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Bart Moeyaert

........... Zeven min of meer toegankelijke
en niet erg literaire verhalen over
literaire kwaliteit en toegankelijkheid1

1. De Zweedse vrouw
Ik botste een keer op een vrouw die dacht dat ik iemand anders was. Ze pakte
mijn armen vast, kuste me en zei: `Vilken del dá,' wat Zweeds is. Wat ze daar zei
was niet erg toegankelijk, en ik weet ook niet of het erg literair was. Zweeds is
een taal die raar klinkt. Ze klinkt waarschijnlijk minder raar als je in Zweden
geboren bent.
Soms stel ik me voor dat de Zweedse vrouw heeft gezegd: `Mannen met grote
oren maken me gek,' wat een pret ti ge gedachte is.
Wat ik bedoel is dat ontoegankelijkheid geen probleem is, zoals veel mensen
wel denken. Ontoegankelijkheid kan het begin zijn van veel actie in een
mensenhoofd. Misschien biedt het u een fantasie of twee.

2. De Franse Tjechov
Ik was gevraagd om op een avond naar Brussel te gaan en daar De meeuw van
Tjechov te zien. Na afloop zou ik de scenograaf ontmoeten. Ik had De meeuw
nog nooit gezien, en de tekst had ik nog nooit gelezen. Ik kreeg het benauwd
toen ik het theater binnenstapte, en aan de affiches zag dat het om een Frans
theater ging. Een Frans. Als je De meeuw niet kent, wordt La mouette nog moeilijker.
Welke taal het dier ook sprak, de avond was feest voor mijn zintuigen. Het
werk van de scenograaf was van een overweldigende soberheid, en omdat ik een
reden had gekregen om naar het stuk te kijken en verplicht werd te blijven
zitten – de ontmoe ting met de scenograaf, concentreerde ik me totaal. Ik was als
een kind in het circus. Gretig, ik was vergeten dat gre ti g eigenlijk een gevoel is.
De sfeer verplichtte me te blijven kijken, de acteurs verplich tten me te blijven
luisteren, de woorden die ik begreep verplich tten me nog beter te luisteren,
want misschien begreep ik dan nog meer woorden. Het stuk gaf voedsel aan
mijn hoofd en warmte aan mijn hart, en het was in het Frans, en het was
Tjechov, en Polina Andrejewna is een moeilijke naam, maar ik genoot, ik
genoot.
Wat ik bedoel is dat moeilijke, of als u wil literaire taal een lezer niet per definitie uitsluit, zoals mensen vaak zeggen. Moeilijke, of als u wilt literaire taal kan
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klinken alsof het `alleen maar voor een elite' is, maar blijkbaar gaan we er dan
van uit dat lezers minder geduldig zijn dan kijkers, wat een rare gedachte is. Ik
zou juist denken dat kijkers na tien seconden om snelle, toegankelijke beelden
schreeuwen, omdat ze na tien seconden op bewégend beeld zijn ingesteld, op
actie en reactie, op evolutie. Lezers weten toch al op voorhand dat ze met langzamer beelden te maken zullen krijgen, die ze nota bene zelf in beweging
moeten zetten? Zijn ze al niet per defini ti e geduldiger? Ik blijf geloven dat je op
de ene bladzijde altijd wel een reden vindt om de volgende om te slaan, waar je
weer een nieuwe reden vindt om een bladzijde om te slaan, waar je enzovoort,
enzovoort, enzovoort.

3. Het hoofd
Ik schudde eens de hand van het hoofd van een school. Ik had gehoord dat de
man absoluut niet van mij en mijn boeken hield. Nu was hij veroordeeld om op
z'n minst vijf minuten in dezelfde kamer met mij door te brengen, en een kop
koffie te drinken, omdat een leraar van de school me gevraagd had voor een
lezing. De leraar, het hoofd van de school en ik hadden een erg toegankelijke
conversatie over schoolbibliotheken. Het hoofd begreep alles wat de leraar zei.
De leraar begreep alles wat ik zei. Maar raar genoeg zei het hoofd altijd: `Hm,
wat?' als ik iets zei, terwijl ik behoorlijk articuleerde.
Wat ik bedoel is dat ook een toegankelijke tekst door een lezer ontoegankelijk
gemaakt kan worden. Hoe beter de lezer meewerkt, hoe minder ontoegankelijk
de tekst wordt.

4. Het blije meisje
Op een boekenbeurs kwam eens een blij meisje op mij af. Ze bleef voor mijn
tafel staan en zei: `Ik heb uw boek gelezen'. Dat was een compliment, dat kon ik
zien, en ik glimlachte terug en vroeg hoe het meisje hee tte en hoe oud ze was.
`Tien,' zei ze.
`En welk boek heb je gelezen?' vroeg ik.
`Dat daar,' zei ze, wijzend.
`Dit hier?' vroeg ik. `En je vond het een mooi boek?'
Ze knikte en bleef knikken.
`Wel,' hoorde ik mezelf zeggen. `Dat is fijn om te horen, want dit hier is geen
gemakkelijk boek als je tien bent.' Ik kon mezelf wel slaan. Ik hoorde mezelf
papegaaien wat andere volwassenen alsmaar herhalen en herhalen. `Dat boek
daar is ontoegankelijk voor tienjarigen.'
Wat ik niet bedoel is dat alle kinderen van tien verschillend zijn. Dat is waar,
maar dat onderwerp hebben we allang gehad. Wat ik probeer duidelijk te maken
is dat door herhaling zelfs leugens waar worden, door herhaling zelfs leugens
waar worden. Hoe vaker je herhaalt dat iets ontoegankelijk is, hoe ontoegankelijker het wordt. Hoe vaker mensen hetzelfde zeggen, hoe meer we geneigd zijn
om hetzelfde te zeggen, en het op den duur gaan herhalen als papegaaien.
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5. Het detail genaamd Dostojevski
Ik ging vaak op bezoek bij een sch rijfster die Mireille Cottenjé heet. We hadden
het over boeken en over het leven. Ik was negentien en een spons: alles wat ze
zei nam ik op. Ik herinner me een detail – althans, het leek toen onbelangrijk.
De dochter van veertien kwam de trap af, en Mireille stelde haar voor, terwijl
ze naar het boek onder de arm van de dochter wees: `Op dit moment leest ze
Dostojevski. Is dat niet geweldig? Als ze na dertig bladzijden genoeg heeft van
het boek, weet ze dat het niet haar soort boek is. Goed is dat. Ze kan lezen, daar
ga ik van uit, dus weet je maar nooit dat ze de hele pil uitleest, wel?'
Wat ik bedoel is dat ik nog altijd niet weet wanneer een boek te literair of te
moeilijk is voor een jong – of zelfs minder jong – stel hersens. We kunnen
woorden spellen, ze bij elkaar zetten in zinnen, en ook een betekenis geven, als
we twee keer nadenken.

6. De eerste glimlach
Ik was negentien en mensen noemden me `schrijver'. Cri tici zeiden vriendelijke
of minder vriendelijke dingen over mijn debuutboek, en gebruikten woorden
die ik zelf niet goed durfde te gebruiken, omdat ik er de betekenis niet goed van
kende. Wat was `literatuur', `triviaal', `pulp'? Ik dacht bijvoorbeeld dat literatuur
stond voor `iets wat uit de hersenen kwam, ernstige, geconstueerde boeken,
geschreven in een ongewone stijl, met meer betekenissen dan wat er op de bladzijde stond'. En ik dacht dat schrijvers nooit glimlachten.
Ik heb voor het eerst geglimlacht in – pakweg – januari 1992. Of laat het nog
december 1 99 1 zijn. Omdat ik toen ophield met bang te zijn voor de woorden
`literatuur' of `triviaal' of `pulp'. Er was toch altijd discussie over. Wat krijgt een
grote L, wat krijgt een kleine P? Het kon me niks meer schelen, en toen ik dat
juk van me af had gegooid, was ik een stuk gelukkiger.
Ik weet nog altijd niet precies wanneer trivialiteit in literatuur verandert, en
omgekeerd. Ik heb mijn vermoedens, natuurlijk, maar het blijven vermoedens.
De enige zekerheid die ik heb is dat literatuur, toegankelijk of niet, uit het
onderste stuk van je lichaam komt. Ik bedoel – het hart. In elk geval niet uit het
hoofd. Hoe ik dat weet?

7. De hulp van Janni
Ik zag eens een interview met Janni Howker op Channel Four. Na de televisiebewerking van 'The egg man', een kort verhaal van Howker, veegde ze met één
vinger alle vragen over literaire kwaliteit en toegankelijkheid uit mijn leven weg.
Ze liep naar een menhir, ergens in de Schotse Highlands, liet de kijker een
teken zien, en zei dat het een oud teken was, met magische krachten. Het teken
leek de dwarsdoorsnede van een slakkenhuis.
Ze volgde de lijn met haar vinger, en zei dat het symbool haar antwoord was
op alles wat het schrijven en het lezen betrof. `Het gaat erom dat we de donkere
gangen in ons hoofd volgen, en niet weten wat er achter de volgende bocht van
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onze verbeelding of onze gevoelens ligt. Je ziet het einde niet, je weet ook niet
wanneer je het zult bereiken. Deze spiraal gaat over het schrijven en het lezen,
over de ontdekking van je eigen verhaal. Schrijver en lezer maken in wezen
dezelfde beweging.'
Dat was een geruststellende gedachte, en voor mij is het het mooiste
antwoord op elke vraag over literaire kwaliteit en toegankelijkheid.
Schrijven is fysica zonder formules. Niet waar, zeggen volwassenen graag.
Schrijven voor kinderen of jongeren kan dan wel scheikunde zijn, maar in elk
geval is het scheikunde mét formules. Als een spiraal een formule moet zijn,
dan is ze niet geldig voor jonge mensen. Je kunt kinderen geen donkere gang in
sturen, zonder licht op het eind. Zo'n gangetje is te smal voor jongeren, ze
verdwalen vanzelf en voor je het weet bezorg je ze een depressie.
Ik probeer een teken te vinden dat volwassenen een goed teken zouden
vinden. Wat zal ik tekenen om uit te leggen hoe boeken voor jonge mensen
eruit moeten zien?
Twee lijnen, als een kronkelend weggetje?
Of zal ik twee lijnen recht naast elkaar zetten, een smal straatje, netjes rechtdoor?
Zal ik het zo doen?
Slaapt u nog, of slaapt u alweer?

Noten
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I Uitgesproken tijdens het vijftiende colloquium neerlandicum,
24-30 augustus 2003, Groningen, in het programmaonderdeel
`Jeugdliteratuur'.

Jeroen Jansen

...........

Geleende praal
Oorspronkelijkheid, navolging en plagiaat in
de zeventiende eeuw

Het is bijna ondenkbaar dat een literaire schrijver in de zeven ti ende eeuw zijn
eigen stof bedacht en hierin geen verwijzingen of ontleningen aan andere
teksten opnam. 1 Al in de schoolbanken had hij geleerd zowel voor de inhoud als
de stijl te rade te gaan bij illustere voorgangers, vooral die uit de Klassieke
Oudheid. 2 Daar kwamen voor Nederlandse auteurs nog andere voorbeelden bij:
Italiaanse, Franse, Spaanse, maar ook Nederlandstalige auteurs uit de eigen ti jd
of van eerdere generaties boden veel materiaal dat als inspiratiebron fungeerde
of tot uitgangspunt werd genomen. Een enkel citaat of een le tterlijke toespeling
was een teken van bijzondere eruditie en vakmanschap, maar wanneer een
auteur grotere lappen voorbeeldtekst wilde overnemen, kon dat niet zonder de
bron te bewerken. Ook wat betreft de te kiezen thema's en motieven kon de
zeven tiende-eeuwse schrijver gerust bij voorgangers aankloppen. De stof die
veel voorbeeldauteurs hadden verwerkt, correspondeerde immers nog geheel
met waarover in de Gouden Eeuw werd geschreven: de bijbel, de klassieke
mythologie en de geschiedenis. Wanneer bijvoorbeeld een auteur in de Gouden
Eeuw van een onderwerp uit de Griekse mythologie een tragedie wilde maken,

waren vaak al veel (buitenlandse) voorbeelden voorhanden. Al honderden jaren
lang hadden duizenden voorgangers over heel Europa verspreid in dezelfde
vijver gevist. Minder of geen voorbeelden waren voorhanden waar hij iets uit
zijn directe omgeving of de recente geschiedenis tot thema maakte. Toch
stonden ook deze teksten vaak bol van de klassieke reminiscenties. Zo beschreef
Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647) in zijn Nederlandsche Historian (1642) de
(aanloop tot de) Opstand vanaf 1555, maar Tacitus' Historiae (ca ioo na Chr.)
hadden hem in hoge mate geïnspireerd, zowel voor de opzet van zijn werk en
de stijl als voor zijn kennis van staatkundige kwesties.'
Veel voorbeelden werden rechtstreeks in de Oudheid gezocht. Dit gold niet
alleen voor verheven genres als het epos en de tragedie. Ook voor komisch
toneel waren de Klassieken in trek: Hooft volgde in zijn Warenar (1617) een
komedie die hij bij de Romeinse auteur Plautus (ca 200 v. Chr.) had gevonden.
En Bredero, die geen Latijn kende, baseerde zijn Moortje (1615) op een blijspel
van Terentius (ca i7o v. Chr.), ook al moest hij zich behelpen met een Franse en
Nederlandse vertaling uit de zestiende eeuw. Kluchten ontleenden hun stof aan
oude volksverhalen of aan Italiaanse novellen zoals Boccaccio's Decamerone (14e
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eeuw).4 Die komische stukken kregen overigens wel een echte, Hollandse situering, aangepast aan 's lands gelegenheid.
Aan een eigen, `oorspronkelijk' onderwerp werd weinig of geen waarde
gehecht, sterker nog: zuivere fictie werd vaak verafschuwd en verworpen. Algemeen geaccepteerde waarheden stonden in aanzien en verhalen moesten `historisch waar' zijn. Ook voor persoonlijke ontboezemingen was in de literatuur
weinig plaats: zelfs de lyriek bood in de zeventiende eeuw geen allerindividueelste expressies van allerindividueelste emoties. De meest persoonlijke lyriek
van Hooft is niet zelden opgebouwd uit aan Petrarca ontleende elementen en
bevat verwijzingen naar de Griekse of Romeinse godenwereld. Door toespelingen op en citaten van bekende (klassieke) voorgangers werd de poëzie op een
hoger niveau gebracht, zodat eenieder er zijn voordeel mee kon doen en zich
erin kon verlustigen. In persoonlijke gemoedstoestanden was de lezer niet
bijzonder geïnteresseerd, wél in een geïllustreerde les waarmee hij zelf verder
kon komen, zoals over de betrekkelijkheid van vreugde en verdriet. Bekend is
het gedicht dat Joost van den Vondel in 1632 voor zijn gestorven zoontje
Constantijn schreef en afsloot met de gevleugelde woorden: `Eeuwig gaat voor
ogenblik': de wereld was slechts een plaats van bedrieglijke vergankelijkheid.5
Aan zo'n relativering had de lezer meer dan aan het invoelen en meejammeren
met de dichter. En deze wilde niets liever dan zijn eigen verdriet op een hoger
plan brengen. Evenzo werd in veel tragedies gedemonstreerd hoe verderfelijke
hartstochten zoals redeloze liefde, jaloezie en wraakzucht tot eerverlies en
ondergang leidden. 6 Daar kon het publiek wat van opsteken.

Literaire verbeelding
Toch bestond de zeventiende-eeuwse literatuur uit meer dan herhaalde en
vertaalde teksten. Er zijn zelfs genres waarin de verbeelding een belangrijke rol
speelt. Een goed voorbeeld is het reisverhaal. In dit genre treffen we soms
verslagen aan van een niet werkelijk ondernomen tocht waarin op een zo
natuurgetrouw mogelijke manier een beschrijving wordt gegeven van de avonturen van de reiziger, de bezochte landen en volkeren. Dergelijke verslagen zijn
eigenlijk van alle tijden. Zo zou het bekende klassieke epos van Homerus, de
Odyssee, als zo'n fictieve reis beschouwd kunnen worden. Maar ook de Middeleeuwse Reis van Jan van Mandeville (1357) is een relaas waarin werkelijkheid en
fantasie met elkaar worden vermengd. In de zeventiende-eeuwse Nederlanden
waren met name vertaalde reisverhalen geliefd, zoals de Utopie van Thomas
More (1478-1535) en Man in de maan van de Engelse auteur Francis Godwin
(1562-1633).'
Een groot prestige hadden deze verhalen overigens niet. Maar aan de andere
kant betekende de gerichtheid op algemene waarheden en de geringe affectie
voor zuivere fictie niet dat al het verhaalde uit de aardse werkelijkheid afkomstig
moest zijn. Auteurs integreerden in hun werk talloze motieven die meer met de
fantasie dan met de werkelijkheid van doen hadden: de droom in de lyriek en de
tragedie, het topische bedrog in allerlei hoedanigheden in kluchten en blij-
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spelen, het optreden van geesten, heksen, spoken en tovenaars in vrijwel alle
genres. Ook wonnen niet zelden overdrijving en generalisatie het van de realiteit. Zo hield men in de Renaissance graag bespiegelingen over de tegenstelling
tussen schone schijn en barre werkelijkheid: het aangename en zuivere landleven werd zonder veel scrupules geplaatst tegenover het hof als poel des
verderfs, een motief dat al door Horatius in de eerste eeuw voor Christus was
gebruikt, maar dat nu in aangepaste vorm in zeventiende-eeuwse epiek, lyriek
en toneelstukken weer opdook.
Dergelijke weinig met de dagelijkse realiteit overeenstemmende elementen
werden door de fantasie van de auteur gekleurd. Maar ook werd een hoge mate
van oorspronkelijkheid vereist waar, bij de navolging van minder of meer
beroemde voorbeeldteksten, naar een nieuwe vorm en inhoud werd gestreefd.
Enerzijds was het gebruik maken van beroemde bronnen door een citaat of
allusie een verdienste. Anderzijds diende de navolging te resulteren in een autonoom uitgewerkte, nieuwe tekst, waarmee de zichzelf respecterende auteur keer
op keer een proeve van zelfstandigheid moest afleggen. De beroemde Amsterdamse hoogleraar Gerardus Johannes Vossius bevestigt in een traktaat over de
literaire navolging (De imitatione) wat iedere schrijver al wist: slaafse navolging
was eigen aan de beginnende en oefenende dichter. Een literaire navolger die
bewondering wilde afdwingen, moest zijn voorbeeld niet woord-voor-woord
volgen maar het zo veranderen en aanpassen dat wat hij ontleende door een
nieuw voorkomen niet meer als een ontlening werd beschouwd, maar werd
erkend als een werk van de navolger zelf. 8 Als een belangrijk voorbeeld voor de
goede imitator noemt Vossius het beroemde epos Aeneis van Vergilius (Ie eeuw
v. Chr.) dat een zelfstandig verhaal vertelt, maar toch in allerlei opzichten op
Homerus' Ilias en Odyssee (ca 800 v. Chr.) teruggrijpt. Verder wijst Vossius erop
dat de jonge dichter niet gebaat is bij het navolgen van vele grote dichters tegelijkertijd. Veel beter is het één enkel voorbeeld vele malen en zeer grondig te
bestuderen dan het zich las ti g te maken in het doolhof van navolgenswaardige
schrijvers. Hoe diepgaand dit kon zijn, blijkt uit het feit dat Hooft, voordat hij
aan zijn Nederlandsche Historiën begon te schrijven, naar eigen zeggen het werk
van Tacitus tweeënvijfti g keer gelezen en in zijn geheel vertaald had, sommige
gedeelten zelfs in verschillende versies.

Oorspronkelijkheid en plagiaat
We mogen aannemen dat Vondel de verhandeling van Vossius goed had
gelezen. In zijn Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste (165o) memoreert hij
eveneens de door Vergilius gevolgde werkwijze: door een zelfstandige koers te
varen had de Romeinse dichter aan `Homeer en anderen vele ontleent, en uit de
Griecksche talen met zulck een oordeel ingevoert, dat hy'er onsterflijcken lof uit
haelde'. 10 Vondels adviezen in de Aenleidinge, een inleiding tot zijn verzamelde
gedichten, richten zich op de (aankomende) dichter. Zijn uitspraken over de literaire navolging volgen Vossius op de voet. Het leerproces van de jonge dichter
wordt gevormd door het kopiëren van beroemde voorgangers: `zoo ziet men den
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besten meesteren de kunst af, en leert, behendigh stelende, een' ander het zijne
te laten' ( 1977, 48) . Vervolgens kan de dichter een wat zelfstandiger koers gaan
varen. Maar, zo waarschuwt Vondel, als hij de voorbeelden dicht bij huis haalde
– dat wil zeggen wanneer hij een Nederlandse tekst tot voorbeeld nam – dan
moest hij zorgen dat `het de boeren niet mercken, nochte voor den Geleerden al
te sterck doorschijne' (1977, 49). Met andere woorden: tracht in die gevallen
vooral de directe ontlening te verbergen en zorg dat niet iedereen meteen doorheeft welke voorbeeldtekst bewerkt is.
Rond 1600 vertaalde de jonge P.C. Hoo ft in zijn eerste tragedie, Achilles en
Polyxena (vss. 489-494), vrijwel le tterlijk de beroemde woorden van Hecuba uit
de openingsmonoloog in Seneca's Troades:
Die door [Wie op grond van] sijn Adel groot, en schepter sich verstout,
Die op een hoge staet [status], en machtich rijck vertrout,
En daerom niet en vreest, dat 's hemels goden waerdich [de verheven goden
uit de hemel]
Gelijck de menschen sijn, verkeerlijck [veranderlijk] en lichtvaerdich,
Maer stelt sijn geest gerust [zich niet bezorgd maakt] in voorspoet en geluck,
Die spiegel sich [moet zich spiegelen] aen mij in dees bedroefde druck
[angst].
Seneca had geschreven (Troades, vss. 1-4):

Wie op zijn heerschappij vertrouwt en machti g
Heerst in een aanzienlijk paleis, en niet de grillige goden vreest,
En zijn lichtgelovige ziel hee ft overgegeven aan succes,
Laat die nu mij en jou zien, Troje.
[Quicumque regno fidit et magna potens / dominatur aula nec leves metuit deos /
animumque rebus credulum laetis dedit, / me videat et te, Troia...]

Dezelfde passus werd later door Samuel Coster in de Polyxena (1619) en door
Vondel in de Hierusalem verwoest (1620) in aangepaste vorm opnieuw gebruikt.
Hier ging het bij Hoo ft om een min of meer getrouwe vertaling. De overname
uit een andere taal lag wat betreft het aspect van navolging in allen dele al
minder gevoelig dan directe ontlening uit de eigen taal. Zolang een dergelijk
`citaat' zonder bronvermelding zich niet over grotere tekstgedeelten verspreidde,
bracht het de navolger slechts roem doordat hij van het prestige van het voorbeeld, in casu Seneca en diens prachtige openingsverzen uit de beroemde
Troades, kon profiteren en tegelijker ti jd een appèl deed op de aandachtige en
geleerde lezer-toehoorder die de bron van de passus kon herkenen. Dat geleerdenspel met het Latijn blijkt in de zeventiende eeuw algemeen gewaardeerd te
zijn, meer dan bijvoorbeeld een (langer) citaat uit het Italiaans, Spaans, Frans of
de eigen moedertaal.' 1
De al in de klassieke Oudheid geformuleerde eis dat bronnen niet slaafs en
letterlijk gevolgd mogen worden, 12 moet een guns ti ge invloed hebben gehad op
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de diversiteit aan bewerkingsprocédés in de Renaissance. Uitersten in de navolging bestaan enerzijds in navolgingen waarbij een motief op geheel eigen wijze
wordt bewerkt en eigenlijk slechts het thema wordt overgenomen, dus vrije
bewerkingen waarbij andere omstandigheden een nieuwe tekst impliceerden.
Anderzijds vinden we teksten die nauw aansluiten bij het voorbeeld door het
zich volledig inleven in klassieke modellen (`invoelen'), of die het voorbeeld
nauwelijks loslaten door een relatief strakke vertaalwijze. Wij zouden dat laatste
nu wellicht `plagiëren' noemen, zeker wanneer de bron niet wordt vermeld. In
de Renaissance komen we een dergelijke manier van werken veelvuldig tegen.
Zoals een plagiator ook tegenwoordig zijn handen vol heeft om zich vrij te
pleiten, kennen we voor de Franse en Engelse situatie ook in de Renaissance al
legio voorbeelden van auteurs die hun gezicht trach tten te redden nadat het
bedrog was uitgekomen. 13 Een dergelijke kopieerwijze gaf aan dat de auteur in
kwestie geen volwaardig schrijver was. Het slaafs imiteren van voorgangers
werd als een beginnersprocédé gezien, dat op school en niet in het literaire
circuit thuishoorde. Vertalingen die een zekere literaire kwaliteit wilden
bezitten, worden als vorm van imitatio beschouwd en waren veelal voorzien van
eigen invoegingen en adaptaties die meer inhouden dan louter door rijmdwang
of versritme gedwongen aanpassingen. 14 In vertaalreflectie wordt in de loop van
de zeventiende eeuw in toenemende mate een zekere vrijheid ten aanzien van
de bron gepropageerd.15
Deze gerichtheid op de doeltaal, waarmee in feite een door een zekere
oorspronkelijkheid geregeerde houding ten aanzien van het origineel is geïmpliceerd, zou gezien kunnen worden als een aspect van originaliteit. Niet bedoeld
is hier oorspronkelijkheid in de romantische betekenis van het woord: de vrijheid en onafhankelijkheid van de kunstenaar een eigen keuze van thematiek en
literaire vormgeving ex nihilo te kiezen, wat een zekere tegengesteldheid aan de
imitatie-gedachte impliceert. Maar in de Renaissance zijn allerlei uitingen van
literaire originaliteit te herkennen, niet in de laatste plaats juist in de wijze van
navolgen of vertalen. Hiernaast hebben er altijd individuele pogingen bestaan
om meer oorspronkelijke literatuur te vervaardigen of afwijkende denkbeelden
te koesteren. 16 Bovendien zijn in de Renaissance bredere tendensen te onderkennen naar een meer creatieve en zelfstandige vorm van literaire conceptie, die
verband houden met een neoplatonische visie op het dichterschap, 17 een
groeiend zelfbewustzijn wat betreft de waarde van de Nederlandse geschiedenis
en taal, 18 of een kritische houding tegenover de voorbeelden en poëticale regels
uit de Oudheid.19
Wanneer we naar literaire discussies kijken, dan lijkt in de loop van de zeventiende eeuw in toenemende mate een kritische houding te zijn ontstaan tegenover de manier waarop tijdgenoten omgaan met de verwerking van gevonden
stof. Overname van langere tekstdelen zonder bronvermelding wordt vaker een
twistpunt, de meer creatieve imitatie wordt in hoge mate bejubeld. In de tweede
helft van de zeventiende eeuw wordt in Frankrijk als belangrijke reden voor
plagiaat het ontbreken van talent, oorspronkelijkheid en genialiteit bij de
navolger gezien.20
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Theodore Rodenburgh
Wanneer een auteur echter omvangrijke passages letterlijk (in vertaling) van een
voorbeeld overnam zonder het voorbeeld te noemen, stelde hij zich, vooral in de
tweede helft van de zeventiende eeuw, bloot aan kritiek. Misschien is Theodore
Rodenburgh (1574-1644) in de zeventiende-eeuwse Nederlanden wel een van de
laatste literaire auteurs geweest die een dergelijk procédé veelvuldig hanteerde
zonder dat algehele verachting zijn deel werd. Misschien bleef enig kritisch
geluid uit omdat zijn omgeving niet doorhad dat hij vrijwel le tterlijk vertaalde.
In 1619 publiceerde hij, ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de
Amsterdamse rederijkerskamer `De Eglentier', een omvangrijke poëtica, Eglentiers poëtens borst-weringh. Het is een lang betoog over de dichtkunst, waaraan
nog tafelspelen, bruiloftspoëzie en een aantal sonne tten zijn toegevoegd. Het
merendeel van deze poëtica is echter een vertaling van twee Engelse teksten uit
de zestiende eeuw, van de hand van Philip Sidney en Thomas Wilson, zonder
dat Rodenburgh deze bronnen noemt. 21 Dat een dergelijke werkwijze niet
slechts voortkwam uit tijdnood om de pretentieuze tekst voor dit jubileum
gereed te krijgen, moge blijken uit ander werk van dezelfde auteur. Dat Rodenburgh bij zijn vertaling van Spaanse toneelstukken nauwelijks loskwam van het
stramien van zijn voorbeelden en de verschillen in opzet met de bronteksten
minimaal zijn,22 is niet zo uitzonderlijk. Maar dat is Rodenburghs werkwijze
toch wél waar hij zelfstandig een Engelstalig lofdicht in het voorwerk van zijn
eigen toneelstuk Melibea (1618) plaatste. De Engelse verzen, die hij vrijwel letterlijk overnam van Philip Sidney, ondertekende hij met een zinspreuk (`Conciliant
homines mala' – `mensen brengen kwade dingen tot stand'), waardoor het net
leek alsof een onbekend Engels auteur veel waarde ri ng voor Rodenburgh en
diens tekst had. Abrahamse (1997,16-17) wijst er op dat ook in de Melibea zelf
citaten van Sidney te vinden zijn en hij vermoedt dat deze auteur ook de hand
heeft gehad in andere drempeldichten bij werk van Rodenburgh.
Rodenburgh was verre van populair bij zijn ti jdgenoten Samuel Coster en
Gerbrand Adriaensz Bredero, maar hun kritiek had niets met de minder
oorspronkelijke schrijfgewoonte van hun collega-dichter te maken. Coster en
Bredero hekelden de ongeloofwaardige karaktertekening in een van Rodenburghs spelen, het onbeholpen taalgebruik en de gebrekkige kennis van de
versleer; ook wordt het pronken met zijn talenkennis en geleerdheid op de hak
genomen. Uit deze beschimpingen blijkt echter nergens dat men Rodenburghs
weinig subtiele aanpak had ontdekt of afkeurde.23

Een geval van plagiaat?
In het Nederlandstalige literaire discours van de zeventiende eeuw heeft het
plegen van `plagiaat' nauwelijks een plaats. Waar zo'n beschuldiging van le tterdiefstal klinkt, is meestal méér of iets anders aan de hand. Toen P.C. Hooft in
mei 1647 was gestorven en een week later in de Amsterdamse Nieuwe Kerk was
bijgezet, werd de volgende dag in de Schouwburg een lijkrede gehouden die de
nagedachtenis van de grote dichter eerde. Die rede werd uitgesproken door
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Adam van Germez, een van de beste toneelspelers uit die tijd, maar was
geschreven door de jonge dichter Geeraerdt Brandt (1626-1685), naar eigen
zeggen op aandrang van enige vrienden. Nu was deze lijkrede om diverse
redenen een waagstuk geweest, onder andere omdat Brandt zeer jeugdig en
onervaren was: hij had nog slechts één treurspel het licht laten zien. Vrienden
zouden hem hebben aangespoord, maar zijn opmerking hierover kan ook door
bescheidenheid zijn ingegeven. Verder werd de druk op de schrijver vergroot
omdat de overleden Hooft een groot dichter en prozaschrijver was geweest, de
schouwburg bomvol zat met beroemde collega-schrijvers (onder wie Vondel),24
en niet in de laatste plaats omdat het uitspreken van een lijkrede in de Schouwburg een absolute noviteit was. Wellicht door tijdgebrek, jeugdige overmoed, of
onzekerheid over zijn eigen literaire kwaliteiten had Brandt een belangrijk deel
van zijn rede – bladzijden lang – letterlijk vertaald van de éloge funèbre (lijkrede)
die de Franse bisschop Jacques Du Perron in 1585 op het overlijden van diens
vri end Pierre de Ronsard had geschreven. Misschien ook had Brandt deze
lijkrede voor de beroemde Franse dichter vol bewondering in zijn hart gesloten.
Hoe dan ook, het meeste van zijn Nederlandse rede is rechtstreeks vertaald uit
het Frans. Hoe le tterlijk blijkt uit het volgende fragment:25
Brandt:

Dus heeft by [Hoo ft] overal al anderen te booven gegaan [overtroffen], maar
zich zelf gelijk [con^ istent] geweest. De voorgaande eeuwen hebben
schrandere eerstanden zien uitmunten in 't een of 't ander geslacht [soort]
der Poëzy; maar in al de deelen der Dichtkunst uit te steeken was voor onzen
ti jde ongehoort.
Du Perron:

Somme par tout it [Ronsard] a esté supe ri eur aux autres, et par tout il a esté
egal a luy mesme. Il s'est bien veu aux siecles passez des hommes excellens
en un genre de poësie, mais qui ayent embrassé toutes les parties de la
poësie ensemble, comme cestui cy a fait, il ne s'en est point veu iusques à
maintenant.

