe dat hij `korte tijd' onder hun invloed had
gestaan.
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In 1912 keerde Mondriaan naar Parijs terug. Hij leefde er in armoedige
omstandigheden. Om in zijn levensonderhoud te voorzien, maakte hij kopieën
van schilde rijen in het Louvre. In de internationale culturele sfeer paste de
Hollandse naam Mondriaan niet meer en die werd dan ook prompt in het Frans
klinkende Mondrian veranderd. Hij ging koortsachtig verder met zijn experimenten. Op zijn schilderijen zijn steeds minder herkenbare elementen te zien
en de bomen, stillevens en landschappen worden teruggebracht tot hun meest
elementaire vormen die lijken op te gaan in het web van lijntjes dat hen
omgee ft . Wie deze schilderijen langer bekijkt, wordt getroffen door de heftigheid van de penseelstreken, de passie waarmee ze op het doek zijn aangebracht.
Overal is zichtbaar hoe Mondriaan heeft gezocht naar de ideale compositie. De
ene kleur werd vervangen door de andere, vlakken en lijnen zijn verschoven of
weggeschilderd.
Het hele proces van het afpellen van niet ter zake doende details tot een pure
universele vorm is goed te zien in de serie Stillevens met gemberpot, waarvan
verschillende versies op de tentoonstelling aanwezig waren. Spijtig genoeg
werden deze kunstwerken niet in één ruimte getoond. Met enige moeite kon de
bezoeker Mondriaan volgen vanaf het eerste begin — een zeer nauwkeurige,
natuurgetrouwe tekening op papier met een sterk in het oog springende
turquoise gemberpot — tot aan het schilderij Stilleven met gemberpot 2 waarin de
objecten hun figuratieve functie helemaal lijken te hebben verloren. Ze gaan op
in een structuur van horizontale en verticale lijntjes, waarin hier en daar nog
vagelijk een voorwerp te herkennen valt. Het stilleven was overigens een onderwerp dat we ook veelvuldig tegenkomen bij de kubisten onder wiens invloed
Mondriaan `korte tijd' had gestaan. Mondriaan onderscheidde zich echter van
hen door zijn fascina ti e voor bomen. Jacob van Domselaar herinnerde zich later
van Mondriaan gehoord te hebben dat het de eenzaamheid van de bomen was
die hem artistiek zo aantrok en waarmee hij zich tegelijkertijd ook als mens
identificeerde.17
In 1913 brak Mondriaan met de thema's die hem bijna twee decennia lang
hadden beziggehouden. Vanaf dat moment richtte hij zich nog uitsluitend op de
relaties en het ritme tussen vormen en lijnen in het platte vlak. Hij meende dat
schoonheid beter werd uitgedrukt door de moderne wereldstad dan door de
natuur. Die mathematische schoonheid kon bijvoorbeeld het ritmische lijnenspel zijn van een rij huizen in een straat of de horizontale en verticale lijnen van
de bakstenen in een muur. We moeten dus muren, huizen, stenen en straten
lezen in zijn bijna monochrome composities met een wirwar aan horizontale en
verticale lijnen. De meest intense kleuren vinden we in het centrum; naar de
randen toe worden zowel de kleuren als de lijnen vager. Dit suggereert dat het
schilderij eindeloos doorgaat en als het ware door de schilder uit het continuum
is geknipt. Mondriaan trach tt e zijn idee van universele schoonheid tot uitdrukking te brengen door de objecten te ontdoen van alle overbodige details en alles
te abstraheren totdat de naakte pure vorm tevoorschijn was gekomen. Het was
geen proces met passer en meetlat, maar iets zuiver intuïtiefs, waarbij die pure
vormen aan de materie ontworsteld moesten worden. Wie daar oog voor heeft,
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kan in alle schilderijen die op deze tentoonstelling werden getoond, de passie
zien, waarmee die strijd werd gevoerd.
In de zomer van 1914 bezocht Mondriaan zijn familie in Arnhem en zijn vriend
Jan Toorop in Domburg. Daar werd hij verrast door het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog. Dit bele tt e hem om naar Parijs terug te keren. Mondriaan dacht
als zovelen dat de schermutselingen snel voorbij zouden zijn, maar uiteindelijk
zou zijn gedwongen verblijf in Nederland vijfjaar duren. In de luwte van de
verschrikkingen van de oorlog, maar ook verstoken van informa ti e over de artistieke ontwikkelingen in de rest van Europa, zette Mondriaan zijn zoektocht
voort naar waarachtige schilderkunst, waarin het universele werd `gebeeld'. Wat
Mondriaan een groot kunstenaar maakt, is dat zijn benadering niet louter
wetenschappelijk en analytisch was, maar dat hij zich, net als van Vincent van
Gogh, tot op het laatst vooral een intuïtief schilder toont voor wie het schilderen
in de eerste plaats een roeping was.

Noten

I H. Luijten in C. Stolwijk (2003) p. 99
2 V.W. van Gogh (1958), I p. 401 brief nr. 418, aan Theo zomer 1885.
3 N. Bakker in C. Stolwijk e.a. (2003) pp. 87 en 89.
4 V.W. van Gogh (1958), II p. 190 brief nr. 336, aan Theo najaar
1883.
5 Ibid. II p. 375 brief nr. 406, aan Theo voorjaar 1885.
6 Hulsker (1978) p. 198. Over het Joodse Bruidje zei hij tegen zijn
vriend Kerssemaker met wie hij het Rijksmuseum had
bezocht:"geloofje nu wel, en dat meen ik oprecht, dat ik To jaar
van mijn leven wilde geven, als ik hier voor dit schilderij veertien
dagen kon blijven zi tt en met een korst droog brood voor voedsel?".
7 V.W. van Gogh (1958), II p. 424 brief 428, aan Theo oktober 1885.
Over Frans Hals zei Van Gogh: " Hals heeft wel zeven en twintig
zwarten".
8 Ibid. II p. 37o brief nr. 404, aan Theo 3o april 1885.
9 Ibid. II p. 547 brief nr. 477 a, aan John Russel augustus 1888.
Io Ibid. III p. 445 brief W 8, aan zijn zuster Wil uit Arles ca. 27
augustus 1888.
II Deze tentoonstelling was van 25 maart tot 14 juli 2002 te zien
geweest in Musée d'Orsay te Parijs en van 18 augustus tot 8
december 2002 in het Kimbell Art Museum te Fort Worth. De
catalogus is alleen beschikbaar in het Engels.
12 Janssen en Joosten (2002) pp. 84 en 90
13 Ibid. p. 138.
14 Ibid. p. 65-66. De auteurs gaan hier wel erg kritiekloos af op het
oordeel van Albert van den Briel, een kennis die Mondriaan
adoreerde. Mondriaan spiegelde anderen graag een eigenzinnige
en onafhankelijke ontwikkeling voor. Het was een bewuste pose
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die hij zijn leven lang cultiveerde en waarmee hij mindere goden
als Albert van den Briel kennelijk imponeerde.
15 Men krijgt hiervan een veel betere indruk in Bank en Van Buuren
(2000)

(2002), p. 45.
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Ludo Beheydt

`Het Nederlands gaat nooit
verloren...'