Er waren natuurlijk ook verschillen in de twee redes, met name bij het
vermelden van levensbijzonderheden van beide dichters. Een klein probleem bij
het overnemen ontstond waar Du Perron zijn relatie met de overledene
beschreef. De band tussen Du Perron en Ronsard was veel hechter geweest dan
die tussen Brandt en Hooft, die immers van een geheel andere generatie waren.
Het is zelfs onduidelijk of Brandt Hooft persoonlijk gekend heeft. Perron sprak
in zijn rede de hoop uit dat Ronsard gedurende de tijd dat hij op deze wereld
was geweest enig genoegen aan Du Perrons woorden had beleefd, en dat diens
stem, die nu zwak en bedroefd was, de overledene indertijd aangenaam was
geweest. Over zo'n innige relatie durfde Brandt niet te spreken. Daarom refereert hij in die passus niet aan Hooft zelf maar aan diens Muze, waarmee hij
zich in het bijzonder verbonden zegt te voelen.26
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We mogen aannemen dat Brandt de lange rede in korte tijd heeft moeten
schrijven. Bij het snelle vertalen heeft hij dan ook de strekking van de Franse
tekst wel eens verkeerd ingeschat. Zo hield Du Perron, bisschop van Évreux,
zijn gehoor al aan het begin van de rede voor dat hij met minder vrees en
wantrouwen zou spreken indien de toehoorders hem dezelfde aandacht waardig
zouden keuren die ze hem tot nu toe hadden gegeven. Hij doelde daarbij op zijn
kerkelijke voordrachten: preken waar het publiek kennelijk met waardering naar
had geluisterd. Brandt merkte de toespeling niet op en schreef, eveneens aan
het begin van de lijkrede: `Hierom zal ik spreeken met veel minder zorg en
mistrouwen; inzonderheit zoo gy my voortaan het gehoor verleent, daar [waar]
uw aandachtigheyt my tot noch toe meê geëert heeft'. 27 Dat klinkt vreemd in
een rede die nog nauwelijks was begonnen, tenzij Brandt hier het oog had op de
succesvolle toneelcarrière van Germez (die de rede uitsprak). Een paar regels
later spreekt de bisschop over de heiligheid en eerbiedwaardigheid van de plaats
waar het gehoor is bijeengekomen; Brandt heeft het over `deez gehailigde uuren
en plaats', iets wat wél van de Parijse 'Chapelle de Boncourt' gezegd kon worden
maar eigenlijk niet van de Amsterdamse Schouwburg. Een andere, minder
juiste inschatting maakte de jonge Brandt waar hij in directe navolging van Du
Perron suggereert dat de nakomelingen van de overledene `beschaamt' moesten
zijn `omdat haar voorvaders hem zoo ter aarde bestelden'. 28 Nu zal de toeloop bij
het overlijden van Ronsard zijn tegengevallen, het eervol bijzetten in de grafkelder van de Nieuwe Kerk geschiedde `met groot gevolg van vrienden en
vreemden', zoals we uit getuigenverklaringen weten.29
De meeste toehoorders in de Schouwburg zullen niet in de gaten hebben
gehad dat zij grotendeels naar een vertaling zaten te luisteren. We weten dat
Vondel bijzonder enthousiast was over de rede. Vrij snel na de plechtigheid
werd de tekst gepubliceerd. 30 Toen uitlekte dat Brandt de rede in feite `gestolen'
had, kon hij niet aan een kritische reactie onkomen: in een anoniem gedicht,
Aen den onbeschaemden letter-dief Gerrit Brandt, werd Brandt in felle bewoordingen van diefstal beschuldigd:
Brandt hoe hebje 't soo verkurve [verknoeid],
Datje met een Fransche rou
Op ons duyts toneel, 't gesturven
Drossaerts Lijck beklagen wou.
De anonieme schrijver vraagt zich af of het Brandt aan inventiviteit heeft
ontbroken en hoe het mogelijk is dat hij juist bij zo'n gelegenheid slechts andermans klacht kon laten horen. Vondel, die met de rede was ingenomen, zo gaat
hij verder, zal de gedrukte tekst ervan wel in het vuur gooien, nu hij van de chefstal weet. Had Brandt maar alle boeken van die Fransman (Du Perron) opgekocht, dan had niemand hem de diefstal kunnen verwijten. 31 Deze laatste is
toch een opmerkelijke uitspraak: de anonieme schrijver zag weinig problemen
zolang — in Vondels woorden — `het de boeren niet mercken'. Het gedichtje
eindigt met de verzen: `Komt Susann' [Susanne van Baerle, dochter van Barlaeus
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en vrouw van Brandt] het niet te weten / Dan soo loopje geen gevaer'.
Ten minste twee auteurs namen het op voor Brandt, een andere anonieme
schrijver met het pamflet `Aen de beuling-stoppers die malkander beklappen'
(d.w.z. `Aan de worst-makers die elkaar verklikken') en de Amsterdamse dichter
Joannes S ix van Chandelier (162o-1695). De anonieme verdediger reageert door
te zeggen dat Vondel niet zo dom zou zijn om de rede van Brandt in het vuur te
gooien: `Want hy [Vondel] weet wel dat Poëten, / Al het geen 't welk is geschiet /
Voormaels, wel te volgen weten: / Anders was de outheyt niet'. 32 Met andere
woorden, ontleningen zijn heel normaal: indien we alle geschriften zouden
verbranden die hun stof aan voorbeelden hadden ontleend, dan bezaten we
geen enkel literair werk uit de Oudheid meer. Dit argument hanteert ook Six
van Chandelier in zijn `Teegen 't lasterschrift op Gerrit Brand'. 33 Hij legt eveneens de nadruk op de traditionele, al in de Oudheid gangbare praktijk: ontlening
was een noodzakelijke voorwaarde om iets nieuws en beters te vervaardigen.
Ook Hooft had in zijn werk veel aan klassieke auteurs ontleend. Duidelijk wordt
dat beide verdedigers Brandts tekst als een verre van verwerpelijke vorm van
imitatie zien. Of zij onderzoek hadden gedaan naar de exacte relatie van de
lijkrede met het Franse voorbeeld, blijkt niet. Maar uit het volgende argument
van Six, dat uit de Oudheid zelf wordt gehaald, zou men kunnen afleiden dat er
weinig behoefte bestond gradaties aan te brengen in al dan niet toelaatbare
imitatieprocédés:
Vereer het lyk van Muidens son,
Met zoo een geest, als niemand kon.
Zoo werd de gryse spreuk gebrooken,
Men spreekt niets, of het is gesprooken.
[Indien het lijk van de zon van Muiden [Hooft] werd vereerd met een geheel
oorspronkelijk werk als niemand vóór hem ooit vermocht, dan zou de oude wijsheid weerlegd worden: `alles wat gezegd wordt, is al eens gezegd']
Om de `voorbeeldigheid' van de Oudheid te illustreren ontleent Six die `gryse
spreuk' (`Nulluur est iam dictum quod non sit dictum prius') aan een klassieke
auteur, Terentius, en wel aan de Eunuchus (vs 41), het blijspel dat Bredero in zijn
Moortje had bewerkt. Zoals iedereen in deze discussie reageert ook S ix op het
gunstig gestemde oordeel van Vondel: natuurlijk heeft deze grote dichter de
ontlening doorzien, maar toch was hij zeer lovend over de lijkrede. Opmerkelijk
bij dit alles is nu de nadruk die S ix legt op de oorspronkelijkheid en zelfstandigheid van Brandts vertaling/bewerking. Deze heeft immers slechts in zijn eigen
taal Du Perron `gevolght van sin' (naar de geest gevolgd): `een kraam van Parisiaansche spreuken / Selfstandight hy, in Amstels keuken'. 34 Zo'n opmerking kan
tenminste twee dingen betekenen: ofwel beoordeelt Six de vrij letterlijke vertaling als een `verzelfstandiging', en dat zou betekenen dat er in zijn ogen meer
toelaatbaar was dan in die van de anonieme criticus. Ofwel trach tte hij de arbeid
van Brandt zonder meer te vergoeilijken door het accent juist op het 'verzelfstandigen' te leggen. In ieder geval impliceert het woordt `selfstandight' dat dáár
een verdienste lag.
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Al in 1874 heeft Matthes door de lijkredes van Du Perron en Brandt naast
elkaar te zetten laten zien dat dit oordeel van Six in onze ogen wel erg voordelig
voor de Nederlandse vertaler uitpakt. Ook gaf Matthes een logische verklaring
voor alle ophef: Plagiaten zijn nooit verdienstelijk; maar vooral bij een geopend
graf maakt zulk een diefstal een pijnlijken indruk. Zoo ergens toch, dan eischt
men bij den ernst van den dood eenvoud en oprechtheid' (1874, XIV).
Conclusie
Ontleningen, in allerlei gradaties, horen bij de literatuur in de zeventiende
eeuw. Oorspronkelijkheid werd vooral in de traditie gezocht, in de manier
waarop men van andermans vondsten gebruik kon maken om iets zelfstandigs
te vervaardigen. De schrijver die zich te nauw bij zijn voorbeeld aansloot, liep
het risico als een beginneling te worden beschouwd: `het overze tten uit
vermaerde Poëten helpt den aenkomende Poeet', had Vondel in de Aenleidinge
gesteld ( 1 977, 4 8) . Toch was het overnemen van andermans teksten zonder
bronvermelding, al dan niet in vertaling, een vaker gebruikt middel om snel
succes te boeken. Zolang de bron niet al te `vermaerd' was en niemand de
directe ontlening-vertaling doorzag, was er uiteraard niets aan de hand. Rodenburgh beperkte zich tot relatief onbekende bronnen. Het heeft tot 1964 geduurd
voordat Sonja Witstein ontdekte dat de vele bladzijden in zijn Eglentiers poëtens
borst-weringh die men altijd voor oorspronkelijk hield, een vertaling waren uit
een verhandeling die de Engelse auteur Thomas Wilson halverwege de
zestiende eeuw had gepubliceerd.
De beschuldiging van `letter-diefstal' die Brandt in 1647 trof, is een van de
weinige concrete gevallen uit deze periode. Hij had het noodlot dan ook wel
getart door zijn vertaling in de literaire crème de la crème te lanceren. De
verontwaardiging werd gevoed door de gelegenheid: de grote dichter Hooft was
ten grave gedragen en de rede die te zijner ere werd uitgesproken, kende geen
oorspronkelijke rouw en oprechte tranen, maar was een afgeleide van andermans verdriet, afkomstig uit het verre Parijs van bijna zestig jaar eerder. Dat
gebrek aan oprechtheid zal de jonge schrijver kwalijker zijn genomen dan het
leentje-buur spelen, want daarin bestond inderdaad een heel lange traditie.35

Noten
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12 Cicero, De finibus 3.4.15; Cicero, Acad. poste ri or. Io; Horatius, Ars
poetica, vs. 133-134.
13 Aardige voorbeelden geven White 1973, en Welslau 1976.
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19 Zie bijvoorbeeld Van Hamel 1918, 28-33; De Haas 1998, 56-59.
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verwezen, werd door tijdgenoten van diefstal beschuldigd, onder
anderen door Georges de Scudéry, die in zijn Observations sur le Cid
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24 Brandt 1932, XXIII.
25 Brandt 5874, 76. In deze uitgave (66-92) heeft Matthes de lijkrede
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editie Matthes, spec. VII-XIII.
26 Brandt 1874, X.
27 Brandt 1874, XIII, 68.
28 Brandt 1874, XIII, 81.
29 Brandt 1874, 52.
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Hans Beelen

Tolerantie tegenover vreemdelingen
Een nationale deugd

in

histo ri sch

perspectief 1

`Holland is a very liberal country and we have a long
history of foreigners being integrated in our society.'2

Inleiding
Nederland hee ft de reputatie een tolerant land te zijn, vriendelijk voor vreemdelingen en op een voorbeeldige manier zorgdragend voor al zijn allochtone
medelanders. Het Nederlandse minderhedenbeleid heeft voor heel Europa een
modelkarakter.3 Bestaande projecten ten behoeve van integratie en opname van
vreemdelingen en met betrekking tot voorlich ting van de autochtone bevolking,
worden door deskundigen uit omringende landen met belangstelling gadegeslagen.4 Volgens Artikel 1 van de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden
is `Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid,
ras, geslacht of op welke grond dan ook, [...] niet toegestaan'; dit beginsel vinden
we terug in talrijke van de grondwet afgeleide regelingen. En als de wet niet ver
genoeg gaat, is daar altijd nog de spreekwoordelijke `gedoogcultuur.'
Deze vriendelijke houding tegenover buitenlanders heeft, zo wordt algemeen
verondersteld, een historische traditie. Hebben niet in de loop der eeuwen vele
vluchtelingen de wijk genomen naar Nederland? Begint deze traditie niet reeds
voor de geboorte van Christus met de Batavieren, die de Rijn kwamen afzakken
en lange tijd beschouwd werden als de stamvaders van de Hollanders?5
Stammen niet vrijwel alle symbolen van de nationale identiteit van Nederland
uit het buitenland: de tulp, 6 de tomaat,7 de koffie, 8 Sint-Nicolaas, 9 ja zelfs het
Koningshuis'?
Met recht stond de Republiek der Verenigde Nederlanden in de zeventiende
en achttiende eeuw bekend als een toevluchtsoord voor vervolgden. Hoewel de
Nederlandse calvinisten andersdenkenden niet altijd de vrijheid van godsdienst
gunden die ze voor zichzelf opeisten," neigden de regenten – niet geheel vrij
van eigenbelang – naar een humanistische levenshouding, die werd gekenmerkt door een pragmatische tolerantie. René Descartes, die van 1628 tot 1649
in Nederland verbleef, í2 kon in 1631 in een brief uitroepen: `Bestaat er enig land,
waar men groter vrijheid geniet, waar men rustiger slaapt, waar minder gevaar
te duchten is, waar de rustbewaarders beter waken over de misdaad, waar vergif-
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tiging, verraad en laster minder bekend zijn, waar tenslo tte meer resten van de
gelukkige onschuld van onze vaderen zijn overgebleven?' 13 John Locke publiceerde in Gouda in het jaar 1689 de Latijnse eerste uitgave van zijn Epistola de
tolerantia. In Amsterdam kon in 1668 het verzameld werk van de Engelse filosoof Thomas Hobbes verschijnen, in 1677 gevolgd door Baruch de Spinoza's
Ethica. In Ro tterdam verscheen twintig jaar later Pierre Bayles Dictionaire historique et critique. De Franse filosoof prees Nederland als `la grande arche des fugitifs'.
Van de tolerantie binnen de Republiek der Geleerden is het een kleine stap
naar het projecteren van een algemeen-liberaal klimaat op de Republiek als
geheel. In de literatuur worden meer oorzaken genoemd voor een in Europees
verband opvallend grote gastvrijheid:
– welhaast verplicht is de verwijzing naar een christelijk-humanistische
traditie, naar de geest van Erasmus. Voor deze prominente Nederlandse
geleerde waren religieuze tolerantie en vreedzaamheid belangrijke idealen,
die door intellectuelen als Coornhert, Willem van Oranje en Oldenbarneveldt
werden gedeeld;'4
– ook de ligging aan de zee en de economische en culturele oriëntatie op het
buitenland worden in dit verband graag genoemd;'5
– ten derde wordt vaak gewezen op de socialiserende en opvoedkundige
effecten van het calvinisme;'617
– ten vierde wordt voor de negentiende en de twintigste eeuw het maatschappelijk verschijnsel van de verzuiling genoemd, dat wellicht niet zozeer de
integratie van vreemdelingen in de Nederlandse samenleving heeft bevorderd maar wel weinig weerstand bood tegen een assimilatie met behoud van
eigen identiteit;'$
– ten vijfde kan, met een enigszins circulaire logica, de traditie zelf worden
genoemd. I9 Een samenleving die al heeft leren omgaan met koloniale
minderheden, zal later beter en flexibeler omgaan met andere migratiestromen.20
Ook in de huidige discussie over de toestroom van vreemdelingen en de
effecten daarvan op de Nederlandse samenleving wordt vaak met een zekere
trots gewezen op een typisch Nederlandse traditie van gastvrijheid en tolerantie.
Van de andere kant wordt nogal eens beweerd dat de migratiestromen van
tegenwoordig in hun omvang in de geschiedenis van Nederland uniek zijn.21
Het waarheidsgehalte van deze twee stellingen kan met behulp van een analyse
van het verleden worden getoetst.

2.

Nieuwkomers in Nederland: een historisch overzicht22

Allereerst volgt nu een beknopt overzicht van de ontvangst van vreemdelingen
vanaf de zestiende eeuw. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vluchtelingen en arbeidsmigranten.
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Religieuze en politieke vluchtelingen
Toen Spaanse troepen de opstandige steden Brussel, Gent en Mechelen
veroverden, vluch tten Vlamingen, Brabanders en Walen in de laatste decennia
van de zestiende eeuw naar de Noordelijke Nederlanden. Rond i600 nam de
bevolking van de provincie Holland door deze immigratie enorm toe. Van de
stad Leiden is bekend dat haar inwoneraantal tussen 1581 en 1621 van 12.000
steeg naar 45.000. Het aantal immigranten bedroeg hier ca. 28.000. Een stedelijke rekening uit 1588 vermeldt dat Leiden `voor de meeste paert wert bewont
bij vreemdelingen, uyt Brabant, Vlaanderen en andere quartieren verdreven.'
In Amsterdam en andere Hollandse steden was het niet anders. In
Amsterdam werd in hele stadswijken uitsluitend Frans en Vlaams gesproken.
Uit bevolkingsregisters blijkt dat gedurende de gehele zeventiende eeuw de
bruidegommen meestal van elders kwamen; aanvankelijk waren Vlaamse en
Waalse mannen geliefd, later ook Duitsers. Bij een volkstelling die in 1622 in
Haarlem werd gehouden bleek 51% van de ingezetenen van niet-Haarlemse
afkomst, dat waren 20.000 van de 39.445 inwoners. Net als nu, concentreerde
de instroom zich in de steden, waar de werkgelegenheid was. Na 1585
stroomden al met al 150.00o Zuid-Nederlanders naar de Republiek, rond 1600
bedroeg hun aandeel maar liefst tien procent van de totale bevolking. 23 Onder
de nieuwkomers bevonden zich kooplieden en intellectuelen, die de NoordNederlandse economie en cultuur belangrijke impulsen gaven. Bij de oprichting
van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie in het jaar 1602 stamde meer dan
eenderde van het basiskapitaal van Zuid-Nederlandse investeerders. 24 ZuidNederlanders werden benoemd tot hoogleraren aan de in 1574 opgerichte Leidse
universiteit, onder hen de filologen Lipsius en Heinsius en de theoloog
Gomarus. Zuiderlingen als de auteur Vondel en de Bijbelvertaler Bardaeus
verrijkten de Nederlandse taal.
Een soortgelijke, zij het kleinere vluchtelingengolf om godsdiens ti ge redenen
volgde na 1685, toen het Edict van Nantes werd herroepen en vijftig- tot zestigduizend hugenoten uit Frankrijk naar de Republiek kwamen. Ze vormden ongeveer drie procent van de gehele bevolking.
Ook joden ves ti gden zich in Nederland. Nadat Portugal onder de Spaanse
kroon was gekomen, vluch tten enkele duizenden bekeerde joden, die door de
inquisitie beschuldigd werden van `cryptojudaïsme', uit Portugal naar de Republiek, alwaar ze in de regel tot het jodendom terugkeerden. In Amsterdam
ontstond een kleine sefardisch-joodse gemeenschap met eigen synagoges.
Tussen 1635 en 1800 arriveerden uit Midden- en Oost-Europa ca. 20.000 asjkenasische joden, op de vlucht voor antisemitisme en pogroms. Bij een volkstelling in het jaar 1796 werden in totaal 30.000 joodse bewoners geregistreerd, ca.
anderhalf procent van de bevolking als geheel. De grote emigratie van de joodse
bevolking uit Midden- en Oost-Europa in de negentiende eeuw ging echter aan
Nederland voorbij.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluch tten honderduizenden Belgen naar het
neutrale Nederland. Tijdens en na de oorlog keerden ze bijna allen naar het
land van herkomst terug.
2.1
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Tijdens het interbellum trokken uit Midden-Europa ca.10.000 joodse vluchtelingen naar Nederland. Begin 194o verbleven binnen de landsgrenzen ongeveer 20.000 Duitse en Oostenrijke vluchtelingen, waarvan er ongeveer 16.000
door de nazi's als Joden werden beschouwd. Hiervan hebben ongeveer 5.000
personen de bezettingstijd overleefd.
Na de oorlog wordt het beeld allereerst bepaald door `repatrianten' uit de
koloniën en door politieke vluchtelingen. Al omstreeks 194o waren er in Nederlands Oost-Indië ca. 200.000 zogenaamde `Indische Nederlanders': Indo-Europeanen, in de loop van de koloniale overheersingstijd geboren uit huwelijken of
concubinaten van Nederlandse mannen met inlandse vrouwen. De kinderen uit
deze gemengde huwelijken die in de vaderlijke lijn van Nederlands bloed
waren, werden als blanken beschouwd, alle andere werden tot de inlanders
gerekend.
In juridisch opzicht waren de wettelijk erkende Indo-Europeanen al in de
koloniën gelijkgesteld aan `echte' Nederlanders, maar in sociaal opzicht
vormden de `Indo's' een tussenklasse tussen de blanken en de inlandse bevolking. De huidskleur, het uiterlijk en ook de taal speelden daarbij een belangrijke
rol. Van beroep veelal kleine ambtenaren, ondervonden de Indo-Europeanen in
de loop van de twintigste eeuw toenemende concurrentie van inlanders, die
soortgelijke loopbanen kozen, maar er een bescheidener levensstijl op na
hielden.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Nederlands Oost-Indië door Japan
bezet; de meeste Indo-Europeanen weigerden de kant van de Japanners te
kiezen. Daardoor maakten ze zich bij de Indonesische na ti onalisten niet geliefd.
Nadat in 1949 de soevereiniteit aan Indonesië was overgedragen, konden de
Indo-Europeanen kiezen voor de Nederlandse dan wel de Indonesische nationaliteit. Het was gebruikelijk de Nederlandse te kiezen. Zo kwam het tussen 1949
en 1968 tot een migra ti e van ongeveer 300.000 personen naar Nederland,
waarvan er 180.000 tot de groep van de Indo-Europeanen behoorden.
Gecompliceerd was daarbij de positie van de Ambonezen. 25 Veel inwoners
van de Molukken waren aangemonsterd bij het Koninklijk Nederlands-Indisch
Leger. Toen `de KNIL' in 1949 werd opgeheven, weigerden 4.000 op Java gestationeerde militairen te worden opgenomen in de Indonesische krijgsmacht. Zij
streefden naar een onafhankelijke Molukse republiek. In 1951 werden 3.578
militairen, met hun gezinsleden — in totaal 12.000 personen — naar Nederland
verscheept. In het voormalige moederland werden ze geisoleerd gehuisvest,
onder meer in het voormalige Kamp Westerbork. Pas toen ze in de jaren
zeven ti g met terroristische aanslagen de aandacht hadden gevestigd op hun
uitzichtloze levenssituatie, werd er gestreefd naar een voorzich ti ge integra ti e.
Tegenwoordig wonen er in Nederland ongeveer 40.000 `Molukkers'.
Een andere koloniale minderheid is die van de Surinamers. Reeds voordat
Suriname in 1975 onafhankelijk werd, was er sprake van een toenemende
emigratie naar het moederland, die in verband stond met de economische
opbloei van de jaren zes ti g. Na 1980, toen in Suriname een militaire dictatuur
werd geves ti gd, nam de immigratie nog eens toe. Vanuit Suriname gezien ging
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het daarbij om een emigratie van eenderde van de gehele bevolking. In totaal
wonen er in Nederland ongeveer 250.000 Surinamers, waarvan ruim eenderde
in Nederland is geboren.
De stroom van politieke vluchtelingen begon in de jaren vijftig met de
Hongaarse opstand. Van alle groepen vluchtelingen vormden de Hongaren
tussen 1945 en 1975 met 3.300 personen de grootste groep. Toen het aantal
vluchtelingen omstreeks 198o toenam, werd het asielbeleid verscherpt en
aangepast aan het hardere beleid van de omringende landen.
2.2 Arbeidsmigranten
Honderdduizenden buitenlanders werkten als dienstpersoneel, matrozen of
soldaten in Nederland en zijn koloniën. Voordat in 1798 de dienstplicht werd
ingevoerd en in 1814 in de grondwet werd verankerd, dienden in de krijgsmacht
van de Republiek vooral Duitse, Zwitserse en Franse soldaten. Als dienaren van
de Vereenigde Oost-Indische Compagnie voeren tussen 1602 en 1798 ongeveer
een miljoen personen naar Azië, waarvan ongeveer de helft uit het buitenland
afkomstig was. 26 De KNIL beschikte lange tijd in Harderwijk over een koloniaal
werfdepot, alwaar vreemdelingen voor de krijgsdienst konden aanmonsteren.
Vooral tijdens het interbellum waren er in Nederland veel Duitse dienstmeisjes
werkzaam. 27 In deze tijd vestigden zich ook de eerste Chinese immigranten.28
De groep van de zgn. `passanten', vreemdelingen die slechts tijdelijk in
Nederland verblijven, was heel wat heterogener en onregelmatiger. Voorbeelden
zijn buitenlandse kooplieden, die in enclave-achtige gemeenschappen in grote
steden leefden, personeel van ambassades en andere diplomatieke vertegenwoordigingen, reizende geleerden, zwervende ambachtslieden en circusartiesten.
Van de zeventiende tot de negentiende eeuw trokken jaarlijks soms wel
20.000 buitenlandse arbeiders vanuit de grensgebieden van Nederland het land
in.29 Ze zochten werk in de landbouw en in grote projecten ter verbetering van
de infrastructuur (dijken, kanalen, turfsteken enz.) Meestal hielden ze verblijf
op het pla tteland. Na 187o verliep dit grensverkeer door de opbouw van de
industrie in het Roergebied ook in omgekeerde richting. Sinds die tijd gingen
ook Nederlandse arbeiders naar het oosten. Omdat het werk in de industrie en
de mijnbouw niet seizoengebonden was, nam deze arbeidsmigratie omstreeks
1900 een duurzaam karakter aan.
Zowel in Nederland als in Duitsland ontwikkelde de mijnbouw zich vanaf
1900 tot een grote werkgever. In de provincie Limburg waren tot in de jaren
dertig duizenden Duitse, Italiaanse, Poolse en Sloveense mijnwerkers werkzaam. Na de oorlog werden vanaf 1949 in Limburg Italianen geworven.
In de in economisch opzicht expansieve jaren zestig begon de Nederlandse
regering met het sluiten van wervingscontracten met Italië, Spanje, Joegoslavië,
Griekenland, later ook met Turkije, Marokko en Tunesië. 3° In eerste instantie
was het de bedoeling dat de arbeidsmigranten tijdelijk als gastarbeiders in Nederland zouden verblijven. Het Nederlandse woord is overigens vermoedelijk een
leenvertaling uit het Duits, omstreeks 1965 voor het eerst door de journalist
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Kees Noordewier in een telex van het ANP gebezigd. 31 In het jaar 1965 keerde
nog bijna eenderde van de gastarbeiders terug naar het land van herkomst, tien
jaar later was dat aantal teruggelopen tot viereneenhalf procent.
Na de oliecrisis van 1973 kwam er een eind aan de toestroom van nieuwe
gastarbeiders. Tegelijk werd duidelijk dat een aanzienlijk deel van de buitenlandse werknemers langer in Nederland wilde blijven en ook moest blijven.
Daardoor werd het noodzakelijk de hereniging van de gezinnen duidelijker te
regelen; hiervoor werd in 1974 een wet uitgevaardigd. Sinds de jaren tachtig
verschoof bij deze groep migranten het accent van gezinshereniging naar
gezinsstichting, waarbij de partners veelal uit het land van herkomst stamden.
Ook het aantal EU-burgers in Nederland is vanaf 1960 gestegen (1960:
61.000; 1991: 168.000). Hetzelfde geldt voor het aantal Amerikanen en Canadezen (1960: 3.000;1990:14.000).
2.3 Conclusie
In de loop der eeuwen heeft Nederland inderdaad tal van vreemdelingen opgenomen. Niet alleen de vermeende tolerantie, maar ook de relatief hoge welvaart
van Nederland waren voor migranten steeds reden dit land als bestemming te
kiezen. Vooral de Republiek kende een hoog positief migratiesaldo. Uit huwelijksregisters in Amsterdam en Hoorn blijkt dat tijdens de zeventiende en de
achttiende eeuw soms wel meer dan dertig procent van de partners uit het
buitenland afkomstig was. Sinds de tweede helft van de negentiende eeuw
geven volkstellingen een preciezer beeld van de samenstelling van de Nederlandse bevolking. Tussen 187o en 193o stijgt het aantal buitenlanders van
50.000 (één procent van de bevolking als geheel) naar 175.000 (twee procent
van de bevolking als geheel). Tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog
daalden de aantallen aanvankelijk. In 196o werden i i 8. o o o niet-Nederlanders
geteld (één procent van de bevolking), maar in 1992 bedroeg hun aantal
733.000 (4,8% van de bevolking).32
Dit betekent dat de eerste uitgangsstelling slechts ten dele kan worden bevestigd. Nederland kent inderdaad een lange traditie van opname van vreemdelingen, en het percentage buitenlanders is tegenwoordig groter dan aan het
begin van de negentiende eeuw. Maar uit historische bronnen blijkt dat er in de
zeventiende eeuw sprake was van relatief omvangrijkere migratiestromen, en de
komst van Indische Nederlanders heeft een orde van grootte die met de huidige
toestroom vergelijkbaar is. Aldus kan worden geconcludeerd dat de huidige
immigratie van vreemdelingen misschien in kwalitatief, maar zeker niet in
kwantitatief opzicht uniek is in de Nederlandse geschiedenis.

3. De traditie van de tolerantie
Om de these van een traditioneel aanwezige tolerantie te toetsen, worden drie
historische tijdstippen nader bekeken. Allereerst geven enquêtes van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een beeld van de houding van de
Nederlandse bevolking aan het eind van de jaren negentig. Vervolgens wordt
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Tabel i: Voorstanders van beperking van de toestroom in procenten,1999
Toestroom asielzoekers
volledig stoppen
Toestroom werknemers uit EU
volledig stoppen
Toestroom werknemers van
buiten EU volledig stoppen
Toelaten politieke vluchtelingen moeilijker maken
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gekeken naar de reacties van de bevolking op twee belangrijke immigratiegolven die beide niet alleen goed zijn onderzocht, maar bovenal het beeld van
Nederland als historisch immigratieland hebben bepaald: de komst van vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden omstreeks i600 en de toestroom van
Indische Nederlanders in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw.
3.1 Enquêtes van het CBS 1997-1999
Om zicht te krijgen op de houding van de Nederlandse bevolking tegenover
buitenlanders, vroeg het CBS in de periode 1 997-1 999 personen van i8 jaar of
ouder naar hun mening over asielzoekers en buitenlandse werknemers.33
Bijna de helft van de bevolking is van mening dat de toelating van politieke
vluchtelingen moeilijker dient te worden gemaakt, meer dan vijftien procent
vindt dat de toestroom van asielzoekers volledig moet worden gestopt. Tegenover werknemers uit de EU-landen is men heel wat toleranter. Toch is meer
dan tien procent van de Nederlandse bevolking de mening toegedaan dat deze
immigratie volledig dient te worden gestopt. (Zie tabel I.)

Het opleidingsniveau van de respondenten heeft de grootste invloed op de
mening over buitenlanders. Naarmate het opleidingsniveau stijgt, neemt de
Nederlander een tolerantere positie in. Toch is meer dan dertig procent van de
hbo'ers en universitair geschoolden vóór een beperking op het toelaten van
politieke vluchtelingen.
Veelzeggend zijn ook de opinies over culturele assimilatie en discriminatie.
Bij deze attitudes zijn de variabelen opleiding, leeftijd en sociale status
bijzonder invloedrijk. Etnische minderheden worden door Nederlanders met
een laag opleidingsniveau als concurrenten op de arbeidsmarkt beschouwd.
Half- en ongeschoolde arbeiders zijn minder geneigd positieve discriminatie te
ondersteunen. Ouderen zijn minder opgegroeid in een multiculturele samenleving en staan daarom minder open voor vreemde culturen dan jongeren.
Afgaande op de statistiek bevordert het onderwijs de acceptatie van vreemde
culturen. (Zie tabel 2.)
De cijfers geven al met al niet de indruk dat de bevolking bijzonder positief
tegenover buitenlanders staat. Grote delen van de Nederlandse bevolking
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Tabel z: Meningen over culturele assimilatie en discriminatie in procenten,1999
Buitenlanders moeten zich volledig
aanpassen aan de Nederlandse cultuur

-!::r-:

Buitenlanders met voorang in dienst nemen
door de overheid: helemaal oneens
Extra geld voor onderwijs minderheden:
helemaal oneens
Voorrang voor Nederlands gezin bij
woningtoewijzing
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Bij ontslag eerst personen met andere
huidskleur
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lijken reeds aan het eind van de jaren negentig een duidelijk gereserveerde
houding tegenover buitenlanders aan te nemen.34
Ontvangst van vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden
omstreeks 16°035
Als de Zuid-Nederlandse vluchtelingen vaklieden waren, konden ze rekenen
op een goede ontvangst. Vooral de textielindustrie kon geschoolde arbeiders
goed gebruiken. In Leiden kreeg de lakenindustrie daarvoor van de stedelijke
overheid een speciale subsidie. In Delft werden aan Vlaamse handwerkers
premies uitgeloofd en om aan hen onderdak te verlenen werd het voormalige
klooster van de Heilige Ursula verbouwd. De stedelijke bestuurders zagen
liever niet dat de vluchtelingen zich op het pla tteland ves ti gden en daar economisch actief werden, ze moesten bij voorkeur in de steden zelf worden opgenomen.
Maar zo gauw er gevaar of concurrentie te vrezen was, was er minder
sprake van accepta ti e. In het jaar 1692 weigerden de Staten van Holland een
vergunning te verlenen voor een collecte ten bate van Duitse oorlogsvluchtelingen, `om gheen groter menigte herwaarts te trekken.' Men was kennelijk
bang een al te goedgeefse indruk te maken en wilde misbruik van sociale voorzieningen voorkomen.
In Amsterdam konden werkloze metselaars eisen dat vreemdelingen
werden ontslagen. In 1621 werd in Amsterdam de regeling ingevoerd dat een
meester een buitenlandse knecht alleen in dienst mocht nemen als duidelijk
was dat er geen gegadigdenen uit eigen land waren. Bij de hoedenmakers was
het tot 1632 absoluut verboden, vreemdelingen in dienst te nemen. In 1608 en
1622 werden er bijzondere bepalingen afgekondigd tegen de zelfstandige
economische activiteit van `persoonen ende gesellen uyt den lande van Ludick
[Luik], Brabandt, Vlaenderen, Henegouwen ende andere' uit de Zuidelijke
Nederlanden afkomstige lieden.
3.2
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Enerzijds kan men hier de vrees voor buitenlandse concurrentie, zoals die
ook in de enquête van het CBS naar voren komt, als motief noemen. Maar ook
de particularistische mentaliteit van de Republiek der Verenigde Nederlanden
vormde een voedingsbodem voor vijandige gevoelens tegenover buitenstaanders. Mensen uit andere steden en gewesten werden als vreemdelingen
beschouwd en waren door hun kleding en hun taalgebruik ook duidelijk
herkenbaar. Tussen de Hollandse steden onderling was er sprake van een moordende economische concurrentie. In dit klimaat konden nationale en lokale
stereotypen goed gedijen. De mening van de emblematist Van der Venne dat
`vroome utlanders beter zijn dan inlandse ondeugden' was zeker geen communis
opinio. Etnofaulismen en locofaulismen, scheldwoorden voor vreemdelingen,
deden het in de zeventiende eeuw minstens even goed als in de twintigste
eeuw.36 De inwoners van Emden heten potschijters, die uit Bremen stonden als
dom bekend, en Westfalen golden als viespeuken. Kwakzalvers spraken op het
toneel met een Duits accent. Dit denken in stereotiepe categorieën werd eveneens op de Zuid-Nederlanders toegepast, ook al staken zij in economisch en
intellectueel opzicht in veel gevallen met kop en schouders boven de Hollanders
uit en werden zij door deze als bondgenoten in de opstand tegen de gehate
Spanjaarden beschouwd. In de reeds genoemde verordening van 1622 staat dat
aan Hollandse werknemers de voorkeur dient te worden gegeven `die gedurende de troublen verscheyden contributieen en andere lasten heben moeten
supporteren, gelijck sy oock noch dagelijcks doende zyn, in hare neeringhe
ende handt-werck wel behooren geprefereert te zijn voor de voorschreve uyteheemse [Zuidnederlandse] geselen, in de gilden deser landen niet wesende.'
Maar in de jonge calvinistische kerk van Nederland waren Zuid-Nederlanders
wel welkom, daar vormden ze min of meer het kader. Als dominees waren ze bij
de gemeentes zeer geliefd. Maar het voorrecht in wereldse zaken mee te regeren
en mee te denken werd de Zuid-Nederlanders niet vergund, daarvoor hadden ze
volgens het gangbare cliché een te `onrustige en fanatieke imborst'.
Verreweg de meeste vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden waren arme
mensen, die in getto's dicht op elkaar woonden. Meer dan eens vindt men de
klacht dat zulke buitenlandse bedelaars een te zware last zijn voor de kassen van
de liefdadige instellingen. Ook zulke klachten werden ingegeven door afgunst
en vrees voor concurrentie. Deze ergernis gold ook degenen die het net een
beetje beter hadden. Men dient te bedenken dat de Brabanders en de
Vlamingen vóór de Spaanse herovering van de Zuidelijke Nederlanden in
economisch en cultureel opzicht een voorsprong op de Hollanders hadden. Dit
is bekend uit berichten van buitenlandse waarnemers. Zo golden de Brabantse
meisjes als schoner, knapper en verzorgder dan de Hollandse. Ook de ZuidNederlandse manier van spreken en kleden werd als sjieker beschouwd. Deze
gecultiveerde levensstijl werd door Hollanders belachelijk gemaakt, bijvoorbeeld
in Bredero's bekende blijspel De Spaanse Brabander.
Samenva ttend kan bij de Zuid-Nederlandse vluchtelingen rond 1600 van een
selectieve tolerantie worden gesproken. Wie in economisch of cultureel opzicht
iets te bieden had, werd geaccepteerd. Als geschoolde vaklieden, theologen of
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hoogleraren konden Zuid-Nederlanders rekenen op een warm onthaal. Ongeschoolde arbeiders en bedelaars werden afwijzend behandeld. Zodra concurrentie, afgunst en angst in het geding waren, werd er onderscheid gemaakt en
gediscrimineerd, ook van overheidswege.37
3 . 3 Ontvangst van Indische Nederlanders in de jaren vijftig en zestig van
de twintigste eeuw
In oudere publicaties wordt beweerd dat de Indische Nederlanders die tussen
1949 en 1961 gedwongen naar Nederland werden gerepatrieerd, zich geruisloos
hebben geassimileerd. Deze probleemloze aanpassing wordt in samenhang
gezien met een aantal factoren die in deze tijd een bijzonder gunstig verbond
aangingen: er was geen weg terug; de betrokkenen konden zich goed aanpassen
en waren bereid Nederland als hun nieuwe thuis te aanvaarden; de economische ontwikkeling was in deze tijd erg gunstig; het beleid was gericht op assimilatie; de Nederlanders zelf waren vervuld van medelijden. Sinds het midden van
de jaren tachtig is dit vleiende beeld niet meer houdbaar. Vooral door de publicaties van Wim Willems en Annemarie Cottaar, beiden werkzaam op het Centrum
voor Migratiestudies van de Universiteit van Amsterdam, is men op deze traditionele visie teruggekomen.
Hoe werden de Indische Nederlanders in Nederland ontvangen? Willems en
Cottaar (1984) onderzochten een omvangrijk corpus van schriftelijke bronnen
waar literaire teksten, krantenartikelen en enquêtes deel van uitmaakten. In
deze teksten troffen ze een grote hoeveelheid stereotype beschrijvingen aan:
– als opvallend verschil wordt steevast de huidskleur genoemd;
– de Indische Nederlanders worden geportretteerd als klein en meelijwekkend;
– ze zijn weerloos en triest;
– ze zijn heel erg bescheiden;
– ze zijn snel sprakeloos en vervallen dan in een oosterse gelatenheid;
– een andere stereotiep toegekende eigenschap is hun gevoeligheid;
– ze zijn ook erg precies, en daarom erg geschikt voor administratief werk;
– van de andere kant ook mysterieus;
– als positieve eigenschap wordt altijd de schoonheid van de vrouwen vermeld.
Hoezeer het beleid was gericht op aanpassing, wordt uit de bronnen vooral
duidelijk bij het onderwerp eten. De Indische Nederlanders waren in de regel in
contractpensions gehuisvest waar ze zelf mochten koken. Er waren contactambtenaren die een oogje in het zeil hielden. Deze probeerden ook de repatrianten
zover te krijgen Hollandse kost te bereiden, bijvoorbeeld boerenkool met worst.
Het gehele huishouden diende te worden aangepast. De vrouwen kregen scholing hoe in Nederland het huis werd schoongehouden en hoe aardappels
dienden te worden geschild. Ook de reglementen van de contractpensions laten
zien dat er op een nogal bedillerige wijze naar aanpassing werd gestreefd.
In de jaren vijftig werd de opname bemoeilijkt doordat er nog eens 40.000
repatrianten extra moesten worden gehuisvest. De bevolking reageerde uiterst
terughoudend. Een oproep van minister Klompé om woonruimte ter beschikking te stellen, leverde vrijwel niets op.
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Interessant zijn in dit verband twee enquêtes uit 1955 en 1961, die door
Cottaar en Willems in archieven werden ontdekt, waarin Nederlanders werd
gevraagd naar hun houding tegenover deze nieuwkomers. De enquêtes zijn
beide klein en in tegenstelling tot het CBS-onderzoek van 1999 niet zo representatief, maar uit de resultaten spreekt een duidelijk gereserveerde houding,
die is bepaald door angst en afgunst. De stichting die een van deze onderzoeken
had uitgevoerd, verbindt aan de resultaten de conclusie dat het dringend noodzakelijk is de bevolking voor te lichten. Ook meent zij dat de resultaten nog
rampzaliger zouden zijn geweest indien men een mondelinge enquête had
gehouden.
Cottaar en Willems trekken uit hun onderzoek de conclusie dat in Nederland
een weinig open en erg negatief beeld heerste. De Indische Nederlanders
hebben volgens hun onderzoek erg onder deze vooroordelen geleden. De assimilatie is weliswaar geslaagd, maar, aldus Cottaar en Willems, niet dankzij de
tolerantie van de Nederlanders, maar door de bereidwilligheid van de Indische
Nederlanders om zich aan te passen.
3.4 Conclusie
De these van een traditionele, historisch verankerde Nederlandse tolerantie en
vriendelijkheid tegenover buitenlanders werd in deze paragraaf aan de hand van
drie tijdstippen getoetst. Omstreeks 16o o is de acceptatiebereidheid voor ZuidNederlanders selectief van aard en verbonden met factoren als economisch
potentieel, inkomen en opleiding. Bij de opname van de Indische Nederlanders
in de jaren vijftig en zestig is de houding van de Nederlandse bevolking koel en
afwijzend en gekleurd door etnocentrische en rascistische vooroordelen. De
overheid stelt zich bevoogdend op. De CBS-enquête die aan het eind van de
jaren negentig is gehouden, duidt op een in Europese context tamelijk gereserveerde houding tegenover buitenlanders. De these van een ongebroken traditie
van acceptatiebereidheid neemt, bezien tegen deze achtergrond, aan plausibiliteit af.

Slot
In deze bijdrage werd de migratiegeschiedenis van Nederland kort geschetst en
werd de houding van de inheemse bevolking tegenover nieuwkomers aan de
hand van drie historische tijdstippen nader belicht: de actuele houding aan het
eind van de jaren negentig, de houding tegenover vluchtelingen en andere
migranten uit de Zuidelijke Nederlanden aan het begin van de zeventiende
eeuw en de ontvangst van Indische Nederlanders in de jaren vijftig en zestig
van de twintigste eeuw. Gangbare ideeën konden hierbij worden gerelativeerd.
Ten eerste is de huidige toestroom in kwantitatief opzicht niet uniek in de
Nederlandse geschiedenis. Ten tweede laten studies die contemporaine bronnen
aan het woord laten, een dualistisch beeld van de vaak geroemde traditie van de
Nederlandse tolerantie zien. In de Gouden Eeuw wordt het ideaalbeeld van een
open, tolerante ontvangst in de eerste plaats waargemaakt tegenover goed opge-
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leide en vooruitstrevende immigranten, niet tegenover armeren, ongeschoolden
of tegenover potentiële concurrenten. De `geruisloze integratie' van de Indische
Nederlanders ging gepaard met een sterke aanpassingsdruk, die zeker niet
getuigt van tolerantie tegenover andere zeden en gebruiken. Tegen deze historische achtergrond bezien, is menige recente ontwikkeling in het huidige Nederlandse migratiedebat minder verrassend dan ze op het eerste gezicht wellicht
lijkt.38

Noten

I Vertaalde en bewerkte versie van `Toleranz gegenuber Fremden.
Eine Diskussion vor dem Hintergrund der niederlándischen
Migrationsgeschichte', in Dita Vogel (red.): Einwanderungsland
Niederlande – Politik und Kultur. Frankfurt/London: IKO-Verlag
2003, 59-81.
2 Pim Fortuyn op de dag voor zijn dood in een interview in
The Sunday Times (5-5-2002).
3 Vgl. Leiprecht & Lutz (1996: 239).
4 Zie bijvoorbeeld Rickers & Siedler (ed.) 2001.
5 De receptie van de mythe van de Batavieren wordt behandeld door
Teitler 1998.
6 Wells 1997.
7 Kahn 2002,112; Weismann 2000, 275-7.
8 Reinders en Wijsenbeek 1994, II-12.
9 Ghesquiere 1989, 16-96; Pio 1989, 18.
10 Van Ditzhuyzen 1998, 1o.
II Om deze reden zochten Mennonieten en Remonstranten uit de
Republiek een goed heenkomen, vgl. Oudesluijs 1995; 39 en 48
en Spuren 2001; 36 en 78-80.
12 Eskens 2000.
13 Geciteerd naar Amsterdam 1993: 98.
14 Zie bijvoorbeeld Trapman 1999, 7-9.
15 Zie bijvoorbeeld Von der Dunk 2001, 20-21.
16 Zie bijvoorbeeld Weismann 2001.
17 Als verklaringsbasis voor typisch Nederlandse eigenschappen is
het calvinisme onder historici omstreden, vgl. Vuijsje & Van der
Lans 1999; 21-22 en Schutte 2000.
18 Zie bijvoorbeeld Zahn 1984,158-165.
19 Zie bijvoorbeeld Van der Horst 1999, 252.
20 Deze mening wordt meer dan eens in de literatuur aangetroffen,
vgl. bv. Tinnemans 1997; 145: `Ik ben er trouwens van overtuigd
dat het voorbeeldige gedrag van Indische Nederlanders – want
daar kun je gerust van spreken – mede ten grondslag ligt aan de
relatief tolerante houding van de Nederlanders jegens etnische
minderheden die later naar Nederland zijn gekomen.'

29

Ook Lucassen & Penninx wijzen erop dat deze twee stellingen vaak
worden beweerd '999; 3.
22 Een gedetailleerder overzicht met talrijke literatuurverwijzingen
bij Lucassen & Penninx 1999.
23 Vgl. Briels 1985.
24 Zie voor de Zuidnederlandse invloed bij de oprichting van de VOC
Gaastra 2002; 29.
25 Vgl. Leiprecht & Lutz 2003.
26 Van Gelder 1997.
27 Henkes 1995.
28 Vgl. Uitterhoeve 1990; 58-59.
29 Vgl. Rëssler 2000; 72-102 en Eiynck [e.a.] 1993.
3o De geschiedenis van de mediterrane immigranten wordt uitvoerig
behandeld door Tinnemans 1994.
31 Vgl. Sanders 2002: 138.
32 Vgl. Lucassen & Penninx 1999; 56. Vogel 2003 wijst erop dat het
percentage buitenlanders slechts ten dele de effecten van immigratie op de bevolking weerspiegelt.
33 Schmeets 2000.
34 Ook in een in 1995 gehouden onderzoek naar de opinies over
buitenlanders in verschillende West-Europese landen scoorde
Nederland samen met Zweden en Groot-Brittannië lage cijfers.
De bevolking in Duitsland en Oostenrijk bleek aanzienlijk vriendelijker tegenover vreemdelingen en minderheden te staan.
Vgl. Bbcker & Thramhardt 2003. Zie in dit verband ook Borck
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1 995; 32-34.
35 De historische gegevens in deze paragraaf zijn ontleend aan
Van Deursen 1992; 44-57.
36 Vgl. Heestermans 1989; 13 en Van der Heide 1998.
37 Een soortgelijk beeld laat, ongeveer een eeuw later, de acceptatie
van de Hugenoten zien. In Amsterdam, dat omstreeks 1690 in
korte tijd met 12.000 inwoners toenam, kregen 2.243 Hugenoten
gratis burgerrechten, een driejarige vrijstelling van belastingen en
andere voorrechten. De eerste groepen werden vanwege hun
gespecialiseerde beroepen (textiel, hoedenmakers) met open
armen ontvangen, later, toen de vluchtelingen talrijker en armer
werden, kwam er een eind aan deze bevoorrechte behandeling.
Zie Lucassen & Penninx 1993; 33.
38 Een indruk van de huidige Nederlandse discussie over tolerantie
geeft Ten Hooven 2001.
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Partikels in het Nederlands
als vreemde taal

1.Inleiding
Wie de Nederlandse taal op een behoorlijk niveau wil leren spreken, moet niet
alleen veel woordjes leren, maar ook kennis hebben van de gebruikswijze en het
communicatieve effect ervan. De gevorderde leerder zal bijvoorbeeld in vergaderingen standpunten moeten formuleren en kritisch beargumenteren (zie profiel
Academische taalvaardigheid van het Certificaat Nederlands als vreemde taal), hij
moet in informele gesprekken zijn gevoelens en erva ri ngen kunnen uitdrukken
(Toeristische en informele taalvaardigheid), etc. Maar hoe doet hij dat eigenlijk?
Dit artikel richt zich op het gebruik van modale, schakerings-, focus-partikels
door leerders van het Nederlands met het Duits als moedertaal (tij in face-toface-gesprekken. Uit mijn proefschrift (Wenzel 2002) blijkt dat partikels een
belangrijke rol spelen bij de pragmatische en culturele aspecten van de leerderstaal, vooral als het gaat om het sociale effect van taalgebruik. Ook is transfer uit
de ti vaak verleidelijk en de Nvt-spreker begint wel eens te twijfelen over de
juiste woordkeuze en de goede toon. Hoe komt wat je gezegd hebt over? Zou
een native speaker het ook zo zeggen? De spreekstijl beïnvloedt de relatie tussen
hoorder en spreker en bepaalt vaak het succes van het persoonlijke gesprek.
Aangezien het Nederlands in Duitsland vooral steunt op een persoonlijke, regionale en culturele leermotivatie (Wenzel 20 (ma) en het – vergeleken met het
Duits in Nederland – minder als correspondentie- of wetenschapstaal geldt, is
zowel de toegepaste als de contrastieve taalkunde gebaat bij onderzoek naar
mondeling relationeel taalgebruik in het Nederlands.

2. Relationeel taalgebruik en partikels
Alles wat wij doen in een gesprek kan de relatie met de hoorder verstoren, verbeteren of stabiliseren. In de interactionele sociolinguïstiek wordt dit onderzocht
in het kader van de relationele dimensies solida ri teit, cooperatie en dominantie
(Berenst 1994). Verschillende linguïstische concepten, zoals modaliteit, beleefdheid, coherentie, directheid en perspectiviteit zijn daarmee verbonden. Partikels
en andere `kleine woordjes' die moeilijk te categoriseren zijn in woordenboeken
en grammatica's, lijken daar een niet onbelangrijke plaats bij in te nemen:
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I Doe dat maar klinkt vrijblijvender dan doe dat!
Dat is toch veel prettiger heeft een bijna vragend karakter vergeleken met dat is
veel prettiger.
3 Ja, nou, ik vind... kan zachter op een tegenspraak voorbereiden dan tik vind...
4 Dat is gewoon zo is (schijnbaar) plausibeler dan dat is zo.
2

Partikels hebben weinig referentiële betekenis, maar compenseren dat in het
pragmatische vlak door relationele rijkdom: ze signaleren hoe een taalhandeling
geplaatst moet worden in het preferentie- en verwachtingssysteem van spreker
én hoorder (Vandeweghe 1992, 17).
Zowel het Nederlands als het Duits zijn partikelrijke talen (Foolen 2003, 85;
Vismans 1995, 284). Vergeleken met het Frans en het Engels hebben vooral de
uiteenlopende, moeilijk te doorgronden en sterk contextafhankelijke partikels
een relationeel effect op de hoorder in informeel mondeling taalgebruik. Niet
alle partikelsoorten doen dit in dezelfde mate en het gebruik van de term
`partikel' is allesbehalve eenduidig.
Voor het Duits (als vreemde taal) is dit sinds de jaren zestig onderzocht
(Weydt 1969). In 1986 sprak Ad Foolen op het negende IVN-Colloquium over
de modale partikels als leerprobleem van het Nederlands en op het twaalfde
colloquium in 1994 werd `Strategisch Nederlands' een zelfstandig thema. Ook
de beleefdheidstheorie van Brown en Levinson (1987), die een internationale
discussie over het al dan niet universele karakter van beleefdheidsstrategieën
openden, brengt ons naar 'gambits', 'hedges' and 'particle-like phrases'. Vervolgonderzoek laat zien dat de verschillende talen verschillende markeringswijzen
van beleefdheid hebben (Van der Wijst 1996), dat partikels niet louter geanalyseerd kunnen worden in termen van beleefdheid en dat voor een partikel in de
ene taal niet altijd een gelijkwaardig partikel in een andere taal beschikbaar is
(Vismans 1995).
In het Duits zal je in de boven genoemde uitingen nur/ruhig of mal (1), doch
(2), ja nun/naja (3) of halt/einfach/eben (4) horen. Het feit dat partikels in zowel
het Nederlands als het Duits voorkomen, bevordert hun wederzijdse vertaalbaarheid niet. Ook onder de partikels bestaan er veel `valse vrienden'.

3. De leerderstaal van Duitsers
In de beginfase schieten Duitse leerders van het Nederlands gezien de verwantschap tussen de talen flink op. De receptieve kennis is groot. Vandaar dat
cursussen Nederlands voor Duitsers `pittig' mogen uitvallen, zoals Piet de Kleijn
vaststelt in de Kroniek van het Nederlands voor anderstaligen (De Kleijn 2000,
42-47).
Hoewel het Nederlands door ruim 8000 scholieren in het Duitse reguliere
onderwijs geleerd wordt en het ook in het hoger onderwijs steeds meer
studenten trekt, is er nauwelijks empirisch onderzoek gedaan naar het Nederlands van Duitsers.'
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4. Dataverzameling
Empirisch onderzoek naar relationeel taalgebruik brengt een aantal problemen
met zich mee. Dataverzameling is op veel manieren mogelijk, telkens met vooren nadelen. Tekst- en vertaalanalyse (Foolen 2003), enquêtes (Vismans 1994),
discourse completion tests (Kasper 1981) rollenspel en andere experimenten (voor
een overzicht zie Kasper 1991) zijn controleerbare methodes maar zeggen te
weinig over de daadwerkelijke beheersing en toepassing van relationele taalmiddelen in een vreemde taal. Het is aan te nemen dat met name leerders in een
testsituatie zich taalbewuster gedragen en meer op fouten letten dan in authentieke gesprekken.
Voor mijn onderzoek heb ik gekozen voor authentieke en zwak gestructureerde face-to-face-interviews in een informele setting. Het transcriptiewerk en
de geringe planbaarheid zijn nadelen die op de koop toe werden genomen. De
voordelen liggen in de natuurlijkheid van de primaire gegevens, die aangevuld
kunnen worden met secundaire gegevens via een enquête achteraf. Het
scenario is als volgt: de interviewster is een Nederlandstalige studente van ongeveer dezelfde leeftijd als de proefpersonen. Ze onderzoekt de beeldvormingsprocessen van Nederlanders, Vlamingen en Duitsers. Voor de verkenning van het
terrein maakt ze opnames met o.a. studenten Nederlands. Een persoonlijke
sfeer met koffie en small talk zorgt voor spontane, informele taalgegevens van
ongeveer 200 minuten. Secundaire gegevens geven inzicht in de omstandigheden waarin de leerders het Nederlands gebruiken, of ze immersie-fasen
(verblijf in Nederland/Vlaanderen) achter de rug hebben en welke leerattitude
ze vertonen. Allen hebben een communicatieve cursus in Duitsland gevolgd,
maar geen bijzondere training in relationeel spreken of `kleine woordjes'
gekregen. Leerboek en onderwijsvorm bevorderen informeel en authentiek taalgebruik. 2 Een parallel corpus van 13o minuten met native speakers in een vergelijkbaar gespreksscenario wordt opgenomen onder studenten aan een Nederlandse universiteit.3

5. Gespreksanalyse
Vooral de formulering binnen de taalhandeling is cruciaal voor een geslaagde
sociale interactie en staat centraal in het onderzoek. Bijzondere aandacht gaat
uit naar de formuleringen die door native-speakers en door leerders gebruikt
worden om het eigen standpunt uit te leggen, iets voorzichtig te formuleren en
te signaleren dat men het niet met de gesprekspartner eens is (Wenzel 2002).
Met dat doe wordt de conversatieanalyse toegepast op leerderstaalonderzoek.
In de gedetailleerde conversatieanalyse wordt namelijk niet alleen de taalhandeling op zich, maar vooral de samenhang tussen de handelingen vanuit een
sociologisch en interactioneel oogpunt bestudeerd. Het onderzoek is dan ook
vooral kwalitatief van aard: er wordt geen lijst van te voren vastgelegde lexemen
in het corpus opgezocht, maar vanuit de dynamiek in de gesprekken geconcludeerd welke taalmiddelen bij de formuleringen van de taalhandelingen
betrokken kunnen zijn.
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De taalhandelingen in het corpus zijn vooral assertiva: beweringen, stellingen, veronderstellingen over hoe de dingen in het buurland in elkaar zi tt en
en oordelen daarover. We noemen dit epistemische en evaluatieve assertiva. De
spreker-hoorder-rela ti e is als volgt: in een interviewgesprek mag je zeggen en
vinden wat je wilt, de spreker verwacht dat de hoorder hem gelooft en omgekeerd gaat de hoorder ervan uit dat de spreker geen leugens vertelt. Grice (1975)
noemde dit de maxime van kwaliteit. Indien de hoorder echter aan het waarheidsgehalte begint te twijfelen of er iets tegen in te brengen heeft, wordt er
relationeel gewerkt, bijvoorbeeld door het perspectief van de hoorder in te
nemen (alsje het nu zo ziet...), zijn ui ti ngen te parafraseren, een zinvolle
aanslui ti ng te vinden (dat wel, maar...). Zo signaleert de spreker dat hij hetzelfde
doel voor ogen hee ft : hij is coöperatief. Emotionele bekrachtigingen (ja hoor! is
ook gewoon zo!) en een gemeenschappelijk perspectief (je hoort wel eens van die
mensen daar...) scheppen een band tussen de gesprekspartners. Afzwakkingen
(zou wel kunnen), relativeringen (..., maar ja), impliciete oordelen (al die naamvallen) en subjectiveringen (ik zie dat meer als...) zorgen voor een evenwich ti ge
machtsverhouding.
Die formuleringen komen uit het corpus van de na tive-speakers. Ze zi tten
boordevol met partikels, wat de vraag oproept naar het partikelgebruik van de
leerders bij gelijke strategieën.