Het Nederlands bevindt zich in woelige wateren. Zijn vanzelfsprekende, maar
moeizaam verworven volwaardigheid als een multifunctionele standaardtaal
lijkt behoorlijk aangetast. Alom verschijnen rapporten, boeken en opinieartikelen die evaluaties, voorspellingen, aanbevelingen of zelfs regelrechte
doemscenario's bevatten.
Het meest recente geruchtmakende rapport in deze turbulente publicatiestroom is het op 21 maart 2003 gepresenteerde rapport Nederlands, tenzij... van
de Commissie Nederlands als Wetenschapstaal van de Koninklijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen (KNAW). Het loont de moeite hier een fragment
uit de finale aanbeveling als aanzet tot de discussie over te schrijven:
De opkomst van één enkele mondiale lingua franca heeft enorme voordelen, vooral in de wetenschap. Niet alleen in de bètadisciplines, maar
ook die van de alfa- en gammawetenschappen. Het gebruik van het
Engels dient daarom te worden bevorderd sans rancune en met elan. De
commissie is echter ook van mening dat het Nederlands de bescherming verdient van de instituties die daarvoor verantwoordelijkheid
dragen, in de eerste plaats de overheid, maar ook de universiteiten als
dragers en hoeders van de cultuur en dus van de taal (...) Wetenschappers in de geesteswetenschappen en de gedrags- en maatschappijwetenschappen moeten zich tweetalig ontwikkelen (...) Er moet even goed
aandacht besteed worden aan de ontwikkeling van het Nederlands, als
aan de kwaliteit van het wetenschappelijk Engels. (p.29)
Het zal de onbevooroordeelde sociolinguïst opvallen dat hier met betrekking tot
het Nederlands verschillende fenomenen aan de orde worden gesteld.In de
eerste plaats reveleert het citaat het `functieverlies' van het Nederlands als standaardtaal. De commissie accepteert onvoorwaardelijk dat het Nederlands zijn
volwaardigheid als wetenschapstaal verloren heeft. Dat blijkt overigens nog
duidelijker uit de rest van het rapport waar men onder meer kan lezen: `Voor de
natuurwetenschappen lijkt het pleit decennia geleden reeds te zijn beslecht;
bijna alle belangrijke wetenschappelijke publicaties verschijnen in het Engels'
(p. ).Ten tweede bevestigt dit citaat de overhand toenemende meertalige maat-
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schappij in Nederland. Mondialisering hee ft kennelijk geleid tot een meertalige
maatschappij waarin de concurrerende talen (nog) niet in een stabiel evenwicht
zijn. Ten derde illustreert het citaat exemplarisch de behoefte aan overheidssteun voor de nationale talen, die bedreigd worden door de om zich heen grijpende taalsterfte.Ten vierde bewijst het citaat de absolute noodzaak van een
Europees taalbeleid voor de bescherming van de Europese culturele identiteiten.
Met betrekking tot dit laatste punt – het Europese taalbeleid – daar zijn al
uitvoerige analyse- en beleidsvoorstellen over verschenen. Notoir in dat opzicht
is het boek van Abram de Swaan, de bekende Amsterdamse socioloog, die met
zijn boek Words of the World. The Global language System, dat nu ook in het
Nederlands verschenen is onder de titel Woorden van de wereld. Het mondiale
talenstelsel, het wereldtalenstelsel belicht vanuit een tweeledig theoretisch standpunt: vanuit de politieke sociologie van de taal en vanuit de politieke economie
van de taal.
In politiek-sociologisch opzicht ziet De Swaan het talenstelsel als een astronomisch stelsel met een periferie, een semi-periferie en een kern. De zowat
5.000 overlevende talen bestaan voor 98 procent uit `perifere', dat wil zeggen
lokale taaltjes die tezamen nog door geen tien procent van de bevolking worden
gesproken. Die draaien om zo'n honderd centrale of `planetaire' talen die
samen ongeveer 95 procent van de mensheid bestrijken. De sprekers van die
talen doen voor hun onderlinge communicatie dan weer een beroep op `supercentrale talen': Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Hindi, Japans, Maleis,
Portugees, Russisch, Spaans, die in een grotere regio bruikbaar zijn. Helemaal
in de kern van het stelsel is er `één taal die de supercentrale talen met elkaar
verbindt en die dus de spil vormt van het wereldtalenstelsel.' Deze hypercentrale wereldtaal is het Engels.
Deze zeer geordende en voor een linguïst toch wel wat bevreemdende galactische beschrijving van het talenstelsel kent mijns inziens wat te veel stabiliteit
toe aan het linguïstisch universum en generaliseert te simplistisch over de
complexe relaties tussen talen en dialecten. Nie ttemin kan men het grosso
modo met de geïmpliceerde hiërarchie op dit ogenblik eens zijn. Als we die
accepteren kunnen we met De Swaan de volgende stap nemen, die waarmee hij
dit stelsel in een economisch perspectief plaatst. Hij wijst er vooreerst op dat de
talen van het stelsel een sterk uiteenlopende communicatiewaarde hebben, de
zogenaamde Q-waarde. Die `Q-waarde' is onderhevig aan een economische
wetmatigheid die bepaalt dat mensen "als ze maar even de kans krijgen, de taal
zullen leren die hun een groter communicatievoordeel, een grotere `Q-waarde'
oplevert dan een andere taal. In economisch perspectief worden talen gedefinieerd als 'hypercollectieve goederen' " (p. 32).
Deze economische wetmatigheid leidt er volgens De Swaan toe dat het
Engels in zijn hegemoniepositie in de toekomst alleen nog maar zal versterken:
het wordt zo te zeggen slapend rijk. Zijn laatste hoofdstuk, dat de taalsituatie in
de Europese Unie behandelt, draagt dan ook de niet mis te verstane titel hoe
meer talen, hoe meer Engels. Met de jongste uitbreiding van de EU is dat een wat
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beangstigende slogan. De Swaans conclusie met betrekking tot de positie van de
landstalen in de EU en met name van het Nederlands, klinkt dan ook niet hoopgevend:
De Europeanen hebben in snel toenemende aantallen Engels geleerd
en spreken het als hun tweede taal. Ze gebruiken het voor internationale communicatie, in zaken en op reis, in wetenschap en technologie. In sommige tussenliggende domeinen concurreren Engels en de
landstaal met elkaar, bijvoorbeeld in amusement, reclame, sport en
mode. (p.i9o)
Voorzover dat waar is (het Engels in amusement etc. is absoluut geen complete
concurrent met de landstalen), is de geruststellende zin die op deze passage
volgt mij toch maar een schrale troost:
Maar zolang de staat zijn steun blijft geven aan de landstaal, zal die de
druk van de mondiale taal kunnen weerstaan, en zal de diglossie in een
precair evenwicht voortduren. (p.190)
Een schrale troost omdat we nu al zien dat de staat, zowel in Nederland als in
Vlaanderen, zijn steun aan de landstaal vermindert en zeker binnen de Europese gremia te weinig op zijn strepen staat. De Swaan wil ons geruststellen door
het Europese talengebouw als een stevig gefundeerd huis met vier gescheiden
communicatieverdiepingen voor te stellen waarin duidelijke taalkeuzes gelden.
Maar zijn metafoor overtuigt me niet. Ik heb de indruk dat hij te veel simplificeert en onvoldoende rekening houdt met de taaldynamiek. Het Europese taalgebouw is volgens mij meer een labyrint dan een helder gestructureerd pand. Er
is bij De Swaan te weinig aandacht voor de knusse hoekjes, de donkere kelders,
de prestigieuze loggia's, de achterkamertjes, de wandelgangen en de voortuin,
om in zijn metaforiek te blijven.
Evenwichtiger en meer doordacht en daardoor bruikbaarder als beleidsinstrument vind ik het rapport dat Rieks Smeets in samenwerking met de Werkgroep
Europa van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren voor de Nederlandse
Taalunie in 2001 heeft aangeboden aan het Comité van Ministers. Dit rapport
draagt terecht de titel Naar een samenhangend taalbeleid voor het Nederlands