6. Resultaten
De leerders gebruiken min of meer dezelfde strategieën als de na tive speakers.
Ze gebruiken ook partikels. Wat de partikels betreft vinden we vier leerderstypen terug: degenen die `zonder veel praatjes' hun boodschap formuleren en
weinig partikels gebruiken; degenen die wel partikels gebruiken, maar met
`gaten' in de gebruikswijze ervan. Verder zijn er `vreemde praatjes' in het corpus
te vinden en uitingen van vlotte `praatjesmakers' die – te pas en te onpas –
Nederlandse partikels gebruiken.
6.i Onderrepresentatie van partikels
Evenals in andere leerderstalen gebruiken ook de leerders van het Nederlands
partikels minder dan de na tive speakers. Native speakers hebben een grotere
lexicale en strategische varia tie. Vooral leerders zonder `onderdompelings'-fasen
formuleren oordelen `zonder veel praatjes': stelliger en minder vanuit een
persoonlijk perspectief. Ze vertonen wel de behoefte aan relationele strategieën,
maar hebben er de middelen niet voor. Inhoudelijk kunnen ze alles zeggen wat
ze nodig hebben en het relationele werk compenseren ze door niet-talige
middelen (gebaren, mimiek). Ze vertonen een overproductie van epistemische
formules die in de vorm van inleidingen en aanhangsels de ongemodificeerde
beweringen omsluiten, zoals ik denk (trouwens vaak gevolgd door een hoofdzin,
wat in het Duits kan) of ik weet het niet precies. Heel en altijd zijn de meest
frequente intensiveerders van oordelen. Sterker emotioneel of evaluatief
gekleurde uitdrukkingen (goh! ik krijg daar iets vang zijn minder bekend. Zoge-
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naamde tags als hé, hoor, weetje wel, die de hoorder aanspreken en verbondenheid
signaleren, worden nauwelijks gebruikt. Connectieven zijn vooral (ja/nee) maar
en omdat. Onderrepresentatie van partikels leidt tot de volgende tendenties:
– direct i.p.v. indirect taalgebruik
– expliciete oordelen i.p.v. impliciete oordelen
– descriptieve, nuchtere taal i.p.v evaluatieve, persoonlijke stijl
– intensiveringen i.p.v. emotionele betrokkenheid
– op de spreker gerichte i.p.v. op de hoorder gerichte taal.
Natuurlijk heeft de leerder een minder grote woordenschat dan de native speaker.
Toch is er iets speciaals met de partikels: `Al dat "even", "maar", "hoor" en "wel
eens" is in principe onvertaalbaar en je bent als beginneling al snel geneigd al die
– in je denksysteem overbodige – woordjes over te slaan. Zeker als jij geen duidelijke uitleg krijgt waarom men die woorden zo gebruikt', zegt ook Irena Ajdinovic, Servische spreker van het Nederlands in een reportage in Taalschrift (16
juli 2003). Een conversatie in een hoog register is dan voor haar ook makkelijker
te voeren dan een informeel gesprek op straat. Het gaat niet alleen om woordkennis maar ook om de culturele conventies van bijvoorbeeld directheid en hoordersgericht spreken.
6.2 Selectief gebruik en compensatie
Laten we het veel voorkomende woordje wel eens onder de loep nemen: in het
corpus van de native speakers komt het 158 maal voor, de leerders gebruiken zo'n
108 wel's. Tot zo ver valt er niet veel over te zeggen. Wat wél opvalt is dat ze het in
sommige contexten gebruiken en in andere niet. Wel komt in het corpus van de
native speakers (NS) in de onbeklemtoonde vorm zowel in evaluatieve assertiva
(5-6) als in epistemische assertiva (7-8) voor:
5 NS: Nou, het is wel gewoon, je wordt geholpen of zo.
6 NS: Ja ik vind het wel interessant, ja.
7 NS: Eh ja ja heb wel een soort beeld denk ik ja [...] zal iedereen wel hebben.
8 NS: Maar [dat beeld] blijft zo wel in stand, ja.
Voor een oordelend adjectief geplaatst, zwakt wel de (positieve) waardering
lichtjes af: het evaluatum is niet helemaal gewoon (5) en niet helemaal interessant (6). In epistemische contexten zwakt wel de stelligheid van de beweringen af.
Wel heeft in beide gevallen een concessief effect en werkt anticiperend: er zit
altijd een verborgen voorbehoud in deze zinnetjes.
Wat doen de leerders ermee? Ze gebruiken wel in epistemische contexten
vooral in de on-Nederlandse routine denk ik wel of ik denk wel die waarschijnlijk
bij gebrek aan andere modificatievormen aan de bewering wordt toegevoegd
(vergelijk Van der Wijst 1996 of Kasper 1981 voor andere leerderstalen). In evaluatieve contexten gebruiken ze wel helemaal niet. Ze zwakken de intensiteit van
het oordelend lexeem vrijwel altijd af (een beetje + bijvoeglijk naamwoord) en modificeren niet de hele bewering.
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De functie die de leerders toekennen aan wel komt ongeveer overeen met die
van (regionaal) wohl, dat ook veel minder goed past in een evalua tieve context.
Bijvoorbeeld kun je het oordeel in (5) het is wel gewoon je wordt geholpen of zo niet
goed weergeven door een zin met wohl. Das ist wohl normal betekent: het is
waarschijnlijk normaal, wat een andere, namelijk een epistemische interpreta ti e
is. Voor een evaluatief-concessieve interpreta ti e lijkt me schon gebruikelijker:
Das ist schon normal (aber...) (Thurmair 1989: 146 v.) Dit voorbeeldje laat zien
dat transfer niet overal tot fouten leidt, maar dat de aanwezigheid van wohl in de
ti beperkingen legt op de gebruikswijzen van wel.
6.3 Automatische transfer
In het corpus van de leerders komen een aantal ti–woorden voor. Als wij de
cultuurspecifieke woorden, die nauwelijks vertaalbaar zijn, even buiten
beschouwing laten, zijn dat vooral partikels als also, achso, doch, halt, na, jetzt, ne
auch, so'n bisschen e.d. Neem de volgende uitspraken van de non-na tive speakers
(NNS):
9 NNS: Bijvoorbeeld als je jetzt voor een eh ja bij regering of bij een bij het
bestuur wil werken dan...
Io NNS: Nee. Denk ik niet. Also ik denk niet dat iemand denkt dat eh dat typische Nederlanders zijn
II NS: Die ken je ook niet. – NNS: Doch! Ik denk Linda de Mol is misschien
bekend ...maar...
12 NS: Dat weet je. – NNS: Ik ben ja drie maanden in Utrecht geweest
De ti–partikels in het corpus zijn bijna allemaal partikels die het gesprek
ordenen en een verband leggen tussen de sequenties. Dat is het geval in herformuleringen zoals in (9) en (io) of in snelle reacties op een voorafgaande uiting
op impliciete aanname (II) en (12). In het Nederlands zou je in de herformuleringen dus of nou gebruiken, die overigens in de concluderende respectievelijk
temporele betekenis overeenkomen met also en jetzt.
Doch en ja hebben in het Nederlands de cognaten toch en ja, maar je moet in
(II) als antwoordpartikel (ja) wel zeggen en in (12) toch gebruiken (Foolen
2003). We kunnen dit gebruik van ti– partikels categoriseren als versprekingen
(Poulisse 1999), een soort onbewuste code-switching of automatische transfer.
6.4 Overrepresentatie van partikels
Partikels, routineformuleringen, evaluatieve, intensiverende en relativerende
woorden zorgen pas echt voor een smeuïg gesprek. De ver gevorderde leerder
weet dit ook. Uit het corpus blijkt dat sommigen een voorkeur hebben voor het
diminutief en anderen de neiging hebben om enkele partikels te pas en te
onpas te gebruiken. Zulke `praatjesmakers' zijn vooral leerders die een tijdje in
het Nederlandse taalgebied doorgebracht hebben en/of veel persoonlijk contact
hebben met ti–sprekers. Hun partikelgebruik laat zien, dat ze een zeker bewustzijn hebben ontwikkeld voor de rol die partikels en andere taalmiddelen spelen
in de sociale interactie in het Nederlands.
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Desondanks wijkt hun partikelgebruik systematisch af van dat van de native
speakers. Het wordt gekenmerkt door een klein repertoire van ruwweg zes partikels die zij vooral in vaste verbindingen en clusters zoals ik denk/vind wel,
gewoon maar, toch wel, alleen maar gebruiken. Buiten die clusters gebruiken de
leerders die partikels zelden of incorrect. Ook hier kunnen de beperkingen
onder andere veroorzaakt zijn door de ti.
Nu de twee partikels toch en wel ter sprake zijn geweest, kunnen we de voorkeur voor clusters het best uitleggen aan de hand van toch wel: beklemtoond toch
komt vaak overeen met het Duitse doch, vooral als de spreker een opvatting die
eerder gold en vervolgens tegengesproken werd, opnieuw bevestigt. (voor de
driestappen-analyse zie Fooien 1994 en 2003 en Graefen 2000) Wel heeft ook
een adversatief en terugverwijzend karakter (Pander Maat/Sauer 1986,199),
maar drukt niet meer uit dan dat tegenover een negatieve bewering de positieve
uitspraak staat en is minder stellig. In de meeste gevallen waar de leerders het
sterkere toch wel gebruiken, hadden ze het beter kunnen laten bij wel:
13 NNS: Ik denk dat Duitsland toch wel een belangrijk land is
14 NNS: Ik denk dat ze in Duitsland toch wel weten dat...
15 NNS: Daar was ik toch wel verrast.
Het gebruik van de focuspartikels alleen en maar vertoont een soortgelijk
patroon. De gebruikswijzen verschillen doordat alleen alternatieven uitsluit en
maar bovendien een evaluatie impliceert (Fooien 1993, Wenzel 2oolb). Zelfs de
vlotste vt- sprekers hebben dit scalaire karakter van maar niet door en gebruiken
alleen ook op plaatsen waar maar de betere oplossing is (i6).Vaker nog kiezen ze
voor het cluster alleen maar, en wel in evaluatieve (17) én in niet-evaluatieve
samenhang (i8), net zoals dat met het Duitse nur mogelijk is.
16 NNS: Eh ja omdat ik alleen een half uur moet rijden
17 NNS: ...kent alleen maar de verschillen en niet wat men gemeen heeft
18 NNS: ... praten we alleen maar standaardtaal.
Iets dergelijks is ook te observeren bij gewoon maar in plaats van gewoon of het
modaalpartikel maar. De clustervorming is bij de leerders bovendien nog niet
stabiel en de verschillende combinaties lopen door elkaar heen: maar alleen
versus alleen maar, en maar gewoon versus gewoon maar.
Het is denkbaar dat door het cluster een leerprobleem omzeild wordt: om de
vaagheid te vermijden en niet te hoeven kiezen, nemen de leerders beide partikels, ook als dat dubbelop is. Ze focussen op een gemeenschappelijke abstracte
grondbetekenis van de twee partikels: toch en wel zijn adversatief en lijken
samen op het Duitse doch. Alleen en maar zijn restrictief en lijken op nur (De
Vriendt en Van de Craen 1995).
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7. Partikelverwerving
Kwalitatief onderzoek beoogt vooral het opstellen van hypothesen. Welke hypothesen kunnen we opstellen over de partikelverwerving?
Een voorwaarde voor de partikelverwerving is de aanwezigheid in de input.
Het gaat om woordjes die in de input erg frequent zijn, ook in de door de proefpersonen gebruikte leermethode. De vreemdetaal-situatie, dus het taalonderwijs
uitsluitend buiten het gebied van de doeltaal, blijkt echter minder gunstig dan
de tweedetaal-situatie. De interactie-patronen in de klas leveren over het algemeen minder relevante input en output dan de ongestuurde leersituatie buiten
de klas (Kasper,1996). De leerdersvariabelen bevestigen wat iedere docent
vreesde: frequent informeel en intensief contact met native speakers heeft meer
effect dan lange leerjaren communicatief onderwijs. Toch laat de specifieke
gebruikswijze van partikels zien, dat het (tijdelijke) blootstellen aan input niet
volstaat. Hoe en wanneer je partikels gebruikt, valt niet duidelijk af te leiden uit
de input.
De meeste partikels vallen onder de Duits-Nederlandse cognaten: wel lijkt op
wohl, alleen op allein. Leerders gebruiken ze vaak volgens de gebruikswijzen van
de t1 of geven de voorkeur aan gebruikswijzen die in beide talen voorkomen. Ze
koppelen het vt-woord aan het concept dat ze hebben op basis van hun ti. Wij
mogen ervan uitgaan dat ze zich daar niet of in mindere mate van bewust zijn.
De geringe afstand tussen de talen leidt ertoe dat cognaten herkend worden,4
maar het is denkbaar dat ze niet of niet meteen apart in het mentale lexicon
opgeslagen worden (De Groot 1993). Dat zou de opvallende afstand tussen
receptieve en productieve vaardigheden bij verwante talen kunnen verklaren.
Voor partikels geldt dat ze — indien überhaupt — op impliciete wijze geleerd
worden, dus tijdens het luisteren in gesprekken. Om ze te leren (op te slaan in
het lexicon) moet de leerder de partikels echter niet alleen herkennen, maar hij
zou de concepten van de talen moeten vergelijken.
De polyfunctionaliteit van partikels maakt dit erg moeilijk. Transferonderzoek laat zien dat de prototypische betekenissen van een ti—woord ook eerder
overgedragen worden op een vt dan marginale en metaforische betekenissen
(Kellerman 1986). Ook in het onderwijs wordt gewerkt met de prototypische
betekenis van een woord. Men gaat ervan uit, dat deze gemakkelijker of eerder
verworven wordt dan de randbetekenis (Lowie en Verspoor 2001). Maar wat is
de prototypische betekenis van een partikel?
Taalverwerving is volgens de no ti cing-hypothese nauw verbonden met
bewuste aandacht voor een taalvorm. Voor de pragmatische taalfuncties is ook
'attention to linguistic forms, functional meanings, and the relevant contextual
features' noodzakelijk (Schmidt 1993, 35). Hier zitten wij met de partikels in de
problemen: ze vallen nauwelijks op. Hersenscans wijzen er dan ook op dat bij
de perceptie van spraak de aandacht uitgaat naar inhoudswoorden en minder
naar de functiewoorden, waarbij ook de partikels horen. Mits het vt-luisterproces niet fundamenteel verschilt van het ti–luisterproces, kan dit betekenen
dat in impliciete leerprocessen, partikels helemaal niet waargenomen worden.
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Er valt dus veel voor te zeggen dat in het onderwijs juist de onopvallende
woordjes de aandacht krijgen.
In de moedertaal zijn partikels automatismen. Dat betekent dat ze bij het
spreken veel minder aandacht krijgen dan inhoudswoorden. Ze worden uitgesproken, terwijl de aandachtscapaciteit vrij blijft voor de inhoudelijke planning van wat nog volgt (Levelt 1998). Wij mogen aannemen dat dit automatisme vooral geldt voor de ti. Maar ook het overvloedig gebruik van een klein
aantal t2-frasen en partikels kan op een automatiseringsproces wijzen. In situati es waar alle aandacht uitgaat naar de planning, zoals in herformuleringen en
snelle reacties, is de dominantie van de reeds geautomatiseerde tI zelfs zo hoog,
dat ti–partikels gebruikt worden (Poulisse 1999, 148).

8. Conclusie
Ja hoor, partikels zijn leerbaar.
De hierboven besproken voorbeelden laten echter zien dat transfer uit de tI
complexer is dan op het eerste gezicht lijkt. Er zijn directe vormen van transfer
en minder directe vormen. Waarschijnlijk is dit ook relevant voor leerders met
andere moedertalen die eerst Duits hebben geleerd. Ook wordt duidelijk dat er
goed nagedacht moet worden over wat impliciet en wat expliciet geleerd kan
worden. Kun je impliciet taalgebruik expliciet onderwijzen? Hoe kan het onderwijsgesprek dichter bij authentiek taalgebruik komen? We moeten meer weten
over communicatieve conventies, partikelgebruik en de culturele bepaaldheid
ervan. Maatschapplijk relevante taaltoetsen leggen het taalonderwijs dit soort
taken op. Als de finesses van het taalgebruik nu eenmaal nodig zijn in vergaderingen of aan de telefoon, in een discussie of bij het uiten van gevoelens, dan
moet er meer helderheid zijn over de relationele functie ervan. Want in dit soort
situaties gaat het om meer dan `mooie praatjes'.

Noten

I Graag verwijs ik naar de vroege observeringen van Touber en de

2

recentere publicaties van Dauven-Knippenberg, Wilmots en Herrlitz.
A. van Kalsbeek en F. Kuiken: Code Nederlands. Basisleergang voor
volwassen anderstaligen. Amsterdam, 1996. Op de interessante
vraag of verblijf in Nederland een ander partikelgebruik veroor-

zaakt dan verblijf in Vlaanderen kan hier niet worden ingegaan.
3 Het Corpus Gesproken Nederlands (CGN) was op het moment van

het onderzoek nog niet beschikbaar. Bovendien moest voor een
parallel gespreksscenario worden gezorgd.
4 Voor de verhouding tussen taalafstand en taalreceptie zie Doetjes
2003.
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P. de Kleijn

...........

Grammatica: expliciet en impliciet
Kroniek van het Nederlands voor
anderstaligen

Volgens sommigen heeft het expliciet aanbieden van de grammatica niet veel
zin omdat deze kennis weinig of niets bijdraagt aan de taalvaardigheid in de
praktijk. Tegenover de aanhangers van deze zogenaamde non-interfacehypothese staan zij die een overdracht van expliciet naar impliciet wel mogelijk
achten. Zij verdedigen de sterke-interfacehypothese. Tussen beide standpunten
in bevindt zich de zwakke-interfacehypothese: vormgericht onderwijs heeft zijn
nut op voorwaarde dat het wordt aangeboden op het moment dat de leerling er
klaar voor is.
De wetenschap is er nog lang niet uit, maar de les begint en dus moet er
gekozen worden.

Welles Nietes. Didactische grammatica voor NT2-docenten
Lidy Zijlmans hee ft de discussie over wel of geen grammaticaonderwijs prominent in de titel van haar boek tot uitdrukking gebracht. Ze kent en behandelt het
probleem en kiest. Met grammaticaonderwijs leert men sneller en bereikt men
een hoger niveau, zegt ze. Dat geldt voor beginners en gevorderden, dat geldt
voor eenvoudige en complexe structuren.
De aanhangers van de non-interfacehypothese gaan ervan uit dat de taalleerder zich, via taalaanbod en interactie, de vormaspecten al doende eigen
maakt. Zijlmans gelooft dat maar gedeeltelijk. Sommige regels `ziet' men niet,
andere zijn te ondoorzichtig om zonder expliciete hulp verworven te kunnen
worden. Bovendien hebben veel taalleerders verwachtingen, `vooroordelen zo
men wil', over goed taalonderwijs. In hun ogen hoort daar grammatica bij.
Veronachtzaamt men deze verwachtingen dan werkt dat demotiverend.
En ten slotte wijst ze erop dat NT2–docenten en anderen die beroepshalve
met allochtonen te maken hebben `fouten' niet erg vinden, maar dat de doorsnee Nederlander en zeker de werkgever bij wie de allochtoon komt solliciteren
daar wellicht heel wat minder tolerant tegenover staan. Ze kiest dus voor grammaticaonderwijs maar dat dan wel zoveel mogelijk ingebed in communicatieve
oefeningen.
Hoeveel grammatica moet de docent aanbieden die kiest voor expliciet grammaticaonderwijs? Voor de selectie van de onderwerpen gaat de auteur voorna44

melijk uit van veel gebruikte NT2–toetsen. Langs die weg komt ze uit bij de
gangbare onderwerpen in een basisgrammatica, met als opvallend afwezige het
diminutivum. De gekozen onderwerpen worden behandeld op drie niveaus –
beginners, half gevorderden en gevorderden – en ook voor deze afbakening is
de praktijk de leidraad geweest, te weten de cursussen Code Nederlands, 0031,
Help, Taal vitaal, Taal totaal en de Ijsbreker.
Het is duidelijk, staat er in de inleiding, dat je van een bepaald onderwerp,
bijvoorbeeld het voltooid deelwoord, niet alle aspecten tegelijk moet aanbieden.
Duidelijk is ook dat je niet alles kunt aanbieden. Ook hier moet er dus gekozen
worden. De auteur doet dat door `hoofdregels' en `bijzaken' te onderscheiden,
door rekening te houden met `dekkingspercentage' en `leerbaarheid', door prioriteit te geven `aan wat van essentieel belang is voor goede communicatie' en
door steeds te zoeken naar de `essenties' van ieder onderwerp. Dat zijn allemaal
categorieën waarvan de precieze inhoud moeilijk is vast te stellen en die bovendien soms onderling met elkaar in strijd zijn. Hier worstelt de schrijfster met de
materie en die worsteling is in de desbetreffende passages soms bijna voelbaar
aanwezig.
In de inleiding wordt ook ingegaan op een aantal didac ti sche uitgangspunten
van het boek. Ik noem hier: Het door de leerling laten ontdekken van regels en
regelmatigheden. Het bij het aanbieden van een nieuwe regel of structuur
uitgaan van een tekst waarin die regel of structuur aanwezig is. Het te behandelen onderwerp zoveel mogelijk afstemmen op wat er onder de leerlingen leeft
(ze gaan met vakantie => hoe druk je de toekomst uit). Oefenen, zeker, maar de
leerling moet eerst voldoende tijd krijgen om de nieuwe stofte laten bezinken.
En bij dat oefenen is de volgorde bij voorkeur eerst receptief en dan productief
(dat produc ti eve zoveel mogelijk in een communica ti eve setting).
Het bovenstaande wordt besproken in deel A (Algemene uitgangspunten). De
titel van deel B is `Grammatica'. Die gramma ti ca is niet voor de leerling maar
voor de aanstaande en beginnende NT2–docent, de doelgroep van dit boek.
Want, zegt Zijlmans, als je de leerling regels wilt laten ontdekken, moet je ze
wel zelf kennen. Ik ga hier verder niet in op de formulering van de grammaticaregels maar dat die formulering niet altijd ieders instemming zal hebben, staat
vast. Het droeve lot van iedere grammaticaschrijver.
Het stramien van ieder hoofdstuk van de gramma tica ziet er als volgt uit: een
inleidend tekstje met de te behandelen regel, de regel zelf en vervolgens aanwijzingen over hoe de regel kan worden aangeboden en hoe ermee geoefend kan
worden. Dit schema keert terug bij elk van de drie niveaus (beginners, half
gevorderden en gevorderden). Aan het einde van het hoofdstuk wordt een
verklaring gegeven van de gebruikte (gramma ti cale) termen.
Het belangrijkst voor de gebruiker zijn uiteraard die aanwijzingen. Daarvan
vind ik het in de eerste plaats dapper dat de auteur ze überhaupt heeft gegeven.
Het terrein is door nog vrijwel niemand systema ti sch betreden en de materie is
onweersprekelijk moeilijk. In de tweede plaats constateer ik dat de docent hier
heel veel nuttige, waardevolle en prak ti sche informatie krijgt die hem bij het
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grammaticaonderwijs meer houvast kan geven of op nieuwe ideeën kan
brengen. Wat ik in de aanwijzingen mis, is een duidelijke structuur. In weerwil
van de Algemene uitgangspunten in deel A vloeien de didactische adviezen toch
vooral voort uit praktijkervaring, gezond verstand en eigen inventiviteit en niet,
of veel minder, uit een coherent stelsel van taalkundige principes. Daardoor
heeft het boek iets onevenwichtigs en iets toevalligs.
Ik geef wat voorbeelden. Lidwoordfouten (of fouten die daaruit voortvloeien)
en spellingsfouten krijgen in Welles Nietes bewust een marginale plaats, maar in
de uitgangspunten (deel A) wordt erop gewezen dat `de maatschappij' fouten
vaak niet tolereert en wordt er gezegd dat de docenten met dat gegeven rekening
moeten houden.
De auteur lijkt een aanhangster te zijn van Krashens pleidooi voor een taalaanbod dat aansluit bij het niveau van de leerling maar dat tegelijkertijd nieuwe
lexicale en grammaticale elementen bevat die daar net iets bovenuitgaan. In het
grammaticagedeelte geeft ze evenwel adviezen als: behandelen als de leerling
erom vraagt, als het in een tekst staat, als de leerling het gebruikt, als het bij de
leerling leeft. Loopt dat altijd mooi parallel met Krashens comprehensible input
en i +?
Ook van Krashen komt het idee dat de verschillende taalelementen in een
vaste volgorde worden verworven. Maar, zegt Zijlmans, over die vaste volgorde
is weinig bekend en het is dus moeilijk in je lessen precies dat element aan te
bieden dat `aan de beurt' is. Als ze vervolgens toch en bij herhaling volgordeadviezen geeft, rijst de vraag waarop die precies gebaseerd zijn.
Hiervoor is al gezegd dat bij het vaststellen van de hoeveelheid grammatica
en bij de vraag wat als makkelijk, minder makkelijk en moeilijk moet worden
beschouwd, is uitgegaan van bestaande toetsen en cursussen. Dat is heel begrijpelijk en voor de docent heel praktisch maar het is een wankele basis voor een
samenhangend didactisch concept.
De auteur van Nietes Welles heeft, gelijk een circusartiest, ten minste acht ballen
tegelijk in de lucht moeten houden. De act is niet helemaal gelukt. Er blijft niettemin voldoende over om met vrucht van de inhoud van dit boek kennis te
nemen. Afgezien daarvan wordt door Nietes Welles iedere NT2- of Nvr-docent
gedwongen nog eens goed na te denken over vorm en inhoud van eigen grammaticaonderwijs. Ook om die reden is dit een nuttig boek.

An Essential Grammar
Toen William Shetter van de Indiana University in Bloomington meer dan
veertig jaar geleden Introduction to Dutch. A practical grammar schreef (zie de
column!), bestonden er nog geen eigentijdse in het Engels geschreven Nederlandse grammatica's. Dat is nu anders. De practical grammar heeft gezelschap
gekregen van o.a. Dutch grammar and Reader (Meijer en Smit, 1976), Dutch Reference Grammar, in de herziene versie verschenen onder de titel Dutch A Comprehensive Grammar (Donaldson, 1981 en 1997), Concise Dutch Grammar (Klep en
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Rietveld, 1992), A Reference Grammar of Dutch (Fehringer, 1999) en Dutch
grammar (Quist en Strik, 2000/2003).
Hoewel de markt er nu dus heel anders uitziet, heeft Shelter besloten om,
samen met Inge Van der Cruysse-Van Antwerpen, zijn grammatica te herzien
en wel van `stem to stern'. Die herziening betreft niet alleen de grammatica als
zodanig. De auteurs willen via woordenschat, voorbeeldzinnen, teksten en
dialogen een wat eigentijdser, frisser en moderner beeld oproepen van de Lage
Landen. Alvorens te bekijken of deze socio-culturele schoonmaakbeurt gelukt is,
iets over de grammatica an sich.
Het is een gewone traditionele grammatica voor school of zelfstudie waarin
de gebruikelijke onderwerpen aan bod komen, geïllustreerd met voorbeeldzinnen die alle in het Engels vertaald worden. Na de behandeling van een
onderwerp volgen een 'practice text', oefeningen (met sleutel) en een lijst van
woorden die in het hoofdstuk voorkomen. Van die woorden wordt ook de
Engelse vertaling gegeven. Achterin het boek staat een volledige woordenlijst,
wederom met vertaling. Er wordt ingegaan op verschillen tussen het Nederlands
en het Engels en af en toe ook op die tussen Nederland en Vlaanderen.
De uitleg is over het algemeen duidelijk. De behandeling van lastige onderwerpen als modale hulpwerkwoorden, modale partikels en er komt goed uit de
verf, er overigens met uitzondering van er + prepositie want dat wordt geïllustreerd met slecht gekozen voorbeeldzinnen. Ook voor de modale hulpwerkwoorden geldt een restrictie. Daarvan zijn er vier en daar hoort, volgens de
auteurs, zullen niet bij. Zullen wordt besproken bij de toekomende tijd. Nu
wordt, in ieder geval in Nederland, voor het uitdrukken van de toekomende tijd
veel vaker het presens dan zullen gebruikt en dat echt niet alleen als 'the idea of
conjecture can be assumed' (p. 140). Aan de andere kant worden in diezelfde
futuur-paragraaf volop voorbeelden gegeven van zullen met een modale lading.
Dus waarom zullen niet ook, en wat mij betreft vooral, bij de modale hulpwerkwoorden wordt gerekend en besproken, is niet helemaal duidelijk.
Het woord essential vind ik enigszins misleidend want het is een vrij omvangrijke grammatica. Tegen die achtergrond is het bevreemdend dat de vragende
voornaamwoorden (wie, wat, welk (e), wat voor, wat voor een) en het wederkerig
voornaamwoord elkaar/elkander niet besproken worden. De preposities krijgen
ook geen aparte beurt. Alleen preposities in verband met de (klok)tijd worden
vermeld. En in een grammatica van deze omvang en met deze doelgroep zou
naast aandacht voor de vorm van de lidwoorden ook vermelding van het gebruik
daarvan niet misstaan hebben, bijvoorbeeld in zinnetjes als `Zij is buitenlander'.
Hetzelfde geldt voor het passief. Bij de behandeling daarvan wordt voor alle
werkwoordstijden en voor een aantal modale hulpwerkwoorden de klassieke
verdwijntruc van actief naar passief vertoond. Die presentatie en de daarbij
behorende opdracht (zet de volgende zinnen in het passief) gaan voorbij aan de
minstens zo belangrijke vraag naar het gebruik van het passief.
Hoofdstuk acht heeft de mistige titel `Object reflexive and pronouns', en die
mist trekt met name bij de behandeling van de persoonlijke voornaamwoorden
in een object-positie nauwelijks op. De vorm met en zonder nadruk, formeel en
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informeel gebruik, gesproken en geschreven Nederlands, verschil tussen Nederland en Vlaanderen: voor een duidelijke en overzichtelijke uitleg van dat alles is
meer nodig dan de anderhalve pagina die de auteurs van An Essential Grammar
daarvoor hebben uitgetrokken. Vooral het persoonlijk voornaamwoord die is
daarbij het kind van de rekening. In het schema op p. 66 staat die alleen in de
kolom `meervoud' maar bij de aparte behandeling van die (twee bladzijden
verder) worden voorbeelden gegeven van die in het enkelvoud. In het schema
met alle pronomina (p. 84) staat die nergens. De behandeling van de persoonlijke voornaamwoorden is sowieso niet het meeste geslaagde onderdeel van
deze grammatica. Naar onzijdige woorden, zo staat er (p. 36), wordt verwezen
met het en bij alle andere substantieven moet hij worden gebruikt. Dat wordt
onder andere geïllustreerd met: de garage: hij (die) is groot en de organisatie:
(zij) die is groot, waarbij men zich natuurlijk afvraagt waar die en zij plotseling
vandaan komen. In het schema met de persoonlijke voornaamwoorden (subjectvorm) komt geen die voor en in het schema met alle pronomina (p. 84) ook niet,
maar in teksten en voorbeeldzinnen maken de auteurs er volop gebruik van.
Slordig is dat bij de vervoeging van de werkwoorden (p. 45, 46, 47, 100, 108,
127, 138) nu eens hij, dan weer u, dan weer zij (enkelvoud) is weggelaten en
onhandig dat in die rijtjes alleen de beklemtoonde pronomina zijn opgenomen.
Onbegrijpelijk, ten slotte, is het ontbreken van een register (er is alleen een nietalfabetische inhoudsopgave).
Zoals gezegd volgt na de bespreking van een grammaticaonderwerp een
zogenaamde 'practice text' (met Engelse vertaling). Daarmee willen de auteurs
een illustratie geven van het behandelde onderwerp, nieuwe woordenschat
aanbieden, een voorbeeld geven van modern conversatie-Nederlands en iets
vertellen over de cultuur van Nederland en Vlaanderen.
Wie 'practice texts' en oefeningen afzet tegen een van de overwegingen die
hebben geleid tot grondige herziening – presentatie van modern Nederlands en
van het moderne Nederland en Vlaanderen – moet constateren dat die operatie
niet is gelukt. Grammaticale regels `verstoppen' in een verhaaltje of in een
gesprek levert zelden iets natuurlijks op. An Essential Grammar is daarop geen
uitzondering. In Aan het ontbijt is die regel het meervoud en dan kun je het niet
laten bij één croissant, één broodje en één krant. En dan wordt er gepraat over
de kinderen, die `studenten zijn in buitenlandse steden' en dan lopen pa en ma
na afloop van het ontbijt naar hun garages en rijden zij in hun auto's door de
lanen in hun buurt. Uit een andere 'practice text': `Toen ik laatst op een terrasje
in de stad zat, leuk te genieten van een biertje en een sigaretje, zag ik een leuk
tafereeltje'. En zo nog 21 keer -je en -tje in een tekst van vijftien regels. Maar ook
als er geschreven wordt zonder die grammaticale dwang zijn de teksten en de
dialogen maar zelden een illustratie van het beoogde 'good modern conversational usage'. Het Nederlands is vaak stroef en houterig en de setting is braaf en
clichématig. Die laatste twee kwalificaties zou ik ook willen gebruiken voor het
beeld dat in de teksten wordt opgeroepen van Nederland en Vlaanderen. Niks
voetbalvandalen, drugsgebruikers, allochtonen, taalperikelen of onveiligheid.
Men bezoekt musea, zit op terrasjes, schaatst, fiets, eet friet, drinkt bier, viert
sinterklaas.
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Dit eenzijdige beeld wekt verbazing. Shetter kent ook het andere Nederland,
getuige zijn alom gewaardeerde The Netherlands in Perspective, en voor het
moderne Vlaanderen liet hij zich bij deze herziening bijstaan door een geboren
en getogen Vlaamse. Met zijn kennis van Nederland en haar kennis van Vlaanderen hoopten de auteurs garant te staan voor `a thouroughly modem treatment
of both North and South'. Het heeft niet zo mogen zijn. Een duidelijke grammatica schrijven is al niet niks. Wie daarin ook nog het hedendaagse Nederland en
Vlaanderen tot leven wil wekken, verzoekt de goden.

Dutch grammar
Zoals An Essential Grammar (verder AEG) is ook dutch grammar (verder dg)
zowel een grammatica als een oefenboek. Consequent staat op de linkerpagina
de grammaticaregel met de uitleg daarvan en op de rechterpagina de oefeningen daarbij. Achterin staan de goede antwoorden. Het boek is bedoeld voor
beginners en enigszins gevorderden en het kan, volgens de auteurs, gebruikt
worden voor zelfstudie, bij klassikaal onderwijs en om er iets in op te zoeken.
Wat de behandelde onderwerpen en de hoeveelheid informatie betreft, ontlopen
de twee grammatica's elkaar niet veel. Wel in de volgorde waarin het materiaal
gepresenteerd wordt. AEG gaat uit van het traditionele leertraject: van makkelijk
naar moeilijk (bijvoorbeeld in hoofdstuk vijf het presens, in hoofdstuk elf het
imperfectum). In dg is de opzoekfunctie het uitgangspunt en wordt gekozen
voor een integrale behandeling per woordsoort (dus bij het werkwoord alles
samen: alle tijden, de modale, separabele en niet-separabele werkwoorden, het
passief). Overigens geeft dg daarnaast een wegwijzer voor het gebruik van de
grammatica als studieboek.
Net als in AEG wordt in dg gewezen op verschillen tussen Nederlands en
Engels en worden alle voorbeeldzinnen vertaald, maar er staan in dg geen tweetalige woordenlijsten. Slechts in de paragraaf over krachttermen ('strong
language') wordt ingegaan op verschillen tussen Vlaanderen en Nederland. Een
verrassende paragraaf want ik zou niet spontaan naar een grammatica grijpen
als ik wil weten wat in Engeland, Nederland en Vlaanderen de gevoelswaarde
van `shit' is. Ik zou in een teach yourself- grammatica ook niet direct op zoek
gaan naar het effect van de grammatica op de stijl. Het is dapper dat Quist en
Strik dat onderwerp aansnijden. Het is ook een tikkeltje vermetel.
Evenmin als AEG behandelt dg het reflexief pronomen elkaar/elkander noch
het weglaten van het lidwoord in zinnen als `Zij is leraar'. Ook in dg is, bij de
vervoegingen, de vermelding van de niet-beklemtoonde vormen van het
pronomen (je, ze, we) niet erg consequent en komt het pronomen die (subject)
er ook niet helemaal zonder kleerscheuren af: in het schema van de pronomina
(p. 40) is geen plaats voor die maar twee pagina's verder wordt, terecht, opgemerkt dat die (subject) vaak wordt gebruikt in plaats van hij of ze. Het gebruik
van het passief, waarover AEG zwijgt, krijgt in dg wel aandacht.
Dutch grammar heeft een register, maar het is erg summier. Met name
ontbreken Nederlandstalige grammaticale woorden.
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Zoals gezegd wil AEG een beeld geven van het hedendaagse Nederland en
Vlaanderen. Quist en Strik hebben die ambitie niet en dat maakt hun grammatica veel evenwichtiger. Natuurlijk roept ook dutch grammar, via voorbeeldzin en
uitleg, een bepaald beeld op van vooral de Nederlandse samenleving. Dat beeld
is normaal, herkenbaar en eigentijds, kwalificaties waarvoor An Essential
Grammar veel minder in aanmerking komt. Dutch grammar, ten slotte, scoort
ook beter door de losse, frisse schrijfstijl en door de kwaliteit van de voorbeeldzinnen.

Dat Spreekt Vanzelf
Dat Spreekt Vanzelf is gemaakt door de Projectgroep Talenpracticum NT2 die is
voortgekomen uit een initiatief van een aantal VAVO-scholen (Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs). De Projectgroep werd begeleid door de SLO
(Stichting Leerplanontwikkeling) in Enschede.
Recent is het materiaal niet, maar het is mijns inziens wel heel nu ttig en
daarom alsnog aandacht voor Dat Spreekt Vanzelf, communicatieve spreekvaardigheidslessen NT2 voor gebruik in het talenpracticum. Bij het woord `talenpracticum' worden veel taaldocenten zenuwachtig en misschien is dat de reden dat
deze lessen wat onopgemerkt zijn gebleven. Het is een omvangrijke cursus:
Deel I voor beginners (8 geluidscassettes of 2 cd's), Deel II voor halfgevorderden (ook 8 casse ttes of 2 cd's), Deel III voor gevorderden (6 casse ttes of i cd).
Bij ieder deel is een cursistenboek en een docentenboek. De doelgroep wordt
gevormd door hoger opgeleiden en het doel is het vergroten van de communicatieve vaardigheid. De samenstellers van Dat Spreekt Vanzelf hebben zich gerealiseerd dat dat doel niet bereikt kan worden met het geven van alleen maar mooie
vrijblijvende i.e. ongecontroleerde spreekopdrachten, maar dat daarvoor ook
woorden en structuren noodzakelijk zijn, dat dat veel oefenen met zich
meebrengt en dat spreekvaardigheid niet gescheiden kan worden van luistervaardigheid. De gelukkige combinatie van deze gegevens vormt een van de
sterke punten van deze cursus. Positiefis ook dat het materiaal makkelijk
gecombineerd kan worden met andere cursussen. Het is verder goed ingesproken, de presentatie zowel op de casse ttes als in het cursisten- en docentenboek is duidelijk en heel toegankelijk, de pauzes voor het goede antwoord zijn al
op het geluidsmateriaal aangebracht en bij Deel I en II correspondeert iedere
cassettekant met een integrale les. In het docentenboek staan de goede
antwoorden bij de oefeningen en daar staat ook het transcript van de teksten en
dialogen.
In wat volgt beperk ik mij hoofdzakelijk tot Deel I en II (voor `casse tte' moet
men ook `cd' lezen). In Deel I en II omvat een les: i. een tekst, meestal een
dialoog, waarin de te oefenen taalfunctie wordt geïntroduceerd; 2. sterk
gestuurde oefeningen waarin de taaluitingen die bij de taalfunctie horen,
worden ingeslepen door ze te laten nazeggen; 3. oefeningen met een stimulus;
de cursist moet nu zelf het juiste antwoord bedenken en inspreken; daarna
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hoort hij het juiste antwoord; 4. half gestructureerde half open oefeningen bij 1,
2 en 3; 5. open spreekoefeningen gericht op concrete communicatieve situaties.
Het grootste gedeelte van het hierboven geschetste oefenmateriaal staat op
cassettes. Daarmee moet klassikaal in het talenpracticum gewerkt worden
(elders en individueel kan er extra geoefend worden). Of ook de opdrachten voor
tweetallen in het talenpracticum uitgevoerd kunnen worden, hangt af van het
type talenpracticum: dat moet over de mogelijkheid tot 'pairing' beschikken. In
het talenpracticum moet altijd een docent aanwezig zijn voor uitleg en toelichting. Bij open oefeningen moet hij of zij bovendien actief aan de oefening deelnemen.
Voor één les moet men rekenen op 90 minuten. Ieder deel heeft zestien
lessen.
In Deel I zijn de thema's onder andere: zich voorstellen, in een restaurant,
bij vrienden thuis, je afmelden/afzeggen, in een winkel, telefoneren, ziekte enz.
In Deel II: interesses, een kamer zoeken, wat mij betreft, dat moet je niet doen,
weet je nog, met wie spreek ik, een avondje uit enz. Bij ieder thema worden
allerlei taalfuncties geoefend (positief/negatief reageren, iets beoordelen, ergens
voor bedanken, telefoontaal, iets beleefd vragen, toestemming vragen, beschrijving van medische klachten enz.).
Wordt er naast die taalfuncties ook aandacht besteed aan taalvormen (grammatica) en syntaxis? Jazeker. Er zijn oefeningen over het adjectief, de imperatief,
de inversie, de voornaamwoordelijke verwijzing (hij, zij, het) en over er met
onbepaald subject. Er wordt geoefend met want en omdat en naast omdat ook
nog met andere bijzinconstructies en er moeten zinnen in het perfectum
worden gezet. Bij die grammaticale of grammaticaal getinte oefeningen wordt
soms een regel gegeven of wordt soms gesuggereerd het probleem `even op het
bord te zetten', maar in die ondersteuning zit geen enkele lijn. Waarom niet?
Als men voor het adjectief of voor hij, zij en het de regel geeft waarom dan niet
voor de woordvolgorde in een bijzin of voor de vorming van de comparatief?
Men zoekt in de zeer uitvoerige docentenboeken bij Dat Spreekt Vanzelf tevergeefs naar een principieel standpunt over de plaats van de grammatica bij
communicatief taalonderwijs en de schaarse praktische grammaticale hulp is
hapsnap en inconsequent. Overigens hebben die aan de grammatica gerelateerde oefeningen steeds een goed herkenbare communicatieve lading. Het zijn
zeker geen drills die losstaan van het gewone leven.
Dat Spreekt Vanzelfbiedt een schat aan prima spreek- en luistermateriaal dat
dicht tegen het gewone dagelijkse leven aanzit en waarvan met name Deel I en
II me heel geschikt lijken voor extramuraal gebruik, ook als men niet over een
talenpracticum beschikt. Dat Spreekt Vanzelfbiedt ook heel veel gevarieerd
oefenmateriaal. Men kan de cursus in zijn totaliteit aanbieden, maar het is ook
goed mogelijk er oefenmateriaal uit te halen ter ondersteuning van de eigen
cursus. De cursus is, zoals gezegd, niet echt recent, maar doet, op een paar
uitzonderingen na, zeker niet gedateerd aan. U moet wel guldens omzetten in
euro's.
Deel III is ook heel nuttig, maar buiten de muren misschien wat minder
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makkelijk in het lesprogramma in te passen doordat het wat verder af staat van
taalverwerving in algemene zin en heel sterk gericht is op het communicatieve.
Verder is Deel III nogal sterk afgestemd op het Staatsexamen NT2, programma
II en op de daarbij gehanteerde examenvormen. Maar wie heel veel uit het leven
gegrepen luistermateriaal zoekt, is bij Deel III aan het goede adres.
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Kroniek van de taalkunde
2002/2003

Honderd en honderdvijftig jaar geleden was de historische taalkunde meer in
trek dan tegenwoordig. In de loop van de toste eeuw raakte dit onderdeel van de
taalwetenschap stilletjes uit de belangstelling. In universitaire opleidingen wordt
er op het ogenblik zelfs erg weinig aandacht aan besteed. Maar universitaire
opleidingen lopen dan ook altijd een beetje achter bij de ontwikkelingen. Want
in de wetenschap zelf is de historische taalkunde helemaal terug van weggeweest. Ook al ziet het vak er nu anders uit dan ten tijde van Jakob Grimm en
Hermann Paul. Anders dan destijds, toen vooral veranderingen uit een ver
verleden bestudeerd werden, is het vertrekpunt nu meestal een verandering die
in de huidige taal aan de gang is. Er is een snel groeiende belangstelling voor
actuele taalveranderingen.
De grote lijn in de ontwikkeling van onze taal is al heel lang bekend. Net als
andere Germaanse talen, en algemener net als veel Indo-Europese talen, verliest
het Nederlands stap voor stap veel van zijn flectie. Van huis uit hadden deze
talen een rijk naamvallensysteem en een al even rijk systeem van morfologisch
gemarkeerde werkwoordelijke categorieën. Daar is bijvoorbeeld in het Engels,
het Nederlands of het Frans weinig meer van over. De deflectie heeft in de ene
taal groter bressen geslagen dan in de andere, maar de hele familie vertoonde
dezelfde tendens: deflectie. Met als gevolg de opkomst of versterking van allerlei
alternatieven, zoals een intensiever gebruik van voorzetsels en voegwoorden, een
vastere woordvolgorde en de opkomst van hulpwerkwoorden. Het overgrote deel
van de veranderingen die het Nederlands de laatste duizend jaar of meer heeft
meegemaakt, is in feite rechtstreeks of indirect het gevolg van deze deflectie.
Het ziet ernaar uit dat deze tendens nu aan kracht verliest. In mijn artikel
`Syntaxis in beweging' (Neerlandica Extra Mw-os, 41, 3, oktober 2003 ) noemde ik
als hedendaagse vormen van deflectie het verlies van de -s in iets bijzonder(s), iets
merkwaardig(s), en de omschrijving van comparatieven en superlatieven met
meer en meest (meer bijzonder, meest interessant), in plaats van het bijzonderst, het
interessantst. Maar veel anders zou ik niet kunnen noemen. De deflectie-tendens
is dus nog niet helemaal tot stilstand gekomen, maar de dynamiek van vroeger
eeuwen lijkt toch voorbij. En dat niet door gebrek aan `voedsel', dat wil zeggen
doordat 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,
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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 voortgezette deflectie.
In plaats daarvan tekent zich de laatste eeuwen een heel andere tendens af,
die intussen veel belangrijker geworden is, namelijk de tendens tot `clustering'.
In ander verband heb ik eens gesproken over de toenemende `stroperigheid' van
de taal. Ik geef de termen graag voor betere. Ik bedoel ermee: het snel groeiende
oerwoud aan min of meer `vaste verbindingen', collocaties, fraseologismen,
werkwoordelijke uitdrukkingen, idiomen, of hoe men ze ook noemen wil. In
het hierboven genoemde artikel schreef ik al:
Er zijn er zeer veel met een werkwoordelijk karakter, zoals in acht nemen, geen
flauw idee hebben, zorg dragen voor, op de hoogte brengen, onder ogen komen, ter
ore komen, een doorn in het oog zijn, enz. enz. Maar er zijn er ook 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. 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.
Het is geen toeval dat de belangstelling voor deze materie eerst en vooral van de
extramurale neerlandici komt. De fraseologie, in de ruimste zin van het woord –
voor moedertaalsprekers geen probleem – is voor de leerder van het Nederlands
als tweede taal wel een serieus probleem. Misschien wel zijn grootste probleem.
Je kan er niet omheen. Iedereen die Nederlands leert (maar voor het Engels enz.
geldt hetzelfde), zal zich op de een of andere manier dit doolhof van verbindingen moeten eigen maken. En mijn voorspelling is, gezien de taalontwikkeling, dat dit domein alleen maar groter zal worden.
Dit is de achtergrond waartegen ik het verschijnen van Piet de Kleijns Combinatiewoordenboek zo interessant vind. Het behandelt in alfabetische vorm combinaties van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. Dat we een wandeling
maken, maar boodschappen doen; dat je een vergadering kan verlaten, evenals
een politieke partij; dat je ook uit die partij kunt treden of die partij de rug
toekeren, maar niet uit een vergadering kunt treden. In feite dus nog maar een
klein stukje van het enorme fraseologische terrein. Maar het is een begin.
Over de juistheid, de volledigheid of de praktische bruikbaarheid van De
Kleijns woordenboek wil ik hier niet spreken. Dat zal elders in dit blad door
anderen gedaan worden. Ik noem het nu als een belangrijk signaal aan de
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vooral intramurale neerlandistiek: ga eens wat meer aandacht besteden aan de
synchronisch en diachronisch waarschijnlijk meest dominerende eigenschappen van het Nederlands. Het wordt tijd.
Niet alleen de taalwetenschap, ook het grotere publiek heeft een groeiende
belangstelling voor taalgeschiedenis en taalverandering. We hadden al mijn
boekje (samen met Fred Marschall) Korte geschiedenis van de Nederlandse taal
(1989; 4e druk 2000), Marijke van der Wal (samen met Cor van Bree) Geschiedenis van het Nederlands (1992, 2e druk 1994), J.W. de Vries, R. Willemyns en P.
Burger, Het verhaal van een taal (1993), en recenter M.C. van den Toom e.a.
(red.), Geschiedenis van de Nederlandse taal en mijn Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw (samen met K. van der Horst) (1999). Daar is nu bij
gekomen: Roland Willemyns en Wim Daniëls, Het verhaal van het Vlaams; de
geschiedenis van het Nederlands in de zuidelijke Nederlanden.
Willemyns en Daniëls bespreken de complete geschiedenis, van het oudste
Oudnederlands tot en met de huidige toestand in Brussel, maar ze beperken
zich welbewust tot het zuidelijke Nederlands. Dat is: het Nederlands in België.
Maar als titel was dat natuurlijk onbruikbaar omdat je voor 183o niet over België
kunt spreken. Met dat `Vlaams' in hun titel sluiten ze aan bij het spraakgebruik
dat nu eenmaal het zuidelijke Nederlands vaak Vlaams noemt. In hun inleiding
wordt uitgelegd dat ze beslist niet bedoelen dat het `Vlaams' en het Nederlands
twee aparte talen zijn. Naar mijn idee hadden ze dan ook beter een andere titel
gekozen. Op deze manier voed je een misverstand dat je zegt te willen
bestrijden. De ondertitel is beter.
Uiteraard zijn er overlappingen met enkele van de bovengenoemde boeken.
Vooral wat de eerste hoofdstukken betreft. Het belang van het boek moet dan
ook gezocht worden in de hoofdstukken over de 17de,18de en 19de eeuw. Die
komen er in de algemenere boeken over de taalgeschiedenis inderdaad wel eens
bekaaid van af. Terwijl er toch juist veel interessants over te vertellen valt. Veel
nieuws ook. Over het algemeen wordt de periode 1600-1830 van het zuidelijke
Nederlands beschouwd als weinig interessant. De taalontwikkeling in het
zuiden zou stagneren, en de taal zelfs in verval zijn. Geen wonder dat de belangstelling dan al gauw naar het noorden gaat, waar het Nederlands in die periode
juist een grote bloei beleeft, en tot standaardisering geraakt. Dit traditionele
beeld van het zuidelijke Nederlands is minstens ongenuanceerd, en waarschijnlijk zelfs gewoon onjuist. Recent onderzoek, niet in de laatste plaats van Willemyns zelf, maar ook van anderen, laat zien dat de zuidelijke taalgeschiedenis
van 16 00-183 0 heel wat meer te bieden heeft dan tot dusver werd aangenomen.
Met die zogenaamde stagnatie valt het nogal mee, er gebeurde veel meer, en de
altijd weer genoemde verfransing blijkt feitelijk een veel later verschijnsel dan
men veelal aanneemt. Er is inderdaad alle reden om dit stuk geschiedenis te
herschrijven.
Iets heel anders, maar ook met `Vlaams' in de titel, is het Vlaams-Nederlands
Woordenboek van Peter Bakema e.a. Hoe men ook over de verhouding tussen het
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noordelijke en het zuidelijke Nederlands denkt, en daar wordt zeer verschillend
over gedacht, iedereen is het erover eens dat er verschillen zijn. Verschillen in de
uitspraak, in de woordenschat en in de houding ten opzichte van taal. De Nederlander in België, en ik mag erover meepraten, stuit dagelijks op zaken die anders
heten dan in Nederland. Vele malen hebben we moeten vragen wat dit of dat
betekent. Zoals bij mijn pillen zijn plat, dallen, pupiter, plaats, dubbel, doopsuiker,
avondkleed, amigo, omnium, spitant, denkpiste. Een woordenboek is geen overdaad.
Er is enige moed voor nodig om zo'n woordenboek te maken. Dat bleek
destijds al bij Walter de Clerck z'n Zuidnederlands woordenboek (1981), overigens
al lang niet meer verkrijgbaar, en recenter bij Ton van der Wouden met zijn
Verboden op het werk te komen (1998) (beperkter, en minder serieus). Woordenboeken als deze kunnen `zich verwachten aan' een stroom van (Vlaamse) kritiek:
dat er te weinig in staat, en/of dat er te veel in staat. Dat komt in de eerste plaats
doordat het Algemene Nederlands in België minder homogeen is dan het noordelijke Nederlands, en daardoor moeilijker is af te grenzen: wat is algemeen, en
wat is dialect? In de tweede plaats komt het doordat verschillen van opvatting
onmiddellijk aanleiding geven tot heftige reacties: taalkwesties liggen hier
gevoelig. Petje af voor Bakema en de zijnen, dat ze desondanks een serieuze
poging doen. Er staat veel in hun woordenboek, en de betekenisomschrijvingen
zijn zo neutraal mogelijk. Het boek heeft alles in zich om in een tweede en derde
druk verder vervolledigd en verbeterd te worden.
Ik meen overigens dat het gebruik van het woord `Vlaams' niet het enige is dat
de geschiedenis van Willemyns & Daniëls verbindt met het Vlaams Woordenboek van Bakema en de zijnen. Het komt mij voor dat ze ook eenzelfde achtergrond hebben. Ik noem die nu maar: de nieuwe Vlaamse fierheid. Nu was er
onder de Vlamingen ook in het verleden aan fierheid geen gebrek. Maar de `oude
Vlaamse fierheid' was toch vooral gericht op de franstaligen: pas op, ook wij
spreken een waardevolle cultuurtaal. Tegenover Nederlanders was de Vlaming
doorgaans minder fier, altijd bezorgd of zijn zuidelijke Nederlands de strenge
randstedelijke toets wel kon doorstaan. Dat neemt nu af. Voor een groeiend
aantal Nederlandstalige Belgen is de noordelijke norm niet langer de enige of de
belangrijkste norm. Men is zich bewust van talrijke noord-zuid verschillen, maar
vindt meer en meer dat het zuidelijke Nederlands evengoed bestaansrecht heeft
als het noordelijke. Men is minder geneigd zich aan het noorden aan te passen.
Voor de meesten mag dit alles wel `Nederlands' blijven heten (slechts een kleine
minderheid wenst van een aparte Vlaamse taal te spreken), maar dat Nederlands
heeft dan wel twee polen, twee normcentra, twee taalculturen. De `nieuwe
Vlaamse fierheid' is gericht op Nederlanders: pas op, ook al spreken we een
beetje anders, dat is evengoed algemeen beschaafd Nederlands, hetgeen men
zou kunnen uitleggen als de emancipatie van het zuidelijke Nederlands binnen
het geheel van de Nederlandse taal. Overigens lijkt die emancipatie me pas
voltooid als er ook een speciaal woordenboek zou verschijnen waarin aan de
Vlaming al die woorden worden uitgelegd die uitsluitend in Nederland gangbaar
zijn. Zo'n woordenboek is er nog niet.
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Dat er over de notie `standaardtaal', `algemeen Nederlands', enz. de laatste
tijd anders gedacht wordt dan enkele decennia geleden, moge ook blijken uit de
bundel Taalvariatie ee Taalbeleid (red. Johan De Caluwe e.a.). De Taalunie organiseerde in het jaar 2000, bij haar twintigste verjaardag, een conferentie in Gent
met de naam: `Taalbeleid en Taalvariatie'. Een mijlpaal. Deze bundel bevat de
meeste lezingen van die conferentie. In de voorbereidende stukken was het
nieuwe klimaat meteen merkbaar: er zou voortaan een wat ander beleid gevoerd
gaan worden. Was het tot dan toe `gericht op de taal als gegeven, als waarde op
zich, het zou zich voortaan richten op `de talige en communicatieve behoeften
van burgers en gemeenschappen'. Dat klinkt nogal ambtelijk, maar de goede
verstaander begreep heel goed wat er anders zou worden. Het komt erop neer
dat de Taalunie zich niet langer exclusief richt op die ene standaardtaal, die liefst
in noord en zuid zo gelijk mogelijk moet zijn. Ze is zich bewust van de
verschillen tussen noord en zuid, van de verschillen binnen het noordelijke en
binnen het zuidelijke Nederlands, en zelfs van de vele minderheidstalen die
binnen het taalgebied bestaan. Meer nog: die varianten en die andere talen
hebben maar al te vaak in verschillende omstandigheden hun specifieke nut en
waarde. En problemen. Het ideaal van de homogene standaardtaal (nog steeds
de eerste doelstelling in het Taalunie-verdrag) wordt op een laag pitje gezet ten
gunste van een open oog voor de varianten en minderheidstalen (waarover het
verdrag niets zegt).
De Taalunie heeft daarmee zichzelf, de variatielinguïstiek en de samenleving
een mooi cadeau gegeven bij haar twintigste verjaardag. Een cadeau waarvan
het stemgeluid nog jaren door zal klinken. Het is een bijzonder interessante
bundel. Niet alleen voor iedereen die zich bezighoudt met taalvariatie en taalbeleid, maar ook voor wie belangstelt in het wel en wee van het algemene Nederlands: standaardtaal zal in de arste eeuw iets heel anders zijn dan in de toste
eeuw. Nee, ik denk niet dat de standaard zal ophouden te bestaan, maar hij zal
anders tot stand komen, zich anders handhaven, en vrij zeker een beperkter
actieradius hebben.
Voor je het weet is je hoekje vol. Ik heb te veel gebabbeld over fraseologie, over
het zuidelijke Nederlands en het ABN. Terwijl er nog zoveel mooie boeken op
tafel liggen.
Bijvoorbeeld de voorbeeldige heruitgave van P. J. Veths woordenboek Uit Oost
en West, ook dit weer door, jawel, Nicoline van der Sijs. Veth's verklaring van vele
woorden uit Nederlands-Indië (adat, ampas, krandjang, slamat en zo vele meer),
oorspronkelijk verschenen in 1889, was al lange tijd zelfs antiquarisch moeilijk
te verkrijgen. Voor deze uitgave heeft Van der Sijs bij de le tterlijke tekst van
Veth ook de aanvullingen van H. Kern en van F.P.H. Prick van Wely opgenomen, en gelukkig zo dat zichtbaar blijft wat van wie afkoms ti g is.
Ook een heruitgave van een zeldzaam boek is Boeven jargon van Henry
Roskam (door Ewoud Sanders en Nicoline van der Sijs). Dit boek was zelfs zo
zeldzaam, dat niemand het ooit gezien had. Het werd aangekondigd in Onze
Taal in 1949, maar daarna werd er niets meer van gehoord. Achteraf blijkt dat er
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toen van uitgave niets gekomen is; het manuscript werd gevonden in de nalatenschap van J.G.M. Moormann. Eigenlijk zou ik het dus geen `heruitgave'
mogen noemen. Toch goed dat het er nu is.
Wat ook beslist niet ongenoemd mag blijven, is Frans Debrabanderes WestVlaams etymologisch woordenboek. Het belang van het boek gaat veel verder dan
alleen het West-Vlaams; het is een grote aanwinst voor de etymologie van het
Nederlands in het algemeen. Debrabandere is er de man niet naar om enkel te
verzamelen en over te sch rijven wat elders al te vinden is. Hij is een oorspronkelijk en kundig etymoloog, creatief, maar geen fantast. Kortom: een vakman
zoals we er momenteel helaas niet veel hebben.
Om nog maar te zwijgen van L. Koelmans, die na zijn studies over de klankleer (1959) en de woordenschat (1997) bij Michiel de Ruyter, nu eindelijk ook
met het lang-verwachte en -beloofde boek over de morfologie en de syntaxis van
De Ruyter komt: Het Nederlands van Michiel de Ruyter; morfologie, woordvorming,
syntaxis.
Zoals bekend wordt er op 't ogenblik gewerkt aan de samenstelling van een
Oudnederlands Woordenboek. Dat bestrijkt de periode van vóór het Middelnederlands, grofweg: vóór 1200. Hoofdredacteur is W.J.J. Pijnenburg, verbonden aan
het Instituut voor Nederlandse Lexicologie te Leiden. Het zal nog wel enkele
jaren duren voordat dit Oudnederlands Woordenboek gereed is. Ondertussen
heeft de redactie op 19 april 2002 te Leiden een boeiend colloquium gehouden
over het Oudnederlands. De lezingen, aangevuld met enkele andere artikelen,
zijn als Oudnederlands themanummer van de Amsterdamer Beitrtige zur alteren
Germanistik verschenen als deel 57.
Vervolgens wil ik graag de handelseditie noemen van het proefschrift van
Margit Rem: De taal van de klerken uit de Hollandse grafelijke kanselarij
(1300-1340); naar een lokaliseringsprocedure voor het veertiende-eeuws Middelnederlands. Zonder twijfel een nogal specialistische studie, maar zo zeldzaam mooi
uitgegeven, dat ze alleen al daardoor stellig anderen zal stimuleren vergelijkbaar
onderzoek te doen naar de 14de-eeuwse taalgeschiedenis.
En ten slo tte, op de valreep: ik k ri jg zojuist de derde druk binnen, herzien en
uitgebreid, van het Van Dale woordenboek Hedendaags Nederlands van
P.G.J. van Sterkenburg. 't Is maar vast dat u weet dat die er is.
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Ludo Beheydt
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In stukjes gevallen
Columnisten als chroniqueurs van