vanuit Europees perspectief en mondt uit in een zeer gedifferentieerd advies dat
zich niet beperkt tot een `taalbeleid' in enge zin, namelijk het uitstippelen van
een positiebepaling voor het Nederlands als officiële taal in de Europese Unie.
Rekening houdend met maatschappelijke ontwikkelingen en actuele debatten,
zoals de Bologna-voorstellen voor het bachelor-mastermodel in het hoger onderwijs, de versnelde opkomst van tweetalige scholen, de taalpolitieke verzuchtingen en acties van de streektalen, de openbare discussies over het sociale taalbeleid in de multiculturele maatschappij en de slepende discussie over de
variatie tussen dialect, streektaal en standaardtaal, heeft de werkgroep het overlegkader verbreed tot een algemeen taalbeleid.
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In dit rapport is voor het zeer brede domein van de genoemde taalvariatie
binnen het Nederlandse taalgebied een beleid uitgetekend dat is uitgemond in
21 aanbevelingen voor het meerjarenbeleidsplan 2003-2007 van de Taalunie.
Het rapport is geen paniekschreeuw, het begint met de nuchtere vaststelling
dat het goed gaat met het Nederlands. Het basisadvies is ondubbelzinnig: de
Taalunie moet er onverkort op toezien dat het Nederlands een geschikt, algemeen bruikbaar instrument blijft voor zowel het privé als het publieke domein.
Anderzijds moet het evoluerende Nederlands in al zijn variatie terdege
geboekstaafd worden, en moet erover gewaakt worden dat het in al zijn rijkdom
geleerd en genoten kan worden, als eerste, als tweede en als vreemde taal. Dit
houdt in dat het taalbeleid, afgezien van uiteraard grammatica, drie domeinen
zal moeten bestrijken – en hier zien we de inspiratie van Einar Haugen – :
corpus, status en acquisitie. Corpus hee ft te maken met adequate en voortgaande codificatie van de taal, status heeft te maken met de handhaving van de
taalfuncties en het pres ti ge, acquisitie met aanleren en onderwijzen.
Op elk van deze domeinen zijn er aanbevelingen. Zo adviseert het rapport
dat het Nederlands in principe voertaal wordt bij alle bachelor-opleidingen aan
instellingen van hoger onderwijs binnen het Nederlandse taalgebied en dat
master-opleidingen die inhoudelijk op de Lage Landen betrekking hebben of
voorbereiden op beroepen die een grote mate van contact met de Nederlandstalige burgers in Noord en Zuid inhouden, in elk geval volledig in het Nederlands
gegeven worden. Dit advies, dat duidelijke parallellen vertoont met dat van de
KNAW, heeft consequenties voor zowel corpus als status en acquisitie. Die
aanbeveling veronderstelt immers dat de Nederlandse vaktalen goed gecodificeerd worden (corpus), dat het Nederlands zijn functie als wetenschapstaal
behoudt (status) en dat de Nederlandse wetenschapstaal optimaal verworven
kan worden (acquisitie). Meer specifiek op status gericht is de aanbeveling dat
de Taalunie toeziet op de naleving van de Europese regelingen die stellen dat
waar burgers direct met Europese afgevaardigden of instellingen te maken
hebben (dit is de `derde verdieping' in het model van De Swaan), alle officiële
talen binnen de EU ook werktalen moeten zijn, ongeacht de kosten. Overigens
komt ook dit rapport uit op het advies dat er een Europees talendebat moet
komen over het statuut van de werktalen, maar dat impliceert natuurlijk dat de
politici zich engageren om het onderwerp taal en communicatie uitgebreider
op de politieke agenda te zetten van de EU. Het verdient beslist overweging of
er niet een taalparagraaf moet komen naast de sinds het Verdrag van Maastricht bestaande cultuurparagraaf.
Het verdienstelijke aan het rapport van Smeets is dat hier ook de belangen
van de meertalige Europese burgers die een andere moedertaal hebben dan een
van de officiële talen van de lidstaten uitvoerig aan de orde gesteld worden. Dat
is een groep die in veel de van de officiële rapporten over het hoofd wordt
gezien, omdat dergelijke rapporten vaak vanuit het officiële landsbelang
worden opgesteld. Toch zal een coherent taalbeleid ook gericht moeten zijn op
respect voor de subtiele verhouding tussen standaardtaal, dialecten, streektalen
en minderheidstalen en op sociale integra ti e van nieuwkomers. Dit rapport
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maakt alvast duidelijk dat een Europese taalpolitiek een complexe aangelegenheid is die niet gediend wordt door simplistische macromodellen en het heeft
het voordeel dat het is gebaseerd op een grondige analyse van de taalproblematiek binnen het Nederlandse taalgebied.
Behalve deze uitvoerige studies is er in opdracht van de Belgische kamer van
volksvertegenwoordigers ook nog een rapport met aanbevelingen verschenen
van Danny Pieters. De talen van de Europese Unie is eigenlijk in eerste instantie
inventariserend. Het boekje probeert in de eerste drie hoofdstukken een overzicht te geven van de taalverscheidenheid, de taalgebruikspraktijk en de taalpolitiek in de Europese Unie. Het vierde hoofdstuk zet dan de benaderingswijzen
van een Europees taalbeleid op een rijtje, wat in het laatste hoofdstuk leidt tot
een eigen voorstel voor een Europees taalbeleid. Het loont de moeite om de
drie pijlers van dit voorstel, dat verankerd is in de bestaande verdragsrechterlijke regeling, hier even te citeren:
I. alle officiële talen van een lidstaat zijn officiële taal van de Europese Unie
(tenzij een lidstaat beslist daarvan af te zien);
2. Engels, Frans en Duits zijn de werktalen van de Europese Unie en al haar
instellingen, administratie en agentschappen; daarenboven worden de
officiële talen van de plaats van vestiging van een instelling enz. als gedeeltelijke werktaal voor de betrokken instelling erkend. Niemand hanteert daarbij
zijn moedertaal als werktaal.
3. De niet-officiële talen van de Europese Unie mogen op de ondersteuning
van de Unie rekenen. (p.55)
Afgezien van het illusoire karakter van het goedbedoelde tweede advies, heeft
dit voorstel wel erg veel weg van een Belgisch compromis. Het is hier niet de
plaats om op de argumentatie in te gaan, maar in het licht van het breder kader
opgezet door het rapport van Smeets, verdwijnt dit boekje in het niets. Het interessantste gedeelte is nog de bijlage, omdat daarin de relevante officiële teksten
bijeengebracht zijn waarmee bij het uitstippelen van een Europese taalpolitiek
rekening moet worden gehouden.
Tot slot vermeld ik hier nog een rapport van de Commissie Cultureel
Verdrag Vlaanderen-Nederland dat al op 23 april 2001 werd gepresenteerd. Het
rapport beslaat slechts een deelgebied van het Europese taalbeleid, namelijk
Het gebruik van het Engels in het hoger onderwijs (Commissie Cultureel Verdrag)
en het is geen synthese, maar slechts een verzameling werkdocumenten. Ik
vermeld dit rapport alleen omdat het behalve de wettelijke regeling van het
talengebruik in het hoger onderwijs een zeer goed overzicht geeft van de positiebepalingen van de Vlaamse en Nederlandse universiteiten in 2001. Dit is
vooral interessant in het licht van de wetgeving die daaromtrent in de maak is.
Als we de huidige evolutie stellen tegenover de in 2001 ingenomen standpunten dan constateren we met eigen ogen hoe snel het Engels in opmars is. Ik
citeer bij wijze van voorbeeld uit de brief van rector Breimer van de Universiteit
Leiden uit 2001: "Wij verwachten dat in veruit de meeste gevallen het Engels de
voertaal zal zijn bij de in het kader van de in de nieuwe structuur te ontwik-
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kelen masteropleidingen". Ik stel daartegenover de uitspraak van diezelfde
rector in het Leids universitair weekblad Mare van 13 maart 2003: "De stelregel
is: Engels in de masterfase waar dat functioneel is. Maar men zal moeten tonen