de Nederlandse cultuur
Kroniek cultuur en maatschappij

De hartslag van een cultuur is het best te horen in haar columns. De column is
een beperkt en vluchtig medium waarmee de journalist het ritme van de natie
aangeeft. Nederland heeft een grote traditie van columnisten waartoe ook
bekende schrijvers als W.F. Hermans en R. Campert behoren. Wie Nederland
en de Nederlandse na ti e van binnenuit wil leren kennen, leze zijn columnisten.
Die gedachten kwamen bij me op toen ik nogmaals door de gebundelde stukjes
bladerde die Nederlandse columnisten tegenwoordig met enige regelmaat op de
markt gooien.
Natuurlijk klinken de stemmen niet unisono en natuurlijk is er een groot
kwaliteitsverschil tussen al die efemere schrijfsels. Tenslo tte zijn columns niet
bedoeld als geschriften voor de eeuwigheid. Het zijn subjectief gekleurde
stukjes waarin een auteur op een heel persoonlijke wijze een mening spuit of
faits divers becommentarieert. Maar wie de moeite neemt om vrij regelmatig de
stukjes van gerenommeerde columnisten door te nemen, krijgt een genuanceerd beeld van de levensstijl van de Nederlandse natie. Zijn die columns dan
zo genuanceerd? Neen! Dat zijn ze juist niet. Het is typisch voor het columnmedium dat er felle, hoogst individuele meningen geventileerd worden. Columns
worden heet van de naald geschreven en missen daardoor — op een enkele
uitzondering na — de afstandelijkheid die nodig is voor een evenwichtig en
genuanceerd oordeel. Maar aangezien verschillende stukjesschrijvers zich laten
sturen door heel uiteenlopende emoties en aangezien het perspectief van hun
commentaren erg wisselend is, krijgt de lezer door een vergelijkende lectuur
toch een genuanceerd beeld van de actualiteit. Laat ik dat even illustreren met
het fenomeen Pim Fortuyn, bekeken door diverse columnisten.
Iedereen beseft dat sinds Pim Fortuyn het `beeldmerk Nederland' snel aan
het veranderen is. Dit proces van verandering konden we op de voet volgen in
de commentaren van de columnisten, die elk hun eigen versie gaven van dit
politieke gegeven.
De zaterdagse column in NRC Handelsblad van Youp van 't Hek, om maar met
de notoir hilarische cabaretier onder de columnisten te beginnen, wordt door
een gre ti ge horde intellectuelen met besmuikt plezier elke week verslonden.
Van 't Hek is en blijft een cabaretier, een bij momenten agressieve plaaggeest
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die de grote en kleine gebeurtenissen in Nederland schamper becommentarieert. Zijn columns variëren van snerende scherts tot regelrecht treiterend
sarcasme. In de tiende bundeling van zijn columns, Het platte land, deelt hij in
een leuk stukje onder de ironische titel `Sorry' terloops mee met welke instelling
hij zijn stukjes schrijft en hoe daarop gereageerd wordt in Nederland:
Tot voor kort zat ik met mijn tong uit mijn mond mooie beledigende
volzinnen te bedenken en het kon me meestal niet kwetsend genoeg zijn. Ik
mocht Pim graag te grazen nemen (...) Maar sinds allerlei advocaten mijn
stukken serieus screenen, durf ik niet meer. Ik typ met handschoenen aan.
(p. 123)
Van zo'n commentator, die inderdaad graag op de man speelt, kan je natuurlijk
geen objectief verslag verwachten, maar je krijgt wel heerlijk dwarse kritieken
die je soms gniffelend en met leedvermaak leest. Zo schrijft hij over de transformatie van de `leuke meid' Máxima in de `prinses' in de volgende bewoordingen:
Ik zag haar afgelopen week door Rotterdam en Flevoland sjouwen. Ik zag een
verpieterde tut, een degelijke voorleesmoeder uit Amstelveen en de buurvrouw van Jan Peter Balkenende. Alle erotiek is eruit geramd. Ze ziet eruit als
de voorzitster van de Ermelose UW, de vrouw van een gereformeerde ouderling, de bibliothecaresse van de zondagsschool te Hollandscheveld, etc. (p. 33)
Dat is de stijl: genadeloos en ongegeneerd. Naar aanleiding van de dood van Pim
Fortuyn schreef diezelfde Van 't Hek:
De prettig gestoorde wervelwind Pim Fortuyn kwam sinds een halfjaar met
zevenmijlslaarzen richting Tweede Kamer en hij zou volgende woensdag een
historische monsterzege behalen. Voor de cabaretier en columnist was Pim
Fortuyn een zegen. Ik was het op veel punten totaal met hem oneens en dat
vond ik heerlijk. (...) Hij was een absoluut fenomeen, die het ingedutte
Binnenhof hardhandig heeft wakker geschud. Vooral binnen de paarse
partijen zaaide hij totale paniek. Het was een feest om tegen hem te schrijven.
(p. 114)
Heel anders zijn de columns van een journalistieke coryfee als Jan Blokker. Van
Jan Blokker, vooral bekend van zijn commentaren in de Volkskrant, is net een
bundeling van columns over het lange jaar 2002 verschenen. Niet zonder
kwaadaardigheid noemt hij die bundel De afrekening en de omslagtekening
onderstreept het cynisme dat Blokker niet vreemd is. Op het kaft staat een
keuzeblokje van een stembiljet dat half rood gemaakt is en waaruit een trage
druppel bloed sijpelt. Voor wie bekend is met de Nederlandse politiek is het
beeld duidelijk: net voor Fortuyn door de Nederlandse kiezer in de Tweede
Kamer zou gestemd zijn, is hij vermoord. Blokker heeft zijn afkeer en vrees voor
Fortuyn nooit onder stoelen of banken gestoken. Anders dan Van 't Hek die
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vooral jent, is Blokker de koele cynicus die met een breder uitgewerkte vergelijking tussen Mussolini en Fortuyn, deze laatste voorstelde als `de nieuwe Duce':
Ze hebben wel wat van elkaar weg, die twee.
Allebei intellectuelen om te beginnen. De oude schreef jarenlang stukjes
in een Italiaans soort Elsevier, kende z'n Nietzsche, sprak z'n talen (...)
Gevoel voor theater hebben ze ook gemeen. Het is dat hij zich toen met
een zaaltje moest behelpen, maar de manier waarop Pim aan het eind van
zijn eerste groot optreden in de houding sprong en salueerde, had behalve
een uniform vooral een balkon verdiend. Ze delen hun afkeer voor politieke
partijen. (...) Beide Duce's hebben de democratie hoog (...) Interessante gelijkenissen. (p. 28)
Wat opvalt bij Blokker is hoe goed hij gedocumenteerd is, hoe indringend hij
observeert, en bovenal hoe scherp en zuinig hij formuleert. Blokker is de man
van de korte, krachtige typeringen die je bijblijven. Zijn stukjes zijn als bijtend
zuur dat sporen nalaat op je opinies.
Van een heel ander kaliber is het werk van de essayist Bas Heijne. Ook hij
schrijft columns, maar ik noem hem bewust een essayist. Hij heeft zijn columns
van de laatste twee jaar uitgegeven in de bundel Het verloren land. Opmerkingen
over Nederland. Wat meteen opvalt bij Heijne is dat hij zich – als de grote uitzondering – niet laat meeslepen door de waan van de dag. Hij is een analyserend,
nadenkend commentator met een brede visie. Eerder dan op de man te spelen,
opent hij de ogen van zijn lezers. Met een grote dosis nuchterheid kijkt hij tegen
de hysterie aan en formuleert hij bedachtzaam zijn bedenkingen. Over Fortuyn
schrijft hij:
Zijn grootste kracht was de frontale confrontatie, waardoor hij mensen
dwong hun eigen overtuigingen en principes tegen het licht te houden.
Daarmee nam hij veel politici hun beschermende laag van geruststellende
clichés en comfortabele ideële drogredenen af. Het maakte zijn verschijning
opwindend, het debat prikkelend; door hem staat alles weer ter discussie.
Het verklaart ook de oprechte sympathie die zijn beste tegenstanders voor
hem kregen. Je kunt zeggen dat hij Nederland van zijn sociale hypocrisie
heeft bevrijd.
Tegelijkertijd baarde Fortuyn een monster. Met zijn terechte kritiek op de verkalking van de gevestigde politieke partijen, ontketende hij tegelijk een grote
rancune tegen iedere politiek, tegen het idee van establishment zelf, cultureel,
politiek en maatschappelijk. Een deel van zijn succes kwam voort uit wat hij nu
juist zei te bestrijden: het gebrek aan gemeenschapsgevoel bij de verweesde
massa, die zich heeft afgekeerd van de politieke en maatschappelijke instituten
en opgegaan is in de commerciële massacultuur, die zichzelf wenst te regeren.
(p. 159)
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U merkt het, Heijne is geen symptoombestrijder. Hij kijkt met intellectuele
afstandelijkheid en met een sobere sereniteit naar de actualiteit. Hij is geen
karikaturist die het gesundes Volksempfinden uitvergroot tot een persoonlijk
succes. Heel vaak gaat hij juist genadeloos in tegen gemakzuchtige hetzes en
onbekookte stemmingmakerij. Hij ergert zich trouwens aan de oppervlakkige
eenzijdigheid van heel wat columnisten. Zo haalt hij naar aanleiding van de
dood van Pim Fortuyn uit naar de windhanen die plotseling snel bijdraaien:
`Verklaarde Fortuyn-haters wringen zich in bochten om de volkswoede van zich
af te wentelen en schurken zich schaamteloos tegen zijn nagedachtenis, de
cabaretier Youp van 't Hek voorop.' (p. 15 9)
Zelf is Heijne een vijand van de grote woorden. Zijn wapen is de helder
geformuleerde eerlijke beschouwing. Die beschouwing is niet saai. Integendeel.
Bij momenten is ze speels, fraai en fel, en heel vaak onverwacht. Heijne is de
wat ontgoochelde cultuuridealist die weinig opheeft met wat er in zijn `verloren
land' gebeurt. Hij kijkt met onbehagen en wat moedeloos tegen het mislukte
multiculturele Nederland aan en constateert:
het wegvallen van het geloof in de politiek, ergens aan het einde van de jaren
zeventig, heeft van ons land een geestelijk niemandsland gemaakt, omdat dat
geloof niet getransformeerd is in een diepere, meer speculatieve visie – op
nationale identiteit, op de Nederlandse cultuur, op wat een staat zou moeten
zijn voor zijn burgers, op wat het eigenlijk betekent om Nederlander te zijn
in tijden van migratie en globalisatie.(p.13)
Als kompaan van deze wat filosofische cultuurpessimist, zou ik de éminence
grise van de Nederlandse cultuurjournalistiek willen vermelden: H.J.A. Hofland.
Door zijn collega's is deze bedaagde en peinzende nestor van de Nederlandse
journalistenbent in 1999 uitgeroepen tot de journalist van de Eeuw, een wat
pompeuze titel voor deze erudiete, bedachtzame en creatieve duizendpoot. Ter
ere van zijn vijfenzeventigste verjaardag is een keuze uit zijn journalistieke
schrijversproductie verzameld in Op zoek naar de pool. Het beste van H.J.A.
Hofland. Hofland is een getalenteerd veelzijdig en eigenzinnig auteur, die met
de bespreking van alleen maar zijn columns vreselijk tekortgedaan wordt. In de
bundel Op zoek naar de pool zijn geen vluchtige stukjes opgenomen, wel is de
bundel een staalkaart van het journalistieke kunnen van een briljant vakman.
Terecht schrijft Sjoerd de Jong in de inleiding:
Hoflands journalistieke werk, dat behalve duizenden columns en overpeinzingen ook talloze reisverslagen, reportages en opstellen bevat, is niet het
resultaat van een verstrooid of gedachteloos kijken, het knipperen of staren
waarvan de journalistiek dagelijks talloze voorbeelden levert. Hier vinden we
een beheerste openheid voor de mensen en de dingen, in hun volle verschijning, zeggingskracht en, niet te vergeten, hun levende geschiedenis. (p. 8)
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Het ligt dan voor de hand dat in deze bundel niet de haastige eendagsvliegen
zijn opgenomen, maar eerder de bewijzen van die zeldzame combinatie van
persoonlijke mémoires en historisch besef. In het kader van deze kroniek is dan
vooral het hoofdstuk over Nederland en de politiek interessant. Daarin is jammer
genoeg geen stuk over Fortuyn te vinden, want die vergelijking met de andere
columnisten zou beslist interessant geweest zijn. Je kan er namelijk van op aan
dat Hofland, zichzelf getrouw, met één van zijn ondertussen beruchte, pijnlijke
vergelijkingen een aantal associaties zou oproepen die je doen opveren. Wie
precies wil weten wat ik bedoel met die beruchte vergelijkingen, moet maar
eens zijn opstel over `De sociaal-democratie en het goede huwelijk' in het hier
genoemde hoofdstuk lezen: Vader Drees, het voorbeeld, het geweten en de
vraagbaak van de Nederlandse natie krijgt plotseling een heel ander karakter!
De bundel van Hofland is vooral een uitdagende dieper gravende analyse en
wie daarin het beeld van de Nederlandse cultuur zoekt, botst op controversiële
stellingnames die telkens goed onderbouwd zijn. Zo komt Hofland in een
uitvoerige geschiedenis van de krant die hij vermengt met persoonlijke
mémoires tot de volgende ontluisterende conclusie:
De Nederlandse beschaving is een beschaving zonder spiegel; een beschaving van uitsluitend het heden, zonder nieuwsgierigheid naar haar geschiedenis en zonder verlangen naar haar toekomst. Daarin onderscheidt ze zich
scherp van haar naaste concurrentie: de Vlaamse, de Duitse, de Franse, de
Engelse en die van verder in Midden-Europa. (p. 368)
Van Hofland zou ik in dit verband nog een ander boek willen bespreken, een
boek dat een beetje buiten het columngenre valt, maar dat toch zo'n mooi
aanvullend beeld geeft van de culturele identiteit van Nederland en dat tevens
recht doet aan de originaliteit van Hofland. Dat boek is een prachtig verslagboek
dat twee fotografen, Hans Samson en Laura Samson Rous, samen met Hofland
maakten. Het boek, De Hollandse metamorfose (voorheen het poldermodel) is een
fotoreportage met reisverslag dat de fotografen en de journalist onafhankelijk
van elkaar hebben gemaakt en waarin de lezer in drie opzichten geconfronteerd
wordt met het nieuwe Nederland. Vooreerst is er het werk van de fotografen: dat
is dubbel. Het confronteert je met het landschap in Nederland en met de mens
in Nederland. Beide blijken in staat van permanente verandering. Planologisch
en geografisch is de tijd van het rijtjeshuis en de keurig opgedeelde ruimte definitief voorbij, de tijd van het wilde wonen en de megabouwwerken heeft zijn
intrede gedaan. Demografisch en etnisch zien we een zelfde verandering:
Nederland verandert van kleur. De foto's van `het zuidelijke type', de meisjes
met hoofddoek, de Oost-Europese asielzoekertjes tonen dat onaanvechtbaar aan.
En dan is er de inleiding van Hofland, die een briljante synthese geeft aan de
hand van een studiereis door Nederland in trajecten. Het verhaal van de permanente revolutie via een wilde schoolreis. Als het aan Hofland lag zou het een
verplichte schoolreis worden die als inburgeringsplicht voor elke Nederlander
zou gelden, nieuwkomer én ingeborene:
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Iedere Nederlander die over het verleden, heden en de toekomst van zijn
land wil meepraten, zou verplicht moeten worden, een maal per jaar een
studiereis binnen de grenzen te maken. Traject naar keuze. Niet onder
deskundige begeleiding, niet volgens een voorgedrukt programma, maar
zelfstandig, desnoods op rijkskosten, en met uitsluitend de opdracht om te
kijken. (p. 5)
De Hollandse metamorfose is een juweeltje voor wie kritisch commentaar op het
veranderende Nederland op prijs stelt. Het is ook een totaal anderssoortige en
welkome aanvulling op het schrijfwerk van de columnisten.
De kritische reflecties over het eigen land zoals we die bij Hofland vinden
zijn symptomatisch voor de Nederlandse journalistiek. Ik heb ze ook al
vermeld bij Blokker en Heijne. De zelfkritiek is de rode draad die ik in de
bundels die ik tot hiertoe bekeken heb, terugvind. Het is het calvinistische
trekje van schuldbewustzijn en afkeer van hogeborstzetterij.
Tot nu toe heb ik één bundel columns bewust buiten beeld gelaten, namelijk
het jaaroverzicht van jan Mulder en Remco Campert: Camu 2002. De schrijvers
zijn genoegzaam bekend, literaire auteurs die ook journalistiek hun sporen
verdiend hebben, vooral in hun vertrouwde hoekje op de voorpagina van de
Volkskrant. Om de beurt nemen ze dagelijks scherpzinnig en humoristisch de
waan van de dag op de korrel. Het zijn stukjes heel kort op de bal die, als je ze
achter elkaar leest, een intimiteitsgevoel met Nederland geven dat je moeilijk
onder woorden kunt brengen. Ik vroeg me bij het lezen van die minuscule
egodocumentjes voordurend af: Vanwaar nou dat warme-huiselijkheidsgevoel?
Ik denk dat ik het weet! Veel van die stukjes gaan over `niets'. Over het heel
gewone niets van elke dag, waar de gemiddelde mens verstrooid overheen kijkt.
Ze zetten je – pats-pardoes! – middenin de dagelijkse cultuur van Nederland,
in het kleine interieur van de Hollandse huiskamer. Ze doen hetzelfde als de
Hollandse binnenhuisschilders van de zeventiende eeuw. Beide columnisten
hebben de wonderlijke gave om de kleine kantjes van hun eigen land te laten
zien en geestig aan de kaak te stellen. Het zijn pittig geformuleerde miniatuurtjes. Ik kan stilletjes genieten bij stukjes als Crimineeltjes van Jan Mulder,
waaruit ik hier wat fragmentjes pik:
Het woord staat steeds vaker in de krant: crimineeltjes. Het gaat vooral om
crimineeltjes uit Marokko en soms zijn het ook zwartjes . (...) Nederland
staat bekend om zijn buitensporig gebruik van het verkleinwoord, maar
crimineeltjes went niet. Alsof je het over illegaal uit Brazilië ingevoerde
levende tuinkabouters hebt, de zogenaamde crimineeltjes. (...) Ik zie onmiddellijk de groep crimineeltjes voor me, in hun korte broekjes en echte
padvindersmesjes aan hun veel te dikke riem. (...) Het staat er wel niet zo,
maar ik lees: `Veel van de probleempjes vinden hun oorzaakjes in het kleine
feitje dat tweede-generatiejongeren verloren raken tussen twee samenlevinkjes. Als ze beter hun worteltjes kennen, kunnen ze ook betere keuzetjes
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maken voor hun toekomstje.' Crimineeltjes. Alsof er wat in de goot drij ft .
(P. 99)
De dubbele bodem van het Nederlandse diminutief gecombineerd met de persiflage op de openbare welzijnstaal maakt dit soort stukjes tot taal- en cultuurpareltjes die ik node zou missen. Campert bewonder ik dan weer om zijn vaardigheid om heel gewone dingen, zoals de prijs van de komkommer , of een
keukentip in de krant, gewone stoelen of een doodnormale poes speciaal te
maken. Over die komkommer bijvoorbeeld:
Twee euro vind ik een fiks bedrag voor deze aardvrucht die toch niet veel
meer is dan een hoop water met een laf smaakje en een groen kleurtje. Mooi
is hij ook niet, maar dat telt natuurlijk niet mee in het eetgebeuren. (...) In
een Nederlandse jeugd groei je op met bloemkool en komkommer (en
andijvie, inmiddels ook onbetaalbaar). Daarom ging ik er tot op de dag van
vandaag van uit dat dit zeer Nederlandse groentes waren (...). In de zomer
maakte je een fietstocht over de Veluwe. Je kreeg een komkommer mee tegen
de dorst. De schil mocht je niet eten, want dan kreeg je een vreselijke ziekte
in je buik. (p. 15)
Het `eetgebeuren', het woord alleen al!
Camu 2002 moet je lezen als je wil weten hoe Nederland er in zijn kleinste
hoekjes uitziet, maar ook als je aan den lijve wil ondervinden wat in Nederland
de `normen en waarden' zijn. Lees maar de hilarische stukjes Cellentekort, De
norm, Zuinig en Kruimfijter. Natuurlijk vraagt u zich af hoe dit vrolijke tweetal
Fortuyn voostelde.
Eigenlijk deden ze het zelden direct. Campert deed het via Drs. Mallebroodje,
`het bekende Tweede-Kamerlid uit Elst, tevens vervaardiger van een inburgeringscursus voor Siamese poezen.' (p. 81) En Mulder deed het een beetje
dollend: Ik zie de heer Fortuyn overal zetelen, behalve in een torentje. Er zal
gebouwd moeten worden. In de hofvijver komt een kristallen piramide met
onderaardse praalgewelven en helikopteropvang. Groot standbeeld van Pim op
de nok. (p. 68)
Uit het voorgaande zal al duidelijk zijn dat columnistenschrijfsels een goudmijn
zijn voor wie geïnteresseerd is in cultuur en maatschappij. Ik kan mij voorstellen dat de vergelijkende studie van columns een prach ti g `auto-imago' oplevert van Nederland. Maar zoals ik eerder al uitvoe ri ger heb toegelicht, wordt het
beeldmerk Nederland niet exclusief bepaald door de leden van de cultuur zelf.
De helft van het beeld wordt bepaald door de buitenwacht. Het beeld dat de
ander heeft, is het zogenaamde `hetero-imago'. Dat hetero-imago kunnen we vrij
goed leren kennen uit allerlei publicaties van buitenlanders die `Nederland door
buitenlandse ogen' bekijken. In de rij van deze publicaties is daar recent het
boekje van Steven Stupp bijgekomen: Beneden de zeespiegel. Een Amerikaan in
Holland. Dit is natuurlijk niet de eerste Amerikaanse visie op Holland. Derek
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Phillips is hem al voorgegaan met De naakte Nederlander (1985) en The Undutchables is ondertussen een begrip geworden. Steven Stupps boek bestaat uit
zeventien hoofdstukken die telkens andere aspecten van Nederland onder de
loep nemen. Eigenlijk is zijn boek een relaas van een cultuurshock. Hij verwondert zich over Nederland en de Nederlanders als een jongetje dat verdwaald is in
het land van de reuzen. Letterlijk, dat `land van de reuzen', want dat is het eerste
wat opvalt in Nederland: hoe groot de mensen er wel zijn.
Stupp gaat vooral in op zijn persoonlijke cultuurbotsingen. En die gaan
van verwoede gevechten met de `Nederlandse regels' over onbegrip voor de
zuinigheid, het gevecht met de taal, de moeizame omgang met Nederlandse
`vriendelijkheid' tot en met de morele hobbel bij het Nederlandse prostitutie-,
euthanasie- en drugsbeleid. Stupp doet heel veel moeite om de cultuureigenaardigheden uit te leggen maar hij blijft naar mijn gevoel te veel haken in clichés.
En met de op de flap aangekondigde humor valt het nogal tegen. Op een enkele
grappige scène na, vind ik het een vrij saai boek. Of anders correspondeert mijn
gevoel voor humor niet met het Amerikaanse. Anderzijds moet gezegd worden
dat Stupp opvallend volledig is in zijn relaas: het is een soort verklarende encyclopedie van de Nederlandse eigenaardigheden. Fietsen, schaatsen, `gezellig',
het straatbeeld, gelijkheid, consensus, alles staat erin, tot en met Pim Fortuyn.
Om de toon van het boek toch een beetje weer te geven, citeer ik een fragment
uit Stupps mening over Fortuyn. Het succes van Fortuyn ligt volgens Stupp:
in het feit dat Pim Fortuyn sommige Nederlandse kiezers, en met name de
kiezers die teleurgesteld waren in de gangbare Nederlandse politieke praktijk, het idee gaf dat hun mening ertoe deed, al was het maar in de vorm van
een proteststem. Want hoewel Nederlandse regeringen en hun politieke doelstellingen wel degelijk veranderen, hebben individuele kiezers bij de meeste
verkiezingen nauwelijks het gevoel dat hun stem van belang is. Deze situatie
is een uitwas van een regeringssysteem dat beslist veel bewonderenswaardige
kanten heeft, maar soms ook tegelijkertijd te democratisch en te ondemocratisch lijkt. (p. 156)
Voor mij is dit niet bepaald een grootse politieke analyse en bijzonder duidelijk
is ze ook al niet. Het boek van Steven Stupp was voor mij dan ook geen echte eye
opener. Toch heeft het zijn nut als tegenstroom, tegen de eigengereide Nederlandse analyses.
Samenvattend zie ik dus in het columngenre een bijzonder rijke bron voor
cultuuranalyse. Maar ik besef ook dat veel van de columns te actualiteitsgebonden zijn en daardoor al snel hun relevantie verliezen. En doordat ze veel
bekend veronderstellen bij de lezer, een grote vertrouwdheid met het reilen en
zeilen van de Nederlandse samenleving, zijn ze voor de buitenlander-buitenstaander niet altijd toegankelijk. Voor de neerlandicus extra muros zijn ze
razend interessant, maar tezelfdertijd ontiegelijk moeilijk.
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Besproken publicaties
afrekening. Kroniek van het lange jaar 2002.

BLOKKER, JAN: De

Amsterdam, De Harmonie,

2003. ISBN 90

CAMPERT, REMCO & JAN MULDER: CAM

6169 686 o. €

12,50.

U 2002. Het jaaroverzicht van

Remco Campert en Jan Mulder. Amsterdam, De Bezige Bij, 2002.
ISBN 90 234 0029 I. € 15.
HEIJNE, BAS: Het

verloren land. Opmerkingen over Nederland.

Amsterdam, 2003. ISBN 90 446 0289 6. € 14,50.
HEK, YOUP VAN HET: Het platte land. Amsterdam, Thomas Rap, 2002.
ISBN 90 6005 289 7. € 7,50.
HOFLAND, H.J.A.:

Op zoek naar de pool. Het

beste van H.J.A. Hofland.

Amsterdam, De Bezige Bij, 2002. ISBN 90 234 0162 X. € 25.
HOFLAND, H.J.A., HANS SAMSON EN LAURA SAMSON RODS: De
Hollandse metamorfose — voorheen het poldermodel. Amsterdam, De
Verbeelding, 2002. ISBN 90 74159 43 5 . € 24,50.
STUPP, STEVEN:

Beneden de zeespiegel. Een Amerikaan in Holland.

Amsterdam, Balans, 2003.
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ISBN 90 5018 6017. € 14,90.

...........

Besprekingen en aankondigingen

Veronika Wenzel, Relationelle Strategien in der Fremdsprache. Pragmatische and interkulturelle
Aspekte der niederldndischen Lernersprache von Deutschen. Munster: agenda Verlag. 2002.
ISBN 3896881493. € 29,90

Veronika Wenzels artikel `Partikels in het Nederlands als vreemde taal' eerder in
dit nummer van Neerlandica Extra Muros doet kort verslag van de kern van haar
promotie-onderzoek dat in haar proefschrift Relationelle Strategien in der Fremdsprache in detail staat beschreven. Het gaat bij dat onderzoek om de verwerving
door Duitssprekenden van talige middelen in het Nederlands waarmee je (1) je
eigen standpunt kunt markeren, (2) je voorzichtig kunt uitdrukken en (3)
uitdrukking kunt geven aan een verschil tussen je eigen standpunt en dat van
de hoorder, zonder in die gevallen onbeleefd op de hoorder over te komen. Dat
kun je bijvoorbeeld doen door middel van respectievelijk het werkwoord vinden
(Ik vind dat interessant in plaats van Dat is interessant), het partikel wel (Ik vind
dat wel interessant in plaats van Ik vind dat interessant) of de zogenaamde
'discourse marker' hoor (Zo ervaar ik het niet, hoor! in plaats van Zo ervaar ik het
niet). Het onderzoek is gebaseerd op de analyse van gesprekken met een tiental
Duitse studenten Nederlands en met zes studenten uit Nederland.
Die kern van het onderzoek beslaat ruim eenderde van de bijna 300 bladzijden van het proefschrift (hoofdstuk 6, blz. 131-236) en wordt voorafgegaan
door vijf theoretische en methodologische hoofdstukken. Hoofdstuk 7 van het
proefschrift vat de pragmatische kenmerken van de leerderstaal samen. De taal
van de (Duitse) student Nederlands is direct, expliciet en beschrijvend, maakt
gebruik van versterkende woorden zoals heel en erg, en lijkt zich zodoende
eerder te richten op zichzelf, de spreker, dan op de hoorder. In gelijksoortige
gesprekken is de taal van de Nederlander meer indirect, impliciet en evaluerend, maakt deze meer gebruik van emotionele uitdrukkingen en richt zich
zodoende meer op de hoorder. In hoofdstuk 8 wordt uitgelegd dat er sowieso al
culturele stijlverschillen bestaan tussen de manier waarop men in Duitsland en
in Nederland in een discussie zijn argumenten naar voren brengt. Dat leidt dan
tot stereotiepe beelden van de tolerante, meegaande Nederlander die compromissen sluit, en van de Duitser die onverbiddelijk op zijn standpunt blijft staan
en zich niet gewonnen geeft. Het gevolg van een onvoldoende beheersing van
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de Nederlandse discussiestijl door de Duitse student Nederlands is dat deze het
gevaar loopt het stereotiepe beeld van de Duitster alleen maar te bevestigen. Een
interessant punt in deze discussie is de plaats van de Vlaming en het Vlaams.
Ondanks het feit dat de gesprekken die voor dit onderzoek werden gevoerd over
de betrekkingen tussen Duitsland, Nederland en Vlaanderen gaan, wordt het
Belgische Nederlands vrijwel buiten beschouwing gelaten. De culturele
verschillen tussen Nederlanders en Vlamingen (die ongetwijfeld weerspiegeld
worden in hun discussiestijlen) bieden een interessant perspectief voor vervolgonderzoek over (de verwerving van) regionale variatie in rela ti oneel taalgebruik,
zoals op blz. 297 ook al wordt aangegeven.
Het boek doet op een heldere manier verslag van degelijk uitgevoerd kwalitatief onderzoek, dat zowel taalkundig als taaldidactisch een stevige theoretische
onderbouwing heeft. Het is jammer dat de tekst hier en daar slordig gecorrigeerd is. Zo worden er nogal wat Nederlandse woorden afgebroken midden in
de lange ij en staan de werken van sommige auteurs in de bibliografie niet in de
juiste chronologische volgorde.
De belangrijkste conclusie van het onderzoek lijkt op het eerste gezicht misschien nogal evident: voor de leerder van een vreemde taal is hoogfrequent informeel contact met moedertaalsprekers van de te leren taal de beste voorwaarde
voor de verbetering vanfluency in informeel taalgebruik. Maar het is juist goed
dat dit door degelijk onderzoek wordt bevestigd, waardoor ook allerlei nuances
en belangrijke details aan de oppervlakte komen die we niet zouden waarnemen
als we alleen maar op onze dagelijkse ervaring af gingen. Dit onderzoek bewijst
weer eens het nut van de taalassistent of lector, een relatief jonge persoon die de
taalleerder op een school of universiteit helpt bij het aanleren van informeel taalgebruik. Het bevestigt ook het nut van een langdurig verblijf in een land waar de
doeltaal wordt gesproken, zoals bijvoorbeeld vormgegeven is in het Britse hoger
onderwijs met het vaak verplichte Year Abroad. Het is frappant dat beide vormen
van informele taalverwerving tegenwoordig om louter financiële redenen uit het
hoger onderwijs dreigen te verdwijnen. In dat kader is vervolgonderzoek naar de
verwerving van dit en soortgelijke fenomenen door sprekers van andere moedertalen dan het Duits zeker gewenst. Bij het in kaart brengen van dat onbekende
terrein kan dit proefschrift als een prachtig kompas dienen.
– Roel Vismans

Anrooij, Wim van, Dini Hogenelst en Geert Warnar (red.): Der vaderen boek. Beoefenaren van de
studie der Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam, Amsterdam University Press [Salomé],
2003. ISBN 90 5356 6414. 348 blz. € 34,50.

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van F.P. van Oostrom hebben achttien medewerkers en medewerksters van het voormalige project `Nederlandse
literatuur en cultuur in de Middeleeuwen' een bundel samengesteld, waarin de
persoonlijkheid, het werk en het belang van zeven ti en `(aarts)vaders' van de
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Medioneerlandistiek worden belicht. Waarom er juist zeventien zijn en waarom
precies deze zeventien uitgekozen werden, wordt niet meegedeeld. Eén criterium
lijkt alvast te zijn dat nog levende personen geen kans maakten om in dit
pantheon te worden opgenomen. Bij een aantal persoonlijkheden zoals J.
Verdam, W.J.A. Jonckbloet, J.W. Muller en J. van Mierlo zal vermoedelijk
niemand aarzelen om ze een plaats onder de coryfeeën van de Medioneerlandistiek te verlenen. Bij J.J. Salverda de Grave, J. van Vloten en sommige anderen ligt
dat moeilijker. Waarom bijvoorbeeld Van Vloten, die niet veel meer dan een door
de kritiek algemeen als mislukt beschouwde Maerlant-editie heeft bijgedragen,
zo'n prominente plaats wordt toebedeeld, is een raadsel. En dat terwijl een figuur
als H. Hoffmann von Fallersleben, een van de initiatoren van de studie van de
middeleeuwse letteren in de Nederlanden die al in 182o/21 (dus zeventig jaar
vóór G.J. Boekenoogen) Nederlandse krantenlezers opriep om voor hem volksrijmen en poëtische teksten uit de mondelinge overlevering te verzamelen en die
al in 183o een overzicht van de Middelnederlandse literatuur schreef en vervolgens edities van de belangrijkste werken uit de canon publiceerde, slechts zijdelings vermeld wordt! En zo zijn er nog heel wat meer prominenten, die met
evenveel recht een ereplaats in een boek als dit hebben verdiend, zoals J. Franck,
W. de Vreese, C.C. de Bruin, K. Heeroma, N. de Paepe, M. Gysseling en de zeer
recent overleden F. Lulofs, om er maar enkelen te noemen. Al bij al een nogal
subjectieve keuze dus, die sommigen recht, maar velen onrecht doet.
De rode draad in het boek is het idee van een toenemende professionalisering
van het vak in de loop van de laatste twee eeuwen, waarbij W.J.A. Jonckbloet als
de initiator wordt voorgesteld. Inderdaad is er geen twijfel over mogelijk dat de
vakgenoten vandaag de dag op heel wat professionelere manier aan het werk
gaan dan vroeger het geval was. Maar kon men wat anders verwachten van
pioniers zoals B. Huydecoper, J.F. Willems en Ph. - M. Blommaert, die nog zonder
woordenboeken, zonder grammatica's en zelfs zonder een bruikbaar overzicht
van wat er aan middeleeuwse bronnen überhaupt bewaard was gebleven, vaak
alleen bouwend op de handschriften die ze zelf op veilingen hadden gekocht of
voor de door hen beheerde bibliotheken hadden aangeschaft, aan de slag
moesten? Wie dit boek kritisch leest, zal zelfs moeten constateren dat de
toename van professionaliteit op het vlak van de middeleeuwse letterkunde
gepaard is gegaan met het geleidelijk verlies van een andere competentie, die
voor de meeste `aartsvaders' van de Medioneerlandistiek een absolute vanzelfsprekendheid is geweest, namelijk de linguïstische. J. Verdam, M. De Vries, J.W.
Muller, G.J. Boekenoogen, W.Gs Hellinga en ook J.J. Salverda de Grave als
romanist hebben zonder uitzondering behalve letterkundige ook belangrijke taalkundige bijdragen geleverd. De verzuchting van A. Bouwman, dat `door het uit
elkaar groeien van taal- en letterkunde een diepgaande taalkundige analyse van
een Middelnederlandse literaire tekst, zeker binnen het bestek van een editie,
meer en meer tot de zeldzaamheden is gaan behoren' (blz. 147) is dan ook
volkomen terecht en het is niet minder dan een alarmsignaal wanneer dezelfde
auteur constateert dat diplomatische edities tegenwoordig een probleem vormen
`vanwege de grote ontoegankelijkheid voor met name literair georiënteerde
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vakgenoten', die deze uitgaven blijkbaar wegens de ontbrekende woordverklaring niet meer kunnen lezen (blz. 148).
Der vaderen boek is een werk van specialisten over specialisten en een interessante bijdrage tot de geschiedenis van de Medioneerlandistiek. De afzonderlijke hoofdstukken zijn meestal goed geschreven maar wisselend van kwaliteit.
Doordat de voetnoten bij ieder hoofdstuk naar achteren zijn verplaatst en
bovendien ook nog gescheiden van de bijbehorende en per artikel gerangschikte bibliografie is er nogal wat zoekwerk nodig als men op achtergrondinformatie uit is. Het boek is door een handig namenregister ontsloten en met
afbeeldingen van de behandelde personen geïllustreerd.
– Amand Berteloot

J.W.H. Konst, Fortuna, Fatum en Providentia Dei in de Nederlandse tragedie 1600-1720.
Hilversum, Verloren, 2003. ISBN 90 6550 745 0. pp. 384. € 32.
Het Noodlot was een basisingrediënt van de klassieke tragedie. Naarmate het
genre in de Renaissance populairder werd, werd het probleem van de verhouding tussen het klassieke Noodlot en de Voorzienigheid Gods knellender. Dat
probleem is ook door literatuurhistorici gesignaleerd, maar de Berlijnse hoogleraar Jan Konst heeft nu een uitdagende oplossing gesuggereerd.
Konst ontsluit de periode 1600-1720 langs begripsmatige weg. Zijn leidraad
vormt de opvatting over Fortuna (de onvoorspelbare godin van het geluk),
Fatum (het noodlot in verschillende gradaties) en Providentia Dei (de Voorzienigheid Gods). Konst behandelt 35 drama's, in vier clusters: het toneel van
Bredero, Hooft en Coster; een keuze uit Vondels oeuvre; de gruwel- en spektakelstukken van Vos en Meyer en een aantal Frans-classicis ti sche tragedies. De
selec ti e dekt de periode aardig, al is de bestempeling `canon' (p. 15) wat nonchalant omdat een contemporaine topper als Bontius' stuk over het Leidens ontzet
(1645) ontbreekt, terwijl bijvoorbeeld de wel opgenomen Theseus en Ariadne
(Hooft, 1602) en Stommen Ridder (Bredero, 1618) in de zeventiende eeuw veel
minder aandacht trokken. Maar het gaat Konst niet om de receptiegeschiedenis; de selectie is gemaakt om zijn centrale begrippen te illustreren.
Per cluster schetst hij hoe de visies op Fortuna, Fatum en Providentia Dei
samenhangen met beproeving, genade en straf. Daarbij worden ook andere
noties betrokken, zoals senecaans-scaligeriaanse en aristotelische dramaconventies en denkbeelden uit het stoïcisme en het debat over de vrije wil. De rol
van Fortuna blijkt al gauw ondergeschikt – zij is wellicht in het komische toneel
belangrijker (bijvoorbeeld in Hoofts Warenar), maar dat bespreekt Konst niet.
In de tragedie spitst de zaak zich toe op de Voorzienigheid Gods, die al het
andere (ook het Noodlot) als instrument kan gebruiken, versus het klassieke
Noodlot in stoïsche zin, dat mensen en goden beheerst. Vondel bijvoorbeeld
verbindt de Providentia Dei met de verantwoordelijkheid van de mens, die
schuldig is aan zijn (v rije) keuzes. Hij tekent de gewetensconflicten zelfs zo
sterk dat de toeschouwers actief bij de schuldvraag betrokken worden: ook zij
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moeten een keuze maken. Tegenover Vondel staan Vos en Meyer, die het
onrechtvaardige Noodlot als motor van gruwelijk gedrag tekenen, dat de mens
tot onvrijwillige schuld doemt. Volgens Konst is in hun gruweldrama's met klassieke stof toch ook het Godsbestuur het fundament, maar zijn redenering overtuigt niet helemaal. Het ongebreidelde kwaad was inderdaad ondenkbaar voor
christenen, maar de suggestie dat de Voorzienigheid dergelijk onheil automatisch voorkomt, gaat mijns inziens te ver (p. 262). Bij Vos en Meyer moesten de
toeschouwers hun normbesef even actief bewaken als bij Vondel.
Konst ziet het Godsbestuur eveneens als grondslag van het Frans-classicistische en het vroege toneelcluster, maar hij moet nogal wat kwesties verdoezelen
om die stelling te onderbouwen. Hoe de Providentie Dei zich in Frans-classicistische drama's verhoudt tot de partijdigheid van de mythologische goden en tot
het meervoudig perspectief op goed en kwaad, verklaart hij bijvoorbeeld niet.
De meeste problemen rijzen bij het vroege drama. Hooft, Bredero en Coster
geven weliswaar ook bij niet-christelijke stof (soms!) aanwijzingen voor de
almachtige Voorzienigheid Gods, maar het punt is dat Die de verhalen veel
minder domineert dan bij latere auteurs. Konst laat hier bovendien nogal wat
bronmatige (Bredero) en historisch-politieke achtergronden (Coster, Hooft)
onbesproken. Zo wordt bij Geeraerdt van Velsen bijvoorbeeld de schuldkwestie
genegeerd. Helemaal bont maakt hij het bij Granida – dat als pastoraal spel
natuurlijk niet in dit boek thuishoort – dat zonder aandacht voor de platoonse
elementen in een kader van benarde beproeving gewrongen wordt.
Met zijn begripsmatige benadering heeft Konst een aantrekkelijke visie op de
Nederlandse renaissancetragedie gegeven, die vooral voor Vondels oeuvre overtuigend is. Het is jammer dat niet getoetst is hoe tussen i600 en 1720 andere
auteurs van bijbeldrama's tegen de Providentia Dei aankeken. Nu wordt Vondels
isolement uitsluitend duidelijk via schrijvers die de verhouding tussen klassieke
en christelijke denkbeelden implicieter hielden. Helaas biedt Konst in zijn
abstraherende beschouwingen over deze niet-bijbelse drama's niet steeds
voldoende ruimte voor factoren als de historische achtergronden en de verbeelding van de klassieke wereld (en evenmin voor veel debat met andere studies).
Hoe ver Konsts stellingen reiken, is dus nog onduidelijk, maar dat de studie van
de tragedie hier voor ondergang behoed is, is zeker.
– Lia van Gernert

Marijke Barend-Van Haeften en Bert Paasman (red): De Kaap: Goede Hoop halverwege Indië.
Bloemlezing van Kaapteksten uit de Compagniestijd. Hilversum, Verloren, 2003.
ISBN go 6550 688 8. pp. 192. €19.

Voor wie zich interesseert voor Nederlandse teksten die uit het contact met
Zuid-Afrika zijn voortgekomen, is De Kaap: Goede Hoop halverwege Indië een
belangwekkende uitgave. In een `verantwoording' bij hun bloemlezing melden
Marijke Barend-Van Haeften en Bert Paasman dat ze gekozen hebben voor
`teksten die kolonisten en passanten in het Nederlands schreven over hun
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verblijf aan de Kaap'. Het blijkt echter dat ze in hun selectie eenzijdiger te werk
zijn gegaan en de voorkeur hebben gegeven aan geschri ften van passanten
boven die van kolonisten. Daardoor past deze bundel grotendeels in de categorie
reisliteratuur. Waarom desondanks de Duits klinkende term `Kaapteksten' in de
ondertitel gebruikt wordt is mij niet duidelijk.
De Kaap: Goede Hoop halverwege Indië bevat een twintigtal teksten die tussen
1595 en 1803 zijn ontstaan. Daarin valt de periode (1652-1799) toen de Vereenigde Oost-Indische Compagnie aan de Kaap de scepter zwaaide. Crite rium voor
opname in de bundel was volgens de redacteurs dat de teksten leesbaar,
levendig en belangwekkend van inhoud moesten zijn. Om de leesbaarheid voor
een breder publiek te vergroten hebben de uitgevers de oorspronkelijke tekst
qua spelling, hoofdlettergebruik en interpunctie gemoderniseerd maar dan wel
zo dat geen woorden weggelaten of toegevoegd werden, noch van volgorde
gewisseld. Met deze benadering is deze uitgave van deels nooit eerder gepubliceerde teksten niet wetenschappelijk in de strikte zin van het woord, maar het is
wel een boek dat men met genoegen leest. Met uitzondering van één tekst die
door een `belezen thuisblijver' werd geschreven, is al het materiaal afkomstig
van Nederlanders, een enkele Vlaming (Reynier Adriaensen) en een vernederlandste Duitser (Jacob Haafner). De meesten daarvan hadden hun eigen ervaringen, observaties, overlevingsverhalen, avonturen en gevoelens neergepend
voor een lezerspubliek in patria dat niets liever deed dan dit soort teksten verorberen – voor zover ze toen gepubliceerd waren. Wij lezen deze bundel met evenveel belangstelling; hij biedt een gevarieerd beeld van het bestaan van hen die
tijdelijk in de VOC-nederze tting aan de Cabo de Goede Hoop (overigens nooit
`Kaapstad' genoemd in die tijd) verbleven, op weg daarheen strandden, of die in
de omliggende gebieden rondtrokken.
Marijke Barend-Van Haeften en Bert Paasman beginnen hun selectie met
een fragment van de onderkoopman Willem Lodewycksz. die in 1595 met de
eerste Nederlandse expedi ti e onder leiding van Cornelis de Houtman om de
Kaap naar Indië was meegevaren. Lodewycksz. doet onder meer verslag van zijn
kennismaking met Kaap Agulhas (het meest zuidelijke puntje van Af rika) en
het gebied dat thans Mosselbaai heet en hij vertelt over de inboorlingen die hij
er ontmoet. Na dit verhaal volgen een tiental teksten uit de zeventiende eeuw en
negen uit de achttiende eeuw, beginnend met het relaas van Nicolaas de Graaff
die al in 1640 voet aan wal zette op de Kaap en er nog vele malen zou teruggekomen. Op hoge leeftijd beklom hij zelfs de Tafelberg en berekende als eerste
de hoogte ervan. De Tafelberg was in 1665 ook een bijzondere a ttractie voor
Wouter Schouten die eenmaal boven en wellicht als eerste in de geschiedenis
`een sober doch vermakelijk middagmaal van kaas, bisschuit, anijsarak ende
voorts een dronkje van den klaren' genoot. Zoals Nicolaas de Graaff, Aernout
van Overbeke en een aantal andere landgenoten weidt Schouten ook uit over de
inheemse bevolking, de Khoikhoi, destijds de Ho ttento tten genoemd, wier
primitieve kleding, gebruiken, taal (`klokkende spraak'), gebrek aan hygiëne en
wat dies meer zij, minder geapprecieerd werden. Boeiend zijn ook de fragmenten waarin uitgeweid wordt over de gebruiken van de Europese kolonisten
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op de Kaap alsook van de vrijburgers die zich op boerderijen in het binnenland
gevestigd hadden. Maria van Riebeeck, kleindochter van de eerste commandeur,
had in 1711 wel oog voor de hoofse zwier van de gouverneur maar verder vond ze
het op de Kaap maar `op zijn Hottentots'. Alleen het eten is er volgens haar beter
dan in Batavia en dat geldt ook voor het klimaat. Doordat heel wat reizigers op
doorreis waren vanuit of naar Batavia werden beide VOC-vestigingen soms met
elkaar vergeleken, hetgeen interessante leesstof oplevert. Wat de blanke samenleving betreft ligt bij de tekstfragmenten het accent veelal op het kleinburgerlijke
leventje en op de oppervlakkigheid van het bestaan, de hebzucht van de handelaars en van hen die logement aan reizigers verschaften, het smijten met geld, de
onmenselijkheid van de slavenhandel, enz. Anderen hebben oog voor de schoonheid van de natuur, de ongelooflijke variëteit aan verbouwde producten. Naast
veel negatiefs dus ook veel positiefs, maar het positieve treft de reiziger van toen
minder aan bij de Kaapse mens dan bij de Kaapse natuur.
Om wat variatie te scheppen hebben de redacteurs tussen de uittreksels uit
reisverslagen ook dagboekfragmenten, brieven, liedjes en een paar gelegenheidsgedichten geplaatst. Wat de poëzie betreft geven de uittreksels uit Jan de Marre's
lofdicht Eerkroon voor de Caab de Goede Hoop uit 1746 aan hoe positief de beleving van de Kaap met zijn arcadische schoonheid voor sommigen geworden was.
Al de teksten zijn voorzien van een bondige inleiding. Aan het hele corpus
gaat ook een nuttige algemene inleiding vooraf over onder meer de eerste nederzetting aan de Kaap, het eerste contact met en de Nederlandse perceptie van de
Khoikhoi en over Nederlandse (literaire) teksten uit de VOC-tijd die over de
Kaapkolonie handelen. De selectieve bibliografie evenals de illustraties (tekeningen, etsen, landkaarten en een mooi stadsgezicht van de Kaap uit 1777 door
Johannes Schumacher) verhogen de kwaliteit van deze uitgave.
– Wied Jonckheere

Benno Barnard, Paul de Wispelaere (samenstellers): Het land van de mosseleters. 150 jaar
Vlaamse vertelkunst. Amsterdam, Contact, 2002. 656 pp. ISBN 90 25406 467. € 45.

In Het land van de mosseleters presenteren Benno Barnard en Paul de Wispelaere
het allerbeste uit 15o jaar Vlaamse vertelkunst. Ze beginnen bij Hendrik Conscience en eindigen met Leo Pleysier. Recente literatuur werd niet opgenomen.
Niet nodig, lezen we in de flaptekst, omdat het recente Vlaamse proza `vrijwel
integraal' in Nederland werd gepubliceerd. Maar betekent dat, dat de doorsnee
aardappeleter (om in de terminologie van Barnard en De Wispelaere te blijven)
weet wat de jonge mosseleter schrijft? Ik geloof van niet. Ik ben er zelfs van overtuigd dat de doorsnee Nederlander, net als de gemiddelde buitenlander – want
waarom zou deze bundel niet ook door een buitenlander ter hand genomen
worden – onvoldoende is geïnformeerd over juist de recente ontwikkelingen in
de literatuur uit Vlaanderen.
Literatuur vindt zijn plaats, krijgt zijn waarde in een context. Jammer genoeg
hebben de samenstellers van Het land van de mosseleters, noch bij de samenstel-
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ling noch in de inleiding van de gelegenheid gebruik gemaakt om de gepresenteerde literatuur uitdrukkelijk in een bredere Nederlandstalige, internationale
en historische context te plaatsen.
Het land van de mosseleters heeft het karakter van een willekeurig mozaïek.
Was dat de bedoeling? In de flaptekst lezen we: de samenstellers willen `[...] de
bestaande clichés over de "barokke" Vlaamse s ti jl, de "fascistoïde" Vlaamse
beweging en het "sappige" dialect zowel bevestigen als bestrijden'. Kan dat
zonder duidelijk verantwoorde keuzes? Vlaamse clichés bevestigen is niet moeilijk; plaats Timmermans maar naast Van der Hallen en Streuvels. Maar clichés
bestrijden? Bestrijden impliceert relativeren, variëren, problematiseren ... Om
een cliché als dat van het nepotisme in de Vlaamse literaire wereld te bestrijden,
is het dus niet voldoende om niets van Paul De Wispelaere in de bundel op te
nemen. Om clichés ter discussie te stellen, moet men de achterliggende structuren zichtbaar maken en zich waar nodig van deze structuren distantiëren.
De inleiding, die de ontwikkelingen van de Vlaamse literatuur tussen 1830
en 198o zou moeten schetsen, blijft vaag. Vooral het overzicht van de ontwikkelingen van de literatuur in Vlaanderen na de Tweede Wereldoorlog beperkt zich
tot de presenta ti e van een waaier van thema's. Geen problematiseringen van
bekende concepten en bijna geen verwijzingen naar de ontwikkelingen buiten
Vlaanderen! Een en ander is, zeker voor een buitenlander moeilijk te volgen.
Waarom worden bijvoorbeeld de Vijfti gers in de inleiding pas bij Paul Snoek en
niet bij Boon en Claus vermeld? En om bij de laatste auteurs te blijven: waarom
wordt niet echt toegelicht hoe Boon het genre van de roman `aan de orde' heeft
gesteld, zoals in de summiere biografische gegevens wordt vermeld, en wordt
niet verklaard waarom juist Hugo Claus steeds weer als `serieuze' Vlaamse
kandidaat voor de Nobelprijs wordt voorgedragen? Toch niet omdat zijn werk
`nu eens experimenteel [...] dan weer naturalistisch, kitscherig, historisch,
surrealistisch, platvloers, maniëristisch of mythisch – of dat alles door elkaar
heen' (p. 644) is? Erg overtuigend klinkt dit niet.
De samenstellers van Het land van de mosseleters beginnen de tekst op de
achterflap met de bekende zin: `Nederland en Vlaanderen zijn twee landen
gescheiden door één taal'. Over deze grens hadden ze kunnen schrijven, rond
deze grens hadden ze de fragmenten en verhalen kunnen selecteren. Want dat
het een grens is, dat is zeker, misschien is het wel dé grens die Nederlanders en
Vlamingen aan en in hun literatuur fascineert.
De opgenomen teksten maken het boek van Barnard en De Wispelaere
bijzonder bruikbaar voor het onderwijs in het buitenland – maar over het fenomeen van de Vlaamse literatuur komt de lezer maar weinig nieuws te weten.
– Herbert Van Uffelen

Scheltjens, Werner: Bibliografie van de Nederlandse literatuur in Nederlandse vertaling / Bibliografija niderlandskoj literatury na russkom jazyke. Sankt-Peterburg, Aletejja, 2003, 301 blz.

Neerlandici intra muros hebben doorgaans geen belangstelling voor wat er met
hun taal en literatuur buiten de grenzen wordt aangevangen. Deze lacune wordt
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gelukkig opgevuld door mensen die het Nederlands in den vreemde doceren en,
in het geval van de Slavische wereld, Vlaamse en Nederlandse slavisten. Voor
menig Oost-Europeaan zijn zij immers het eerste aanspreekpunt, de go-between
tussen hun eigen cultuur en die van de Lage Landen. Het hoeft dan ook niet te
verwonderen dat de Bibliografie van Nederlandse literatuur in Russische vertaling
het werk is van een Vlaamse slavist.
Voor zijn indrukwekkende bibliografie is Werner Scheltjens te rade gegaan
bij zijn leermeester, de Leuvense slavist Emmanuel Waegemans, die samen met
Cees Willemsen in 1991 een Bibliografie van Russische literatuur in Nederlandse
vertaling 1789-1985 heeft uitgegeven. Dit betekent onder meer dat van elke vertaling – ook die in verzamelbundels – een aparte beschrijving wordt opgenomen
en dat het origineel met publicatiedatum wordt vermeld. Scheltjens heeft zijn
leermeester zelfs overtroffen door tijdschriftpublicaties op te nemen. Hij kon
daarvoor weliswaar een beroep doen op de cartotheek van de Russische Nationale Bibliotheek in Petersburg en op een hele resem bibliografieën, maar gezien
de lamentabele Russische kennis van het Nederlands moest hij alles de visu
natrekken. Dat hij daarbij vaak voor raadsels kwam te staan en op dwaalsporen
werd gebracht, hoeft niet te verwonderen. De bibliografie is uit twee delen opgebouwd: vertalingen in bundels en vertalingen per auteur. Het eerste deel maakt
nog een verder onderscheid tussen (anonieme) sprookjesbundels en verzamelingen van verschillende auteurs. Via een ingenieus systeem van kruisverwijzingen en registers op (de Russische spelling van de) auteursnaam, jaar van
uitgave, vertaler en originele titel ontsluit Scheltjens voor eens en voorgoed de
Nederlandse literatuur in Russische vertaling. Het geheel wordt voorafgegaan
door een essay van Irina Michajlova (Sint-Petersburg) over `De Nederlandse literatuur in het Russisch: twee eeuwen geschiedenis'. In tegenstelling tot de rest
van de bibliografie, die tweetalig is, is Michajlova's miniatuurgeschiedenis
alleen in het Russisch afgedrukt. De Nederlandse versie is echter al grotendeels
in Neerlandica extra Muros (39, 2001/I, 1-14) verschenen en maakt eigenlijk
geen gebruik van Scheltjens' werk. Zo concentreert ze zich vooral op de canon
van de Nederlandse literatuur en sluit ze haar ogen voor de ongemene populariteit van bijv. Simon Carmiggelt of... de Brugse communist Marc Braet. Anderzijds merkt ze terecht op dat de Russen een ongewone belangstelling hebben
voor historische werken (De brieven van Vincent van Gogh, het werk van
Huizinga). Dat de Vlamingen met 8o van de 25o vermelde auteurs goed vertegenwoordigd zijn, vindt ze geen vermelding waard. Het moge bovendien duidelijk zijn dat er nog heel wat onderzoek dient te gebeuren naar bijv. de functie
van intermediaire vertalingen of naar het hoe en waarom van precies deze of
gene vertaling. We zouden er bijgevolg goed aan doen om slavisten of neerlandici met belangstelling voor Rusland op de bibliografie zelflos te laten. Eindelijk
beschikken ze over een werkinstrument om het onderzoek naar de receptie van
de Nederlandse literatuur in Rusland serieus aan te vatten. En in combinatie
met de Russische bibliografie over Nederland en over Russisch-Nederlandse betrekkingen 1700-2000 (Sint-Petersburg, 2003) is er geen excuus meer om de relaties
tussen Rusland en de Nederlanden verder te verwaarlozen.
– Dr. Wim Coudenys
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Ilona Riek, Friso Wielinga, Niederlande- and Belgienforschung in der Bundesrepublik Deutschland.
Eine Bestandsaufnahme der Jahre 1995-2002. Unter Mitarbeit von Birte Brackmann and Ruth
Zeddies. Munster / New York / Munchen / Berlin, Waxmann, 2003, 159 blz.
ISBN 3 8309-1250—I. € I2,90.

`In de Bondsrepubliek Duitsland', betogen Ilona Riek en Friso Wielinga, de
samenstellers van deze publicatie die is uitgegeven door het Zentrum fur Niederlande-Studien in Munster, `is de politieke en wetenschappelijke belangstelling
voor Nederland en België in de afgelopen jaren duidelijk gegroeid.' Ze wijzen
vervolgens op de vele netwerken en grensoverschrijdende projecten tussen de
deelstaat Noordrijn-Westfalen en Nederland. Uit een in deze bundel opgenomen overzicht van onderzoek naar Nederland en Vlaanderen in heel Duitsland blijkt dat er meer dan vijfhonderd projecten zijn. Bijna de helft daarvan ligt
op het gebied van rechten en economie. De taal- en cultuurwetenschappen
nemen er meer dan tweehonderd voor hun rekening. De samenstellers
hanteren een zeer brede opva tting van het begrip project waaronder habilitaties,
dissertaties, doctoraalscripties maar ook allerlei artikelen vallen.
Dicht bij de Nederlandse en Belgische grens wordt vanzelfsprekend meer
onderzoek naar Nederland en Vlaanderen gedaan dan in andere delen van
Duitsland. Van de vakgroepen Nederlands – Berlijn, Keulen, Leipzig, Munster
en Oldenburg – liggen er immers al drie in de grensregio's. Opvallend is echter
het grote aantal projecten dat niet in grensregio's plaatsvindt, zoals in Berlijn
(twintig, meer dan in Keulen), maar ook in Baden-Wurttemberg, Beieren en
Jena (Thüringen). Dat de universiteit Munster zo goed is vertegenwoordigd,
heeft er overigens vooral mee te maken dat de gegevens daar het gemakkelijkst
toegankelijk waren.
Een indicatie voor de Duitse belangstelling voor het Nederlandstalige gebied
is te vinden in de gegevens over projecten buiten de vakgroepen Nederlands en
het Zentrum fiir Niederlande-Studien in Munster. Een paar cijfers uit de
bundel: 6i projecten houden zich bezig met grensregio's in Europa, 6o met de
arbeidsmarkt en het poldermodel, 37 met Nederlandse literatuur en 34 met het
beeld van Duitsland en Nederland. Vooral de zestig projecten uit de vakgroepen
economie en rechten waar in het bijzonder de Nederlandse arbeidsmarkt en het
poldermodel worden bestudeerd, maken duidelijk dat wetenschappers snel
reageren op de nieuwe ontwikkelingen in het buurland. Wellicht te snel, gezien
de korte bloei en geruisloze ondergang van het economische succes van Nederland. Of het onderzoek met de titel: `Nederland – Een voorbeeld voor Duitsland?' ooit zal worden afgesloten, althans onder deze titel, waag ik te betwijfelen. Interessant is ook dat klassieke thema's als de Tweede Wereldoorlog en
het drugsbeleid nauwelijks voorkomen, maar dat onderzoekers zich wel richten
op nieuwe ontwikkelingen als euthanasie en migratie. De schilderkunst van de
Gouden Eeuw blijft bij onderzoekers in Duitsland onverminderd populair.
Het onderzoek en de publicaties van de medewerkers van de vakgroepen
Nederlandse taal- en le tterkunde verschilt nauwelijks van dat van hun collega's
in Nederland en Vlaanderen. Nauwelijks, want er komt een element bij waaruit
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blijkt dat zij zich bewust zijn van de cultuur waarin ze werken. Enkele hoogleraren Nederlands bereiden op het ogenblik bijvoorbeeld een eigen, specifiek
voor de Duitse lezers geschreven literatuurgeschiedenis voor, waarbij zij andere
accenten zullen leggen dan hun collega's in Nederland en Vlaanderen.
Het is opvallend dat de meeste `projecten' interdisciplinair en comparatistisch zijn. Toch is het niet zo dat het voor Duitse onderzoekers vanzelfsprekend
is om beide cultuurgebieden te beschrijven en over de grenzen van hun eigen
vakgebied heen te kijken. Wie zijn project wil laten subsidiëren, moet zich in
veel gevallen aan de richtlijnen van subsidiegevers houden die veel waarde
hechten aan beide begrippen.
Dat deze gegevens in een boek worden gepubliceerd maakt duidelijk dat de
samenstellers van deze bundel niet over subsidie te klagen hebben. Juist voor
dit soort informatie, die snel verander; en aanvulling behoeft, is het internet
zeer geschikt. Ook daarop is een versie te vinden: om de gegevens makkelijker
toegankelijk te maken, gericht te kunnen zoeken en het bestand aan te vullen,
heeft het Zentrum fur Niederlande-Studien een databank opgezet:
www.forschungsdatenbanknl.de
– J. Grave

C.L. Temminck Groll & W. van Alphen: The Dutch overseas, architectural survey: the mutual
heritage of four centuries in three continents. Zwolle, Waanders, 2002. 479 pp.
ISBN 90

400 8743 I. € 50.