dat colleges in het Nederlands nodig zijn." Het hek is duidelijk van de dam als
je moet gaan aantonen dat Nederlands `nodig' is. Het Nederlands is, in talloze
situaties, onmisbaar en onvervangbaar.
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Een kunstenaarshand is niet gauw gevuld
Een van de scherpste literaire satires van de Nederlandse letterkunde blijft de
sleutelroman Vincent Haman (1898) geschreven door Willem Paap, in 1885 een
van de oprichters van De Nieuwe Gids en de eerste penningmeester van het tijdschrift. Dertien jaar later gebruikte Paap zijn inside-kennis van persoonlijke en
financiële achtergronden om de literaire avant-garde te villen, in het bijzonder
Lodewijk van Deyssel in de titelfiguur Vincent Haman. Opvallend vaak spreken
in Paaps roman de revolutionaire bohémien-kunstenaars over geld — een
obsessie die gelijk opgaat met hun losbandige levensstijl. Vooral Haman/Van
Deyssel toont zich een kampioen in het bliksemsnel uitgeven van bij elkaar
gebedelde voorschotten. Zo krijgt Haman 35o gulden voor zijn boekje over
Multatuli (Paap doelt op Van Deyssels nogal moraliserende stuk Multatuli en de
vrouwen), maar die gaan nog voor het boek gedrukt wordt op aan meisjes en
luxe artikelen; 15 o gulden voor een vertaling en 6 o o gulden honorarium van De
Nieuwe Revue volgen dezelfde weg. Aan het eind van de roman wordt
Haman/Van Deyssel als een regelrechte opportunist neergezet, waar hij van De
Nieuwe Revue overloopt naar De Revue — lees De Gids — omdat die hem het reusachtige jaarloon van 1800 gulden aanbiedt. Voor bijzondere uitgaven springt
dan ook nog Esther Luzac bij, een artistiek angehauchte vriendin die even
gemakkelijk Vincent Hamans huisinrichting betaalt als ze zijn kunstbroeder
Helmers (lees Heijermans) 900 gulden toesteekt. In de figuur van Esther
tekende Paap een van de belangrijkste mecenassen van de Tachtigers: de vermogende beeldhouwster Saar de Swart (1861-1951), die vanaf 1894 een kring van
protégés bij elkaar bracht in het Witsenhuis.
In Vincent Haman rekende Paap genadeloos af met de romantische mythe
dat `de zwarte mannen' die de `Revolutie in de Literatuur' brachten beklagenswaardige Sjaalmans waren, die hun `bleeke gezichten' aan (bloed)armoede
hadden te danken. Dit beeld houdt evenmin stand in het bijzonder goed gedocumenteerde proefschrift van Helleke van den Braber over hetzelfde onderwerp
— de moderne Nederlandse literator en zijn soms problematische verhouding tot
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geld en geldschieters – onder de titel Geven om te krijgen. Literair mecenaat in
Nederland tussen 1900 en 1940. Wie wil weten wat een jaarinkomen van 1800
gulden qua koopkracht betekende aan het eind van de negentiende eeuw, wordt
door Helleke van den Braber van antwoord gediend. Uit de 'Omrekentabel geldbedragen van 1880-194o naar 1990' (Bijlage 2) kan men afleiden dat de som
van i800 gulden naar hedendaagse maatstaven zo'n kleine 15.000 euro voorstelt; veelzeggender is de vergelijking met het gemiddelde jaarsalaris van een
onderwijzer in die tijd, dat rond de moo gulden lag. Behalve de mythe van het
onderbetaalde genie, ondergraaft Van den Braber ook die van de mecenas als
zuivere altruïst. De titel Geven om te krijgen refereert aan een delicaat evenwicht
van complementaire belangen: zoals de schrijver zich via een mecenas wil
verzekeren van de mogelijkheid te schrijven, zo koopt de mecenas met zijn
giften macht en prestige af, en verschaft zich een toegang tot literaire kringen.
In deze verhouding wordt cultureel kapitaal tegen economisch kapitaal gewisseld; zowel weldoener als begunstigde zijn belanghebbende partij.
Van den Braber belicht de complexiteit van deze verhouding aan de hand van
drie exemplarische casussen. Enerzijds haalt ze de twee belangrijkste particuliere mecenassen in het vooroorlogse Nederland naar voren, beiden assuradeur:
Frans Mijnssen (1872-1954) en Matthieu René Radermacher Schorer (18881956). Gedurende dertig jaar hebben zij steun verleend aan een zeer ruim
netwerk van kunstenaars, dat elkaar niet overlapte. Mijnssen huldigde een socialistisch cultuurverspreidingsideaal en hielp, naast schrijvers uit de socialistische hoek, als Querido of Heijermans, ook de Tachtigers. Zo nam hij bijvoorbeeld van Saar de Swart het mecenaat voor Willem Kloos over, die hij bij een
bezoek aan het Witsenhuis had ontmoet, en rekte hij met financiële injecties
het bestaan van De Nieuwe Gids tot Kloos' overlijden, zonder dat de oude
Meester zelf dit ooit in de gaten kreeg. Dat men zich bij het concept mecenaat
alle soorten van ondersteuning kan voorstellen, laat zijn gewoonte zien om
Kloos op zijn verjaardag niet minder dan moo sigaren toe te sturen! De
Utrechtse aristocraat Radermacher Schorer van zijn kant huldigde een elitaire,
antimaatschappelijke literatuuropvatting. Hij hielp bijvoorbeeld de kunstenaars
rond het tijdschrift De gemeenschap, of de Bergense kunstenaars rond Charley
Toorop. Ook J.C. Bloem en Hendrik Marsman dongen graag om zijn financiële
gunsten. Naast deze individuele netwerken belicht Van den Braber ook een
overheidsmecenas: het in 1905 opgerichte ondersteuningsfonds van de Vereniging van Letterkundigen. Een interessant hoofdstuk is verder gewijd aan het als
reactie op dit fonds gevoerde `ondersteuningsdebat', een polemiek over de
wenselijkheid van overheids- en particuliere steun aan kunstenaars die decennia
lang zou aanslepen (en nog recentelijk opnieuw oplaaide rond Geert Mak c.s.).
Dit proefschrift wekt niet alleen bewondering door de goede documentatie en
de overzichtelijke presentatie van onderzoeksgegevens, het hanteert bovendien
een strakke vraagstelling, waarop in een laatste hoofdstuk genuanceerde
antwoorden worden geformuleerd. De contouren van Van den Brabers theoretische referentiekader worden aangereikt door onder anderen Pierre Bourdieu en
zijn theorie van het literaire veld, zonder dat dit een overlast aan jargon veroor-
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zaakt. Juist door de inbedding van het mecenaat binnen maatschappelijke en
artistieke krachtenvelden, verantwoordt Van den Braber de benedengrens van
haar onderzoeksperiode (het jaar 1900). Pas bij de Tachtigers, zo maakt ze
aannemelijk, ontstond het soort auteur dat het instituut van het mecenaat
broodnodig had: de autonome schrijver, die zich onderscheidde van de productieve broodschrijver à la Bosboom-Toussaint of de part-time schrijver à la
Tollens uit het midden van de negentiende eeuw. De Tachtigers vonden beide
schrijversstatuten in strijd met hun hoge opva tting van het kunstenaarschap,
maar anderzijds kon hun beperkte literaire productie voor een klein publiek
geen brood op de plank brengen. Door het hoge prestigegehalte van hun kunst
slaagden zij er echter wel in mecenassen te vinden, die op hun beurt artistiek
prestige kochten door hen te ondersteunen.
Terwijl Van den Braber herhaaldelijk betreurt dat er over het mecenaat van de
Tachtigers nog geen systematisch onderzoek is gedaan, is het een beetje
jammer dat ze geen gewag maakt van Paaps satire over dit onderwerp. Juist uit
haar proefschrift komen we immers te weten dat de door Paap genoemde honoraria op waarheid berusten. En wat de opgeheven hand van Vincent Haman
betreft: het is juist Lodewijk van Deyssel die door Van den Braber het vaakst
wordt genoemd als begunstigd schrijver. Niet alleen door Frans Mijnssen werd
hij 46 jaar lang gesteund, in het overzicht `Duurzame uitkeringen' van staatswege scoort hij hoger dan al zijn collega's: tussen 192o en 1939 ontving hij niet
minder dan 25.500 gulden. Alleen de Tachtigers Hélène Swarth en Willem
Kloos kwamen min of meer in de buurt.
– Elisabeth Lei nse

MARITA MATHIJSEN: De gemaskerde eeuw.
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Nadat ze reeds eerder een aantal bekroonde publicaties over literaire figuren uit
de negentiende eeuw het licht liet zien, waagt Marita Mathijsen zich in haar
nieuwste boek aan een grootschaligere en tegelijkertijd synthetiserende behandeling van deze periode. Vertrekkend van een anekdote of een uitvoerige
romanpassage probeert Mathijsen dit tijdperk `[m]et zachte hand' (p. 248) van
zijn beide maskers te ontdoen. Het eerste masker kreeg de negentiende eeuw
door de twintigste opgezet: het was een `burgerlijk tijdvak [...] waarin niets
gebeurde, waarin niets geschreven was dat de moeite waard was, een tijd van
slapte en verval'. Zo kreeg Mathijsen het op school ingelepeld. Weliswaar waren
er ook `[m]ooie dingen, zoals Romantiek en revolutie [...] maar niet in Nederland' (p. io). Het tweede masker werd door de negentiende-eeuwer zelf voorgebonden en bestond voornamelijk uit de dubbelzinnige moraal die haar
oorsprong vond in hooggestemde idealen waarvan de praktische verwezenlijking vaak onmogelijk bleek.
Of er in de negentiende eeuw echt meer gehuicheld werd dan in vorige
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eeuwen zoals deze studie suggereert, lijkt me moeilijk verdedigbaar. Eigenlijk
doet deze vraagstelling er ook niet toe. De uitgangspositie van het boek mag
gezocht en zelfs ietwat geforceerd overkomen, het valt niet te loochenen dat
Mathijsen erin slaagt om de negentiende eeuw tot leven te brengen. Het boek
zit dan ook boordevol wetenswaardigheden. Zo leert de lezer onder meer het
gebruik kennen dat er voor het huis van een overledene stro werd gestrooid om
het ratelen van passerende koetsen te dempen (p. io6). De occasionele humoristische noot verlevendigt nog Mathijsens discours. Wie wil, kan zelfs in het
omslag een speelse knipoog zien: naast de titel De gemaskerde eeuw prijkt de
afbeelding van een niets verhullend naakt.
Mathijsens studie is een echt leesboek geworden, met vlo tte pen geschreven
en wars van jargon en getheoretiseer. Citaten uit negentiende-eeuwse bronnen
zijn herspeld of in modern Nederlands hertaald. Allicht werd vanuit dezelfde
gedachtegang besloten om het boek geen voet- of eindnoten mee te geven. De
bronnen die de auteur gebruikt heeft, kunnen overigens vrij makkelijk opgespoord worden in de bondige bibliografie die elk hoofdstuk apart heeft meegekregen. Jammer is wel het ontbreken van een register, vooral omdat bepaalde
figuren in meer dan een hoofdstuk optreden en interne verwijzingen dan
makkelijker te volgen waren geweest.
Het boek bestaat uit drie grote delen die elk nog eens uiteenvallen in
verschillende hoofdstukken. Achtereenvolgens worden het `Verborgen leven'
(seksualiteit, prostitutie, pornografie), `De onmatige realiteit' (ziekte, zelfmoord,
drankzucht) en `De idealen' (gezin, liefdadigheid, geloof) van de negen ti ende
eeuw voorgesteld. Het derde deel is opmerkelijk korter dan de voorgaande
delen, allicht ook omdat het behandelde onderwerp in vergelijking minder tot
de verbeelding spreekt. Toch is hier een kans blijven liggen: tweemaal valt het
woordje `Réveil-kringen' (p. 23o en p. 231) zonder dat dit belangrijke begrip uit
de doeken wordt gedaan. Vooral ook omdat Mathijsen in dit deel vaak teruggrijpt naar de bekende `dominee-dichters', waarvan sommigen van grote betekenis zijn geweest voor de richting van het Réveil, lijkt me deze omissie betreurenswaardig.
Dat Mathijsen gepassioneerd is door haar onderwerp hoeft geen betoog voor
wie haar andere publicaties kent. In haar enthousiasme laat ze zich echter wel
eens betrappen op een onbesuisde uitspraak. De bewering dat men in de negentiende eeuw `voor het eerst van het zwakke geslacht [is] gaan spreken' (p. 23)
snijdt geen hout. Volgens de Oxford English Dictionary (OED) kwam in het
Engels al sedert 1614 het begrip 'the weaker sexe' voor. In ons taalgebied stelt
een Utrechts handschri ft uit de vij ftiende eeuw expliciet `die wive inden gebreckelicken kunne' tegenover `een manspersoon' die tot de `startkeren kunne'
behoort (zie het Middelnederlandsch woordenboek van Verwijs en Verdam). Ook
was het bijvoorbeeld juister geweest om te vermelden dat het prozawerkje
Holland in het jaar 2440 wordt toegeschreven aan Betje Wolff (p. 203). Bovendien
werd het niet in 1799 maar in 1777 uitgebracht (zoals wel correct in de bibliografie staat vermeld) .
Dergelijke onvolkomenheden doen weinig afbreuk aan de intrinsieke waarde
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van De gemaskerde eeuw. Het algemeen oriënterende karakter van elk hoofdstuk
kan voor menig student een prikkel zijn om zich in het betreffende deelgebied
te gaan verdiepen. Vooral daarin ligt m.i. de betekenis van dit boek. Als eerste
kennismaking met een aantal preoccupa ti es, angsten en dromen van de negentiende-eeuwse maatschappij is De gemaskerde eeuw een geslaagde proeve.
– Kris Steyaert

M.A. SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN: In de boeken, met de geest. Vijftien studies over vroegmoderne Nederlandse literatuur, uitgegeven bij haar afscheid als hoogleraar van de Universiteit Utrecht op 31 oktober 2002. Verzameld en ingeleid door A.J. Gelderblom e.a. Amsterdam,
Amsterdam University Press, 2002. 312 pp. ISBN 90 5356 599 x. € 22,50.

In oktober 2002 kwam er een einde aan de lange en vruchtbare universitaire
carrière van M.A. Schenkeveld-van der Dussen, die als een van de meest
oorspronkelijke en veelzijdige historisch-le tt erkundigen van haar generatie
gezien kan worden. Zij publiceerde vooral op het gebied van de zeventiende- en
ach ttiende-eeuwse Nederlandse letterkunde, waarbij speciaal van haar talrijke
artikelen over de poëtica van de vroegmoderne lyriek een grote invloed is uitgegaan. Maar Schenkeveld-van der Dussen is niet alleen actief geweest op het
gebied van poëzie en literatuuropvattingen. Zij was bijvoorbeeld de initiator van
een aantal grote projecten die bepalend gebleken zijn voor het (historisch-)letterkundig onderzoek in de jaren negentig. Ik noem hier slechts de `kaleidoscopische' literatuurgeschiedenis Nederlandse literatuur, een geschiedenis, die in 1993
onder haar hoofdredactie verschenen is, en de niet minder verrassende dan
prestigieuze bloemlezing met vrouwenliteratuur uit de periode 1550-1850, Met
en zonder lauwerkrans (1997), waarvoor zij eveneens de eindverantwoordelijkheid gedragen heeft. Het is opvallend dat Schenkeveld-van der Dussen zich
nimmer exclusief tot het universitaire circuit heeft willen beperken en eigenlijk
altijd naar een groter gehoor gezocht heeft. Zo hoeft het niet te verbazen dat zij
een twintigtal edi ti es, waarin óók het `brede publiek' nadrukkelijk wordt aangesproken, in het licht gegeven heeft. Bovendien hee ft Schenkeveld-van der
Dussen aan de wieg gestaan van enkele succesvolle reeksen voor de historische
lett erkunde van het Nederlands. Zo zullen de meeste extramurale neerlandici
wel eens gebruik gemaakt hebben van de toegankelijke deeltjes uit de Griffioenreeks. Verder is haar naam bijvoorbeeld verbonden aan de Alfa-reeks, de Deltareeks, de Amazone-reeks en de gewichtigste reeks van de Nederlandse le tterkunde, de Monumenta Literaria Neerlandica.
Het redactieteam van In de boeken, met de geest is erin geslaagd vijftien artikelen uit te kiezen die een representatief beeld bieden van de wetenschappelijke
prestaties en de belangstelling van Schenkeveld-van der Dussen. De enige
werkelijke omissie is, dunkt mij, haar opstel over de karaktertekening in Bredero's Moortje (1985: De Nieuwe Taalgids) – in de inleiding bij de bundel wordt
terecht opgemerkt dat dit artikel inmiddels een `klassieker' geworden is en
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alleen al om die reden had het zeker een plaatsje verdiend in deze uitgave, die
zoveel belangrijke, maar verspreid gepubliceerde studies in één keer beschikbaar maakt. Chronologisch geordend geven de vijftien artikelen een indruk van
de literair-historische `ontwikkelingsgang' van Schenkeveld van der Dussen.
Ging haar aandacht in de jaren zeventig vooral ook uit naar de toneelliteratuur
en -theorie (vergelijk de in de bundel opgenomen inleiding bij Pels' Gebruik én
misbruik des tooneels), al snel nam de lyriek de plaats van de dramatische le tt erkunde in. Aanvankelijk valt het licht vooral op gelegenheidslyriek, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de twee artikelen over de epithalamia – bruiloftdichten – van Six
van Chandelier en Vondel. Dan evenwel begint Schenkeveld-van der Dussen
onderzoeksvragen te formuleren die voor onze huidige visie op de zeventiendeeeuwse poëzie van essentieel belang zijn. Gericht probeert zij de literatuuropvattingen van uiteenlopende auteurs te reconstrueren en zodoende bevat In de
boeken, met de geest baanbrekende artikelen over de poëtica van bijvoorbeeld S ix
van Chandelier, Camphuysen, Huygens en de tot de verbeelding sprekende Van
de Merwede van Clootwijck, opstellen over het genre van de dichtbrief en het
verschijnsel van de obscuritas, de al dan niet bedoelde duisterheid van een literaire tekst, alsook een verkennende beschouwing over het `ik' in de vroegmoderne Nederlandse lyriek. In de jaren negentig richt Schenkeveld-van der
Dussen zich meer en meer op vrouwenliteratuur en valt het volle licht op
gender-vragen. Daarvan getuigen bijvoorbeeld de artikelen over Anna Roemersdochter Visscher, Aagje Deken en A.L.G. Bosboom-Toussaint.
In een korte bespreking, zoals deze bijdrage noodgedwongen moet zijn, is
het natuurlijk niet mogelijk op alle vij ftien artikelen afzonderlijk in te gaan.
Twee opstellen wil ik hier echter naar voren halen. In de eerste plaats betreft dat
`De anti-idealistische poetica van een christen-burger, joannes S ix van Chandelier', oorspronkelijk verschenen in 1983. Dit artikel is van bijzondere betekenis,
niet alleen omdat een tot dan toe min of meer vergeten – overigens voortreffelijke – dichter de aandacht krijgt die hem toekomt, maar ook omdat met de
formulering `anti-idealistisch een vakterm werd geïntroduceerd die sindsdien
niet meer is weg te denken uit de onderzoeksliteratuur van de Vroegmoderne
Tijd. Schenkeveld-van der Dussen heeft als eerste een groep auteurs geïdentificeerd die anders dan veel `mainstream'-renaisancedichters, zoals Van der Noot
of Vondel, duidelijk minder hooggeschroefde pretenties ten aanzien van de
dichtkunst formuleren. Daarbij gaan zij op een onmiskenbaar eigen wijze met
het literaire erfgoed van de Klassieke Oudheid om. Waar de dichtkunst voor een
`idealistische' literator als Vondel `het Goddelijckste van al' (z. p. Too) is, ja
weinig minder dan het hoogste doel van het leven, legt de `anti-idealist' Six van
Chandelier meer bescheidenheid aan de dag en oordeelt hij relativerend dat
hijzelf toch vooral als eenvoudig `rijmer' gezien zou moeten worden. Daarbij
zijn het ook niet meer de bekende klassiek-mythologische themata waarop in
zijn oeuvre het licht valt, maar veeleer wordt de alledaagse, herkenbare realiteit
in zijn gedichten centraal gesteld. Het blijkt – en het is de grote verdienste van
Schenkeveld-van der Dussen hierop gewezen te hebben – dat er samen met Six
van Chandelier een niet onaanzienlijke groep schrijvers onderkend kan worden,
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wier werk van een vergelijkbaar bescheiden en relativerend dichterschap blijk
geeft. Te denken valt hier bijvoorbeeld aan Huygens, Focquenbroch, De Decker
en tot op zekere hoogte ook aan Bredero.
Een tweede artikel dat buitengewoon inspirerend is en vragen formuleert die
tot op heden eigenlijk nog onvoldoende beantwoord zijn is `Personage of
persoonlijkheid. Het ik in de Nederlandse lyriek van de zeventiende eeuw'
(1989). In dit opstel gaat Schenkeveld-van der Dussen het debat aan met haar
beroemde voorganger, de Utrechtse hoogleraar en Vondelkenner W.A.P. Smit.
Zijn stelling dat er in de goudeneeuwse poëzie niet of nauwelijks plaats was
voor persoonlijke emoties, of beter nog, dat die idealiter in universele levenslessen gesublimeerd zouden moeten worden, was tot op het moment dat Schenkeveld-van der Dussen zich over deze materie boog feitelijk onaangevochten
gebleven. Aan de hand van het werk van een aantal, deels ook als `anti-idealistisch te kwalificeren dichters laat zij nu zien dat er bij bepaalde zeventiendeeeuwse auteurs wel degelijk sprake is van een meer persoonlijk-doorleefde toonzetting, van individuele gevoelens die aan het papier worden toevertrouwd
zonder dat daarmee in laatste instantie didactische doeleinden beoogd worden.
Het is een prikkelende gedachte en de voorbeelden die uit het werk van onder
anderen Bredero, De Decker en Poot gegeven worden, zijn zonder meer overtuigend. Het `ik' in de vroegmoderne lyriek en in het verlengde daarvan de vraag of
er in de zeventiende eeuw zoiets als een expressieve poëtica bestaan kan hebben
– het is een intrigerend probleem en het ware alleszins te wensen dat iemand
na lezing van In de boeken, met de geest juist deze kwestie ten grondslag zou
leggen aan bijvoorbeeld een mooi promotieonderzoek ...
—J. WH. Konst

RENÉ VAN STIPRIAAN: Het volle leven. Nederlandse literatuur en cultuur ten tijde van de Republiek

(circa 1550-1800). Amsterdam, Prometheus,

2002. ISBN 90

5333 997 3.352 pp. € 35,00.

Dit prach ti ge boek hoort thuis in de bibliotheek van iedereen die zich interesseert voor de cultuur, literatuur en geschiedenis van Nederland, en mag dus
zeker in geen enkele extramurale vakboekerij ontbreken. Het is een goed
vertelde en met bijzondere afbeeldingen ruim geïllustreerde cultuurgeschiedenis, die zich concentreert op taal en tekst in een ruime context. De overheersende indruk van de beschaving van de Republiek die de lezer van Het volle leven
overhoudt, is die van een bruisende, overstelpende rijkdom. Voor de beeldende
kunst was die overvloed natuurlijk geen nieuws, maar voor de le tterkunde en de
tekstuele cultuur mag het gerust nog eens worden verteld, want het bestaan van
veel van deze schatten was totnogtoe alleen aan specialisten bekend.
De titel kan worden gelezen als een impliciete polemiek met Simon Schama,
wiens veelgelezen Overvloed en onbehagen (The embarrassment of riches) uitging
van de hypothese dat de Nederlanders van de Repubiek hun nieuwverworven
weelde geen plaats konden geven binnen hun morele systeem. Bij Van Stipriaan
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is van dergelijke valse schaamte niets terug te vinden. Zijn zeventiende-eeuwse
Nederland blaakt van levensaanvaarding. Het leven in het ons vreemde,
verleden land van de Gouden Eeuw werd intensief geleefd, tijdens oorlogen en
koloniale reizen, maar ook in vredestijd in de steden, waar een draagkrachtige
jonge natie de literatuur gebruikte om haar aanspraken op een plaats in de
wereld en in de geschiedenis kracht bij te zetten. Bij Van Stipriaan zien we geen
cultureel onbehagen in het hart van die Nederlandse burgers, maar juist een
kosmopolitisch gevoed zelfbewustzijn.
Het boek is thematisch opgezet. Aan de orde komen onder meer de letteren
in dienst van de politieke ontwikkelingen, de Republiek als Europees centrum
van het boekenbedrijf, de opvattingen over mens en wereld, de letterkunde als
venster op de rest van de aarde en de wonderen van de schepping, de soorten
van lezers en hun voorkeuren, en de Verlichting als periode van relatieve economische achteruitgang, gepaard aan politieke en filosofische vernieuwingsdrang.
Er zijn veel tekstkaders met anekdotes uit de persoonlijke sfeer, die samen met
de illustraties voortdurend duidelijk maken dat we lezen over echte mensen met
echte gevoelens, bijvoorbeeld wanneer het gaat over Italiaanse toeristen in de
Beemster (p. 215) of de dichtkundige bestellingen die Amsterdamse koopmanskinderen konden doen bij liefdesdichter Jan Janszoon Starter (p. 112).
Een semester ervaring met Het volle leven als cursusboek voor eerstejaars
studenten aan de Universiteit Utrecht heeft overigens ook een paar tekortkomingen aan het licht gebracht. Door de thematische opzet is er vrijwel geen
chronologische lijn te herkennen, waardoor studenten het moeilijk vinden om
vat op de materie te krijgen als historische ontwikkeling. Daarnaast ligt binnen
de periode 1550-1800 de nadruk wel heel sterk op de zeventiende, Gouden Eeuw
en blijft de achttiende relatief onderbelicht. Ook de rol van vrouwen in de literatuur en geschiedenis van de Republiek had wat uitvoeriger en meer systematisch kunnen worden aangegeven. Buitenlandse bezoekers merkten in ieder
geval altijd op dat de Hollandse vrouwen een veel prominenter rol speelden dan
hun seksegenoten elders in Europa. Wie echter over deze bezwaren wil heenstappen, vindt in Het volle leven een rijke en inspirerende blik op cultuur en literatuur van de Republiek, zeer toegankelijk gepresenteerd, op basis van de
actuele stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek.
– Arie Jan Gelderblom

NELLEKE MOSER: De strijd voor rhetorica. Poetica en positie van rederijkers in Vlaanderen, Brabant,

Zeeland en Holland tussen 1450 en 1620. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2001. 287
pp. Ook verschenen als proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, 2001. ISBN 90.5356 - 489 - 6.
€ 25,75.

De poëtica van de rederijkers is niet slechts impliciet uit hun werken af te
leiden, de dichters hebben zich daar ook expliciet over uitgelaten. Het Refereyn
van Rethorica, dat de Brugse rederijker Anthonis de Roovere in de tweede helft
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van de vijftiende eeuw schreef, staat aan het begin van een lange reeks
gedichten en toneelstukken waarin rederijkers tot in de zeventiende eeuw de
kwaliteiten van hun dichtkunst bezingen en hun werken verdedigen tegen
critici. Deze teksten worden geanalyseerd in het proefschrift waarop Nelleke
Moser aan de Vrije Universiteit Amsterdam promoveerde. De auteur hanteert
een ruim concept van poëtica, `het geheel aan opvattingen over de aard en status
van literatuur en haar producenten en consumenten' (p. ii), en ze sluit aan bij
de benadering van Van Rees en Dorleijn waarin naar een vereniging van het
onderzoek naar literatuuropvattingen en het onderzoek naar de posities van
auteurs in het literaire veld gestreefd wordt. Moser beschouwt de poëticale
uitspraken van rederijkers als strategische middelen om hun dichterschap te
legitimeren en de bijzondere waarde van hun dichtkunst te beklemtonen. Ze
hanteert echter niet de door Van Rees en Dorleijn aanbevolen kwantitatieve
aanpak, maar ze doet tekstgericht, interpretatief onderzoek.
In elk van de vijf aan tekstinterpretaties gewijde hoofdstukken vormt één
illustratieve tekst het uitgangspunt van het betoog. Deze tekst wordt telkens
uitgebreid geanalyseerd en vervolgens geplaatst in zijn literaire, theologische en
filosofische context. De criteria voor de keuze van de teksten worden niet
besproken, wel wordt impliciet duidelijk dat Moser de gekozen gedichten en
toneelstukken bijzonder geschikt acht om een aantal volgens haar inschatting
centrale aspecten van de rederijkerspoëtica toe te lichten. Meestal beargumenteert ze door het aanhalen van parallelle bewijsplaatsen uit andere rederijkersteksten de representativiteit van haar bevindingen, maar uiteindelijk – en dat
kan ook niet anders in een interpretatieve studie – blijft het door haar geschetste
beeld van de rederijkerspoëtica voor een deel subjectief en kan haar onderzoek
niet meer pretenderen dan één van vele mogelijke (re)constructies van de literatuuropvattingen van de rederijkers aan te bieden. Doordat de uitvoerig behandelde teksten in de bijlage integraal zijn afgedrukt, bestaat er de mogelijkheid
de interpretaties meteen te toetsen. Anderzijds legt Moser op deze manier ook
een canon van teksten vast die voor de rederijkerspoëtica van cruciaal belang
zijn.
Voor haar onderzoek had Moser moeilijk een ander startpunt kunnen kiezen
dan het reeds vermelde Refereyn van Rethorica van Anthonis de Roovere, want
dit is immers het oudste overgeleverde lofdicht op rhetorica. De in deze tekst uit
de tweede helft van de veertiende eeuw gehanteerde `poëticale plantenmetaforiek' is evenals de door De Roovere geformuleerde literatuuropvatting ook in
vele latere rederijkersteksten aan te treffen. Moser heeft in twee rederijkersdrama's uit de tweede helft van de zestiende eeuw (Het saet van rhetorica van
Michiel Reygersz. en De wortel van Rethoorijka van Rutgaert Jansz.) zelfs woordelijke reminiscenties aan De Roovere's gedicht gevonden. In dit gedicht wordt
de dichtkunst met een plant vergeleken waarvan de wortel de vinding, verwoording en versiering van de stof is.
De Heilige Geest als inspirator en de dichtkunst als goddelijke gave staan
centraal in hoofdstuk III. Het lofdicht op rhetorica uit Mariken van Nieumeghen
(tussen 1490 en 151o) vormt hierbij het uitgangspunt. De verhouding tussen
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rhetorica en muziek (hoofdstuk IV) is door de rederijkers door de eeuwen heen
verschillend gedefinieerd. De aanvankelijke gelijkstelling van dichtkunst en
muziek wordt gevolgd door de opva tting dat het om verschillende kunsten met
vergelijkbare eigenschappen gaat, en hieruit resulteert een visie volgens welke
de beide kunsten als rivalen van elkaar worden beschouwd. In de loop van de
zestiende eeuw ontstaan er twee verschillende poëticale richtingen binnen de
rederijkersbeweging, die zich onder andere onderscheiden in hun waardering
voor de muzikaliteit van de dichtkunst. Terwijl Jan van Hout in Leiden een fictioneel-muzikale poëtica formuleert door het ritmische vers te ontwikkelen en te
propageren, zijn er aan de andere kant de vooral in Amsterdam aan te treffen
aanhangers van een argumenteel-ciceroniaanse poëtica, die minder waarde
hechten aan de vorm van hun teksten dan aan de inhoud en de betekenis. Zij
blijven de dichtkunst aanduiden als `rhetorica', terwijl de boven genoemde richting van `poëzie' spreekt. Het in dit hoofdstuk uitvoerig geanalyseerde Spel tegen
de verachters van rethorijcke (1553) past in de pragmatisch geaccentueerde
`Amsterdamse' benadering, volgens welke de dichtkunst in de eerste plaats tot
morele instructie dient.
Het kan dan ook niet verbazen dat de argumentatiestructuur van het rederijkerstoneel (hoofdstuk V) veel overeenkomsten vertoont met degene van laatmiddeleeuwse preken. Evenals in het theologische discours wordt de instructie
onderbouwd met een bewijsvoering die haar argumenten ontleent aan de bijbel
(aangeduid met de term schriftuurlijk), aan de waarneembare natuur (natuurlijk) en aan de verbeelding (figuurlijk). Dit wordt geïllustreerd door het spel van
sinne Maria ghecompareirt byde claerheyt (tussen 1509 en 1538) van Cornelis
Everaert. Het laatste hoofdstuk (VI) is gewijd aan `de consecra ti e van rhetorica'.
Uitgaand van een refrein uit de bundel van Jan van Stijevoort (1524) wordt het
gebruik van referenties aan de bijbel en van sacrale woordenschat als argument
voor de verhevenheid van de rederijkerskunst aangetoond.
In het afsluitende, samenvattende hoofdstuk (VII) wordt de poëtica van de
rederijkers nog eens resumerend gerelateerd aan haar institutionele context.
Door de nauwe relatie van de vroege rederijkerij met de kerk konden de dichters
met recht verwijzen naar hun functie als vertolkers van Gods woord. De rederijkers toonden zich echter bijzonder ontvankelijk voor het gedachtegoed van de
reformatie en wekten daardoor de argwaan van de katholieke kerk. De gereformeerde kerk bleek de activiteiten van de rederijkers evenmin op prijs te stellen.
De reformatie geldt als een van de factoren die het einde van de beweging
inluidden. De metaforen en argumenten waarmee rederijkers hun kunst prezen
en verdedigden werden door hun tegenstanders overgenomen, de rederijkers
werden dus met hun eigen wapens bestreden.
Nelleke Moser heeft een goed gestructureerde en helder argumenterende
studie geschreven. Het was een juiste beslissing om haar onderzoek te laten
aansluiten bij de poëticaal-institutionele benadering, hoewel die tot nu toe bijna
uitsluitend op moderne literatuur is toegepast. De resultaten van Mosers onderzoek tonen aan dat deze aanpak ook voor laatmiddeleeuwse literatuur vruchtbaar kan worden gemaakt en leveren een relevante bijdrage voor de actuele
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theoretische discussie over het poëtica-onderzoek. Overtuigend is ook de interpretatieve aanpak met een reeks exemplarische teksten die nauwkeurig worden
geanalyseerd. Dat er af en toe kleine fouten insluipen of dat sommige interpretaties discutabel zijn (zie hiervoor de recensie van Werner Waterschoot in: TNTL
118 (2002), p. 1o8-110), doet nauwelijks iets af aan deze positieve indruk. Wel
zorgt de werkwijze, waarbij het representatieve karakter van de bevindingen uit
de uitvoerig besproken tekst wordt aangetoond door bewijsplaatsen uit andere
bronnen bijeen te brengen, soms tot een opeenhoping van gegevens waaruit
niet veel nieuws te leren valt. Sommige feiten hadden beter in de voetnoten
kunnen worden ondergebracht, waar Moser zich meestal beperkt tot beknopte
literatuurverwijzingen. De neerlandistiek is dankzij dit boek verrijkt met een
duidelijk omlijnd beeld van de rederijkerspoëtica.
— Maria-Theresia Leuker
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Frida Balk

........... Hendrik Mol (1917-1980

Hendrik Mol was geniaal. Zijn functie had ook
iets buitensporigs. Hij was Professor Doctor
Ingenieur aan de Universiteit van Amsterdam
in de Faculteit der Letteren. Een waardigheid
als een levende contradictie: een technicus in
de letteren, de branche die inmiddels, op
initiatief van de machtige Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek,
Geesteswetenschappen heet. En dat terwijl
wetenschappelijk gezien de geest maar een
dubieus verschijnsel is.
Hein Mol was afkomstig van de PTT en wel
van de laatste T. Van Telefoon. Elektrotechnisch ingenieur was hij, specialist in de fysica
van de overbrenging van spraakklanken.
Kortom, Hein Mol was hoogleraar in de fonetische wetenschappen. Zijn genialiteit
bestond hierin dat hij de Enig Juiste Vraag
stelde: Wat doet een papegaai als hij praat?
Geen foneticus vóór hem had zich dat afgevraagd. Noch ook enig linguist. De linguist
voelt zich ver boven de papegaai verheven
omdat hij (de papegaai) geen taal produceert,
maar slechts spraak.
Toch laat de spraak de linguist niet onberoerd. Wat hem vooral interesseert is de articulatiebasis, dat deel van ons spraakorgaan
waarmee de verschillende klanken worden
voortgebracht en op grond waarvan ze
worden ingedeeld en aangeduid met imponerende Latijnse termen. Zoals: labialen
(lipklanken, b, p), dentalen (tandklanken, d,
t), nasalen (m, n).
Maar ja, wat wil het geval?
Een papegaai, wiens hoofd zowat zo groot
is als een mensenneus, hee ft geen lippen,
geen tanden, geen neus, en produceert toch
feilloos labialen, dentalen en nasalen. Dat zijn
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dus armzalig antropomorfe typeringen
waarmee Hein Mol genadeloos afrekende. Hij
slaagde erin de spraakklanken te beschrijven
in termen van de geluidsfysica; niet alleen de
medeklinkers, ook de klinkers onderscheiden
zich van elkaar door aard en graad van de
luchtverplaatsing binnen de spraakholte, die
tot dan aanzetstuk heette, een germanisme
ontleend aan Duits Ansatzrohr, uit de orgelbouw. Maar Mol sprak van spraakbuis,
omdat spreekbuis verwarring zou scheppen.
Zijn bevindingen ontzenuwden in één klap
al die foto's van onderste gezichtshelften
met mondrondingen, -verwijdingen en
gestolde kusbewegingen in de fonetische
handboeken ter typering van de klinkers.
Trouwens, een béétje buikspreker weet ook
zonder geluidsfysica dat de klinkers met
onbewogen lippen kunnen worden uitgesproken. Probeert u maar. En VOEL dan waar
hun articulatiebasis zit. Op dat soort voelen
berust de befaamde klinkerdriehoek van
Hellwag (1754-i833):
IE

OE
AA

Het is Hendrik Mol die de akoestische realiteit van die driehoek wetenschappelijk heeft
bevestigd. En onomstotelijk toonde hij aan in
welke opzichten het gedrag van de geluidsgolven in de lip- en tandeloze spraakbuis van
de sprekende papegaai exact gelijk is aan dat
van de sprekende mens. En aan dat van de
parkieten, waarvan er in zijn laboratorium een
paar rondvlogen die hij Klaartje had leren
zeggen. Echt waar.
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