In zijn inleiding typeert de eerste auteur van het schitterende The Dutch overseas, al een mensenleven werkzaam als architect en docent in de monumentenzorg, het boek als een `inleiding met dia's' maar het is gelukkig heel wat meer.
Het geeft een overzicht van het Nederlandse bouwkunstig erfgoed op plekken
buiten Europa die vroeger op enigerlei wijze met de Nederlanden verbonden
waren of soms nog zijn: in Indonesië, Maleisië, India, Sri Lanka, Brazilië, Suriname, de Antillen, Ghana, Zuid-Afrika en zo meer. De auteurs doen dat aan de
hand van voorbeelden, een inventarisatie wil het boek niet zijn. Het belangrijkste doel van de studie is, en dat is nieuw, naast de verschillen als gevolg van
ongelijke lokale omstandigheden, vooral de samenhang te laten zien tussen
bouwwerken in drie verschillende continenten en die in de Nederlanden.
Daarmee willen de auteurs de basis leggen voor verder onderzoek, niet zozeer
naar `Nederlandse huizen in de tropen' als wel naar de vergelijkbare maar aan
de lokale omstandigheden aangepaste structuren waarop dat bouwen berustte.
Zij hopen dat hun studie ertoe zal leiden dat dit cultureel erfgoed behouden
blijft dan wel zal worden, want er is al veel verdwenen en er dreigt nog meer
verloren te gaan. juist terwille van de samenhang geven de auteurs ook voorbeelden (die zij illustreren met oude tekeningen, plattegronden e.d.) van al ten
onder gegane bouwwerken. Met dit al is het boek natuurlijk geen geschiedenis
van de Nederlandse architectuur met zijn pioniers en navolgers, al kom je ook
vooraanstaande architecten als Berlage en Rietveld tegen, resp. in Indonesië en
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op Curaçao — maar die hadden hun sporen uiteraard al in Nederland verdiend.
`Grote namen' vind je in dit boek verder niet veel, wat niet betekent dat het
bewaard geblevene niet de moeite waard zou zijn.
De auteurs beschrijven naast objecten als forten, overheidsgebouwen,
kerken, synagogen, magazijnen, begraafplaatsen, landhuizen en andere woonhuizen ook stadsplanning, stratenloop, woonwijken e.d. Zo laten zij zien dat in
de plattegrond van Manha ttan Nederlandse invloeden aanwijsbaar zijn en vergelijken zij die pla ttegrond met die van Willemstad op Curaçao en Recife in
Brazilië, tonen overeenkomsten tussen de stadsplanning van Kaapstad en Paramaribo, tussen wijken in Hilversum en Kota Baru (Indonesië) en tussen landhuizen op Curaçao en in Zuid-Afrika. Bij die laatste vergelijking signaleren de
auteurs niet alleen een vergelijkbare bouwwijze maar ook een vergelijkbare
ligging: dergelijke huizen passen altijd fraai in het landschap, hebben een mooi
uitzicht en zijn koel. Het vinden van mooie plekjes was Nederlanders wel
toevertrouwd!
In hoofdstuk 1 verantwoorden de auteurs hun werkwijze, behandelen de
namen van hun objecten en geven de `historische context' van hun werk.
Hoofdstuk 2 bevat voorbeelden uit Azië (achtereenvolgens in Indonesië, India,
Sri Lanka en elders), hoofdstuk 3 gaat over Amerika (Noord-Amerika, Brazilië,
de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname, en Guyana), hoofdstuk 4 behandelt Afrika (eerst de eilanden Mauritius en Gorée, dan Ghana en Zuid-Afrika).
Het boek wordt afgesloten met enkele registers. De behandeling van ieder land
begint met een inleiding met meteen daarna een algemene bibliografie; daarop
volgt een rondgang in de volgorde topografisch — chronologisch — typologisch.
Voor Curaçao betekent dat bijvoorbeeld dat eerst de hoofdstad wordt behandeld
te beginnen met de oudste gedeelten en daarbinnen achtereenvolgens het stadsplan, de versterkingen, overheidsgebouwen, religieuze gebouwen, sociale instellingen, magazijnen, begraafplaatsen, patriciërshuizen en landhuizen — voor
zover in dat gebied aanwezig dan. Na de hoofdstad volgt de rest van het eiland
volgens dezelfde indeling. Bibliografische verwijzingen zijn steeds zo dicht
mogelijk bij de beschrijving van de bouwwerken opgenomen; een samenvattende bibliografie achterin ontbreekt.
Wat zal ik er verder over zeggen? In ieder geval dat het illustratiemateriaal
overvloedig is en van voortreffelijke kwaliteit — de nu bijna 8o-jarige Temminck
Groll kan ook dit op zijn conto schrijven, want veel van de zwart-wit en kleurenfoto's heeft hij de afgelopen veertig jaar zelf gemaakt. Het is een, zoals gezegd,
schitterend boek waar je uren in kunt lezen en kijken. Het is daarom ongetwijfeld een koffietafelboek met zijn prach ti ge illustraties, zijn omvang van 28,5 bij
23,5 cm. en zijn gewicht van bijna drie kilo. Maar het is ook een standaardwerk
waar de auteurs, uitgeverij Waanders en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg die als mede-uitgever fungeerde, trots op kunnen zijn. Ik begrijp dat het
boek in het Engels is uitgebracht maar een Nederlandse uitgave lijkt me zeer
gewenst. Ook in deze Engelstalige editie hoort het boek bij elke vakgroep Nederlands binnen en buiten Nederland en Vlaanderen aanwezig te zijn.
— H.J.Boukema
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William Z. Shetter

In het jaar 1955 kwam ik naar Nederland om
mij in Leiden een jaar lang te laten inwijden
in de geheimen van de Nederlandse dialectologie. Toen in de loop van dat jaar bleek dat er
dringend behoefte bestond aan lesmateriaal
Nederlands voor Engelstaligen, werd mij
gevraagd om uit de losse pols een
bescheiden leerboek samen te stellen.
Het illustreren van de vele kronkelwegen van
de Nederlandse woord- en zinsstructuur
alsmede het verschaffen van vertaaloefeningen bracht met zich mee dat ik enkele
honderden voorbeeldzinnetjes moest
bedenken. Waar kon ik dat soort materiaal
vinden? Uit het dagelijks leven om me heen,
dat lag toch voor de hand.
Nu ik die eerste druk weer eens opensla,
heeft dat voor mij iets vertederends. De
geuren en kleuren van het Nederland van
bijna een halve eeuw geleden, het Holland
van Jip en Janneke, waaien me als het ware
van de bladzijden tegemoet. Een paar voorbeelden, letterlijk geciteerd.
Nederland was toen nauwelijks over de
oorlog heen:
Eenjaar of vijftien geleden, voor de oorlog,
stonden er nog een heleboel bomen in het park
aan de overkant. Wat is er gebeurd?
Er heerste nog een bijna landelijke stilte en
eenvoud:
In Nederland zie je niet veel verkeerslichten,
zelfs in de steden.
Om de haverklap is er sprake van fietsen,
maar het autoverkeer schijnt nauwelijks mijn
aandacht getrokken te hebben. In de hoogtijdagen van de verzuiling had ik maar een zwak
vermoeden van wat dat woord allemaal
inhield, wat me niet belette om overal kerken
om me heen te zien:
Deze stad heeft een bibliotheek en vier kerken.
Ons stadhuis lijkt op een kerk.
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De tijd van de supermarkt lag nog in het verre
verschiet:
De mensen hebben een winkel in het huis en
wonen boven of achter de winkel.
Wie herinnert zich nog een tijd toen alles aan
huis verkocht werd?
Melk, brood, kolen en zelfs groente en vis
worden in Holland allemaal thuis bezorgd.
Vrijwel iedereen moest in die jaren tevreden
zijn met krappe behuizing:
Meneer en mevrouw H. wonen op een kamer in
de T.straat. De kamer is niet groot, maar groot
genoeg.
Dat er nog aan alles tekort was leerde ik al
spoedig accepteren als iets vanzelfsprekends:
Sinaasappels zijn hier niet te krijgen.
Soms is er geen boter te krijgen.

En ook de armoede die overal heerste:
Zij fietst graag, maar zij is te arm om een fiets
te kopen.
Er wordt hier margarine gegeten omdat boter zo
duur is.
Uit andere zinnen blijkt dat iedereen een
hoed droeg en dat er in de winter op Friese
doorlopers geschaatst werd. En dat kennis
van het Engels nog heel beperkt was. Mijn
buitenlandse ogen zagen nogal eens wat
eigenaardigs:
In dit land kun je havermout in eenfles kopen.
Wist je dat?
Zij wachten op de tram, maar z j praten niet.
De havermoutflessen van de melkboer zijn
allang verdwenen. Maar wat dat laatste
betreft, vraag ik me af of de gereserveerde
Nederlanders wel zo anders zijn geworden.
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Lila Gobardhan-Rambocus

...........

Taalpolitiek en taalonderwijs-

politiek in Suriname'

1. Inleiding
Op 12 december 2003 werd Suriname geassocieerd lid van de Nederlandse
Taalunie, een taalpolitieke daad van de Surinaamse overheid. Hiermee is de
samenwerking met Vlaanderen en Nederland op het gebied van de Nederlandse
taal een feit: deze drie landen hebben het Nederlands als officiële taal. Het is de
meest recente ontwikkeling in de geschiedenis van de Surinaamse taalpolitiek,
een ontwikkeling die ongetwijfeld ook zijn gevolgen zal hebben voor de
Surinaamse taalonderwijspolitiek. Die hele geschiedenis is de moeite van een
nader onderzoek waard. Hij lijkt te beginnen in 1667. De Zeeuw Abraham
Crijnssen veroverde tijdens de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) Suriname op
Engeland. Suriname werd toen een Nederlandse kolonie en de Nederlandse taal
werd er ingevoerd. In artikel 9 van de capitulatievoorwaarden was opgenomen
dat alle akten, wetten en declaraties niet alleen in het Nederlands maar ook in het
Engels gepubliceerd moesten worden (Schiltkamp en De Smidt,1973, 5), omdat
de bewoners, Engelsen, Portugese joden, indianen en negerslaven, geen Nederlands kenden. Ze bleven hun eigen talen gebruiken, ook voor het officiële
taalverkeer.
Met taalpolitiek beperk ik me hier tot dat wat een overheid doet om een taal of
talen prestige te geven. Taalonderwijspolitiek is dat wat die overheid op onderwijsgebied doet (door middel van bepalingen) om het taalpolitieke doel te verwezenlijken.
Deze geschiedenis verdeel ik in vier perioden: van 1651, het jaar van de
stichting van de volksplanting Suriname, tot 1876, het jaar van de instelling van
de leerplicht; de tweede periode loopt van 1876 tot 1948, het jaar waarin de basis
gelegd wordt voor zelfbestuur in binnenlandse aangelegenheden; de derde
periode loopt van 1948 tot 1975, het jaar van de onafhankelijkheid van Suriname;
de vierde periode beslaat de tijd na 1975, waarin Suriname een vrije republiek is.

2.1G51-187G

Het eerste bewaard gebleven plakkaat waarin de bewoners van Suriname
opgeroepen werden `de Nederduytsche tael' te hanteren, is van 15 juli 1688
(ibidem, 179). Na de opheffing van het Edict van Nantes in 1685 vestigden ook
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Franse refugiés (hugenoten) zich, meestal via Amsterdam, in de kolonie. Het
gevolg hiervan was dat het Frans gedurende twee eeuwen ook thuistaal was en
heel lang gebruikt werd in het maatschappelijk verkeer, wat onder meer blijkt
uit een notificatie van 22 januari 1759. Hierin werd aangegeven dat poststukken
met een adressering in het Frans, bestemd voor het vaderland, niet zouden
worden geaccepteerd (ibidem, 655).
De eerste school, `een huis van opvoedinge', in de plantagekolonie werd, voor
zover na te gaan, in 1677 opgericht door de joodse gemeenschap op Joden
Savanna, tegenwoordig een toeristisch oord, aan de Boven-Surinamerivier. Al in
1659 kregen deze joden van de West-Indische Compagnie toestemming scholen
te bouwen. Dit recht werd vastgelegd in `Vryheden onder Exemptien, door de
Bewindhebberen van de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie ter Vergadering van de Negentienen' (Hartsinck, 1770, 940-946). Over deze school is
verder niet veel bekend, behalve dat er Spaans en Portugees onderwezen werd
(Bueno Bibaz, 1928, 40).
Onderwijs viel in de zeventiende en achttiende eeuw niet onder de zorg van
het koloniaal bestuur, wel werden op regelmatige basis schoolmeesters in de
`Nederduytse tael' aangesteld, die tevens koster en/of voorzanger waren in de
hervormde kerk, de staatskerk. Hiernaast hadden schoolmeesters – meestal
zonder opleiding – meer nevenfuncties om in hun onderhoud te voorzien.
De eerste schoolwetten dateren uit 1817: Eenige Algemene Schoolwetten voor de
Schoolhouders en Onderwijzers der jeugd in deze Kolonie. Zij gaan terug op de
Nederlandse schoolwetten van 1798, 1800 en 1803 (Van Hoorn, 1907, 7-20;
20-73; 161 -172). In art. 2 wordt expliciet aangegeven dat `de Nederlandsche
Taal, volgens de gronden en regelen der nieuwe Spraakkunst' onderwezen dient
te worden. In 1834 werden deze eerste Surinaamse onderwijswetten vervangen
door het REGLEMENT op het Lager Schoolwezen en Onderwijs in de Kolonie
Suriname (GB, 1834 no. 16). Dit reglement had als basis de Nederlandse schoolwetten van 1806. Er werd een rangenstelsel voor onderwijzers ingevoerd, dat
terugging op verschillende verordeningen uit de Bataafse Republiek (Van
Hoorn, 1907, 229-239). Onderwijzers van de 4e (laagste) rang moesten kunnen
lezen, schrijven en rekenen; voor de 3e rang werden hiernaast beginselen van de
Nederlandse taal bekend verondersteld en voor de 2e rang de belangrijkste
regels van de Nederlandse taal.2

3. 1876-1948
3.1 Vrijverklaarden
Op I juli 1863 werd de slavernij afgeschaft; de vrijverklaarden moesten echter
nog tien jaar op de plantages blijven werken. Hiernaast werden arbeidskrachten
aangevoerd uit China, Brits- en Nederlands-Indië; deze immigranten dienden
zich aan een vijfjarig contract te onderwerpen en mochten zich na deze periode
als vrije kolonisten vestigen.
In art. 25 van de emancipatiewet van 8 augustus 1862 (GB, 1862 no. 6) was
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ook de maatregel opgenomen dat de overheid zoveel mogelijk zorg zou dragen
voor het school- en godsdienstonderwijs. In de praktijk betekende dit dat
kinderen van twaalf tot vijftien jaar verplicht waren twee uren per dag naar
school te gaan als de mogelijkheid daartoe bestond, wat vaak niet het geval was.
Op slechts enkele plantages waren er scholen. De overheid stichtte eerst in 1867
de eerste school.
In 1876 werd een nieuwe onderwijsregeling van kracht:
Verordening van den 8n December 1876 houdende voorloopige voorzieningen
betrekkelijk het lager onderwijs in de kolonie Suriname, in afwachting eener
definitieve regeling van het onderwerp.
In deze verordening was ook de leerplicht opgenomen, die gold voor zeven- tot
twaalfjarige kinderen van de vrijverklaarden. Deze voorlopige verordening,
herhaaldelijk aangepast aan de maatschappelijke omstandigheden, bleef van
kracht tot september 196o. Bij de wet van 1876 was bepaald dat de voertaal bij
het onderwijs het Nederlands moest zijn. In art. 17 van de verordening was
echter alleen opgenomen dat het onderwijs de beginselen van de Nederlandse
taal omvatte, terwijl art. 25 onder meer behelsde dat voor het verkrijgen van een
akte van bekwaamheid als onderwijzer een grondige kennis van de Nederlandse
taal vereist was.
Vanaf 1876 is er een duidelijk beleid gevoerd om het Nederlands door middel
van het onderwijs vaste voet te doen krijgen in de koloniale maatschappij. Als de
verpersoonlijking van dat beleid werd de Inspecteur voor het Onderwijs, H.D.
Benjamins, gezien, de hoogste autoriteit op onderwijsgebied. Hoewel het
Nederlands de officiële onderwijstaal was, hanteerde men op de meeste scholen
van de zending zowel in Paramaribo als in de districten, het Sranan of het
`Negerengelsch', de benaming van toen. Op deze scholen werd het onderwijs
vanaf het begin vooral verzorgd door Duitse zendelingen (meestal onbevoegde
onderwijzers) van de Evangelische Broedergemeente (EBG), die voor de
verspreiding van het evangelie wel het Sranan, een creooltaal, hadden geleerd,
maar die in het algemeen geen Nederlands kenden. De overheid verstrekte
jaarlijks een subsidie voor het onderwijs aan zowel de zending als de roomskatholieke missie, die zich dan ook dienden te houden aan de geldende regels,
i.c. onderwijs met het Nederlands als voertaal. Benjamins was van oordeel dat
het `Negerengelsch' een groot struikelblok vormde bij dat onderwijs. Tegelijk
besefte hij dat deze taal niet te verdringen was:
Men zou een onverbeterlijke utopist moeten wezen en geheel
onbekend met de taaiheid van het leven der talen, om te durven hopen,
dat het Negerengelsch, door welke dwangmiddelen ook, zal kunnen
worden verdrongen. [...] Maar al kan men het Negerengelsch niet
verdringen, men kan het Hollandsch verder verspreiden en langzamerhand even algemeen maken als haar mededingster. Vereende
kracht van allen, die hierop invloed kunnen uitoefenen, is noodig, [...]
(Koloniaal Verslag, 188o, 12).
3

In het onderwijsverslag over 1891 schrijft de inspecteur dat hij sedert 1879 niet
opgehouden is strijd te voeren tegen het Negerengels. Ook de onderwijzers
hadden hun best gedaan `het Hollandsch meer algemeen ingang te doen vinden.'
Hij meende dat mede als gevolg daarvan in vergelijking met twaalfjaar geleden
het `Hollandsch zonder eenigen twijfel, in het bijzonder te Paramaribo,
algemeener verstaan' werd dan vroeger en dat ook het actieve Nederlands taalgebruik vooruitgegaan was. Daarom stelde hij dat `de inspanning der onderwijzers
niet zonder vrucht' was geweest. Hij riep het `Hollandsch spreekende deel der
bevolking' daarom op zich ernstig voor te nemen `niet anders dan in de hoogste
noodzakelijkheid tot de overige bevolking Neger-Engelsch te spreken' (ibidem,
1892, 10).
3.2

Immigranten

Omdat de immigranten harde werkers bleken te zijn, vroeg de koloniale overheid
zich af hoe zij deze ertoe kon bewegen zich in de kolonie te vestigen. Deze
contractkoelies, zoals ze werden genoemd, 3 voelden zich niet bepaald thuis in de
kolonie, omdat ze vanwege hun onbekendheid met het Nederlands niet met hun
klachten terecht konden bij werkgever of bestuursambtenaren. Er waren
bovendien te weinig tolken die de koelietalen beheersten. De overheid besloot
daarom in 1893 districtsambtenaren een cursus in het `Hindostansch aan te
bieden (NA. Min.van Kol. Inv.: 2.10.02 No. 112/5 a). Omdat er weinig animo was,
werd de cursus reeds na een jaar opgeheven (Koloniaal Verslag, 1894).
Vanaf 1878 waren immigrantenkinderen ook leerplichtig. Jongens waren
vanaf hun tiende jaar ook arbeidsplichtig, maar vóór die leeftijd gingen er maar
weinig koeliekinderen naar school. Inspecteur Benjamins gaf al in 1881 aan dat
de uitvoering van de wet van 1878, waarin koeliekinderen leerplichtig werden,
veel moeilijkheden opleverde:
Zullen echter de koelies die hier wenschen te blijven, niet altijd als vreemdelingen in ons midden zijn, dan moet hunne assimilatie met de overige
bevolking bevorderd worden door middel van de scholen. Reeds heeft de
ondervinding geleerd dat de koeliekinderen zonder veel moeite het
Hollandsch aanleren en het onderwijs volgen (Koloniaal Verslag, 1881, II).
Gouverneur Lohman vond het noodzakelijk dat koelies zich blijvend in
Suriname vestigden (Handelingen/Bijlagen,1899-1900, 58). Lohman schreef in
een brief aan de minister van Koloniën van 2 augustus 1890 dat `men BritschIndische kinderen niet kan dwingen Nederlandsch te leeren en het niet aangaat
hen geheel zonder onderwijs te laten' (De Klerk, 1953, 129). Hij wenste het spontane schoolbezoek der kinderen te bevorderen door ze `onderwijs te doen geven
in hunne landstalen'. In 1890 stelde hij als proef scholen in op Mariënburg
(district Commewijne) en Waterloo (district Nickerie), beide suikerplantages
(NA. Min. van Kol., invoernr.: 2.10.02, tweede helft 189o. f. o. 613). In de jaren
daarna werden nog enkele scholen geopend. Onderwijs werd verzorgd in de
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Urdu en Nagari talen [...]. Door tusschenkomst van den Britschen
consul werd een tiental exemplaren van de in de verschillende deelen
van Britsch-Indië in gebruik zijnde schoolboekjes van het BritschIndisch gouvernement ten geschenke ontvangen. Het voor de scholen
benoodigde zal nu uit Britsch-Indië besteld moeten worden (Koloniaal
Verslag, 1892, 6).
Pogingen om koeliekinderen ertoe te bewegen onderwijs te volgen op een
gewone lagere school zouden worden voortgezet. De agent-generaal Barnet Lyon
pleitte er daarom onder meer voor het aantal koeliescholen te vermeerderen. Er
moest namelijk `een brug geslagen worden die den Britsch-Indiër tot het
onderwijs leidt waarvan hij nu afkeerig is en die brug is de koelieschool'. Hij
illustreerde deze opvatting met het voorbeeld van de immigrant Rampersad.
Kort na de oprichting van de koelieschool te Combé zond deze er zijn zoon
heen om onderwijs te volgen. Later plaatste hij hem op een school waar
onderwijs in het Nederlands verzorgd werd. Op de vraag van Barnet Lyon naar
de reden antwoordde hij: `Toen ik vroeger bij u kwam wist ik niet of ik hier zou
blijven, doch nu ben ik besloten niet meer weg te gaan en wil daarom mijn zoon
Hollandsch laten leren' (Handelingen/Bijlagen Koloniale Staten, 1899-1900,
76-7).
Dit type koeliescholen bleef bestaan tot 1906. Grote weerstanden in de
samenleving leidden tot sluiting van deze scholen. Voor- en tegenstanders
voerden verhitte discussies met elkaar, omdat tegenstanders meenden dat dit
soort onderwijs niet integratiebevorderend werkte en de kerstening van deze
koelies hierdoor niet goed ter hand genomen kon worden. In het algemeen
waren grote delen van de samenleving van oordeel dat de immigranten alleen
konden integreren als ze hun religies (hindoeïsme en islam) opgaven en hun
culturele identiteit inruilden voor een westers-christelijke (GobardhanRambocus, 2001, 134-147).
Om koeliekinderen toch in de school te krijgen, werden aan districtsscholen
`onderwijzers van bijstand' verbonden, die de kinderen opvingen in hun eigen
taal en zodoende een schakel vormden tussen deze kinderen en het onderwijs
in het Nederlands. Ook op dit instituut was er veel kritiek; vanwege grote onderwijsbezuinigingen werd het in 1929 opgeheven (ibidem, 147-149; 262-265).
In 1939 stelde de koloniale overheid opnieuw een taalonderwijspolitieke
daad. De gouverneur meende dat de kinderen van Javaanse immigranten, die
vanaf 1890 uit Nederlands-Indië kwamen, een vorm van onderwijs dienden te
krijgen, die zou passen bij hun toekomstige beroep: landarbeider in de
districten. Dit onderwijs kon het beste ondergebracht worden op een dessaschool. De voertaal bij dat onderwijs zou het Javaans zijn. Er werden, naar het
voorbeeld van Nederlands-Indië, vijf dessascholen in de districten opgericht. Als
gevolg van de Tweede Wereldoorlog en de veranderingen erna vond dit
experiment geen voortgang.
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3.3 Spelling
Volgens het Koloniaal Verslag (1870, 8) werd de spelling van De Vries en Te
Winkel in Suriname reeds gebruikt voor de missive van de GouvernementsSecretaris d.d. 13 februari 1883 L.A.N. 73, die bepaalde dat de nieuwe spelling
ingevoerd diende te worden (NA, Min. van Kol., 2.10.54 inv.: 1103). De spelling
bleef in Suriname, net als in Nederland, jarenlang een punt van discussie. Toen
de minister van Onderwijs, Marchant, in 1934 een spellingvereenvoudiging
invoerde, moest deze ook ook voor Suriname en Curaçao gelden `met het oog op
de concordantie van het onderwijs in die gewesten met dat in het moederland
[...]' (NA. Min. van Kol. Dossierarchief: 2.10.54. inv.: 1104). De gouverneur van
Suriname, Kielstra, reageerde in een brief aan de Minister van Koloniën op een
circulaire van de minister van O.K. en W. van 7 augustus 1934, waarin de regels
voor de schrijfwijze van de Nederlandse taal waren aangegeven. In onderwijskringen in Suriname was er volgens hem `geenszins algemeene ingenomenheid
met de schryfwyze volgens het stelsel der circulaire-Marchant'. Ook de
gouverneur had bezwaar tegen enkele regels. Aan deze bezwaren lag ten
grondslag het feit dat `in de Koloniën [...] het Nederlandsch voor de meeste
leerlingen eene aan te leeren, hun vreemde taal' was. De kennis van het woord
was niet eigen en daardoor moest het woordbeeld deze kinderen zoveel mogelijk
ondersteunen, maar door de nieuw ingevoerde regeling was er `in stede van
vergemakkelijking' sprake van `verzwaring van het aanleeren van het Nederlandsch' (NA. Min. van Kol. Dossierarchief: 2.10.54. inv.:1104).
Er ontstond een dispuut tussen de gouverneur en de minister, maar Suriname
diende zich te houden aan de geldende spelling (Gobardhan-Rambocus, 2001,
267-271).

4.1948-1975
4.1 Hellinga
In 1948 werd begonnen met een wijziging van de staatsregeling, die leidde tot
autonomie in binnenlandse aangelegenheden. Het Statuut van het Koninkrijk
der Nederlanden, waar Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederland deel
van uitmaakten, trad in 1954 in werking. Beleid (taal- en cultuurbeleid) werd in
deze periode ook gemaakt door de Sticusa, Stichting voor Culturele Samenwerking (ibidem, 392-412).
Sticusa financierde het eerste grote taalonderzoek in Suriname, in 1949
begonnen onder leiding van de hoogleraren Hellinga en Pée. Dit onderzoek zou
vooral dienen om na te gaan welke problemen de Nederlandse taal ondervond bij
verdere verspreiding met name via het onderwijs. Daarvoor zouden de onderzoekers de taalsituatie, en wat daarmee samenhing, beschrijven en voorstellen
doen voor beleid dat de Surinaamse regering ter hand kon nemen. Hellinga
stelde in zijn rapport onder meer vast dat het aantal Nederlandstaligen zeer klein
was. Hij noemde ze echter `buitengewoon waardevol voor de verbreiding van de
Nederlandse taal en voor de bevordering van de volksontwikkeling in de Neder-
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landse taal' (NA. Culturele Samenwerking, 1948-1990. 2.19.114. invoernr. 56:
Rapport over taalonderzoek in Suriname,1952, 21). Ook noemde hij het aantal
analfabeten aan de hoge kant. Daarom moest het Landsbestuur doordrongen
worden van de `noodzaak van een intensieve bestrijding van analfabetisme in de
volksklasse' (ibidem, 15). Hiervoor zouden deskundigen aangetrokken kunnen
worden, die reeds in Nederlands-Indië hun sporen verdiend hadden. Hellinga
oordeelde dat de taalpolitiek, die zich baseerde op een eentalige Nederlandstalige school, fundamenteel fout was en een zeer ernstige belemmering voor de
culturele ontwikkeling van Suriname en de verbreiding van het Nederlands; het
Nederlands werd bovendien aan niet-Nederlandssprekende kinderen onderwezen alsof het hun moedertaal was. Hij meende dat een linguïst aan het werk
moest gaan, omdat het goed bedoelde dilettantisme van niet-linguïstisch
gevormde autoriteiten en onderwijsdeskundigen de wantoestanden alleen maar
erger maakten (ibidem, 17-8).
Met financiële steun van de Sticusa verscheen een drietal jaren later
Language Problems in Surinam (Hellinga, 1955). In deze studie karakteriseerde
Hellinga de taalsituatie: het talenspectrum werd bepaald door een prominente
Nederlandssprekende groep creolen in Paramaribo, die het standpunt van het
koloniaal gouvernement uitdroeg, daarbij ondersteund door Nederlandse
ambtenaren en de overige Nederlanders. (Suriname werd in studies uit die tijd
wel de meest Nederlandse kolonie genoemd.) In deze periode al was duidelijk
dat er een Surinaamse variant van het Nederlands was ontstaan (wat Hellinga
telkens weer onderstreept had). Dat wenste deze groep niet te accepteren:
voorkomen moest worden dat het Nederlands, zoals het zich in Suriname
ontwikkelde, `een typisch Surinaamse structuur' zou gaan vertonen (Ferrier,
1950, 114). Maar de ontwikkeling naar een eigen variant van het Nederlands was
niet te stuiten: deze was al in gang gezet lang voordat het Nederlands de onderwijstaal werd bij de instelling van de leerplicht in 1876. Hellinga noemde de
officiële onderwijspolitiek niet juist: de school was er niet in geslaagd de
bevolking Nederlands-sprekend te maken. In Kansen voor het Nederlands in
Suriname (Hellinga, 1958) stelde hij dat de overheid een taalonderwijspolitiek
zou moeten voeren, waarbij er sprake was van opvang en instructie in de
moedertaal: lezen en schrijven en ander elementair onderwijs. De leerling zou
dan via een aanvangsperiode van tweetalig onderwijs het vervolgonderwijs
uitsluitend in het Nederlands ontvangen (Hellinga, 1958, 105). In Suriname
stelde men echter dat dat niet verwezenlijkt kon worden; omdat men niet over
voldoende leerkrachten uit de vele verschillende taalgroepen beschikte en er in
het land, en speciaal in de districten, te veel scholen met een zeer bonte,
veeltalige bevolking waren (ibidem). Hellinga werd niet verder betrokken bij het
ontwikkelen van een taal-/onderwijsbeleid: zijn ideeën waren bedreigend voor
een taalbeleid waarin het Algemeen Beschaafd Nederlands de hoogste prioriteit
had. In 1961 nog gaf de toenmalige minister van Onderwijs, A.J. Morpurgo, op
de eerste vergadering na de oprichting van de Stichting Taalonderzoek in
Suriname, te kennen dat Hellinga niet betrokken zou mogen worden bij verder
taalonderzoek in Suriname. Nadat de minister zijn idee over het taalbeleid
uiteengezet had, vroeg de secretaris, Fruin (Eva Essed-Fruin),
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of ook contact is opgenomen met het Taalbureau van de Universiteit
van Amsterdam, dat reeds een tiental jaren onderzoekingen op het
gebied van Surinaamse Taalverhoudingen verricht. De Minister
antwoordt, dat dit niet is geschied, omdat dit Bureau onder leiding
stond van Prof. HELLINGA en deze, ten recht of ten onrechte, het
odium draagt voorstander te zijn van een `Surinaams Nederlands' dat
de minister verafschuwt. Een eventueel contact met dit Amsterdamse
Bureau wordt echter aan het inzicht van de Stichting overgelaten
(Archief Volkslectuur/Taalbureau. Notulen van de bespreking tussen de
Minister van Onderwijs, A.J. Morpurgo en het Bestuur van de Stichting
Taalonderzoek in Suriname, gehouden op 20 november 1961 op het
Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling, 3).
Uit archiefonderzoek blijkt geen verdere bemoeienis van dit bureau van de
Universiteit van Amsterdam met taalonderzoek in Suriname.
4.2 Volkslectuur en Taalbureau
In Suriname zijn in de periode 1948-1975 inderdaad deskundigen aangetrokken die hun ervaring hadden opgedaan in Nederlands-Indië. Ook instellingen in Nederlands-Indië werden nagevolgd, zoals het bureau Volkslectuur. In
Nederlands-Indië in 1908 opgericht, vanaf 1917 bekend onder de naam Balai
Poestaka, heeft dit bureau veel invloed gehad op de ontwikkeling van het Maleis
en andere Indische talen; hiernaast functioneerde het `als de lange arm' van het
koloniale onderwijssysteem' (Jedamski,
159-160). In Suriname werd het
Bureau Volkslectuur in 1958 opgericht met als doel `het verlenen van technische
bijstand van elke aard bij het voorbereiden, ontwerpen, vervaardigen, uitgeven
en distribueren van volkslectuur ten behoeve van de Regering van Suriname'
(Archief Volkslectuur/Taalbureau, brief van de minister-president d.d. 31 maart
1958 no. 1332). Het rich tte zich op mensen die reeds leesonderwijs hadden
genoten, maar voor wie lezen nog niet iets gewoons was. Hiernaast moest ook
aan een `basistaal' gewerkt worden. Deze zou `van overrompelende eenvoud'
dienen te zijn. Deze basistaal, Basis Nederlands voor Suriname (Lichtveld,
1958), was gebaseerd op een Indische woordenlijst uit 1937 (GobardhanRambocus, 2001, 445-448).
Vanaf 1959 kende Volkslectuur veel publicaties met als uitgangspunt deze
woordenlijst. Een Woordenlijst voor het Sranan Tongo (1961) en een Geromaniseerde spelling voor het Surinaams-Hindostaans (Adhin,i964) verschenen ook. De
bedoeling van een woordenlijst voor het Sranan was `een zo volledig mogelijke
woordenlijst te brengen, die de schrijfwijze aangeeft, overeenkomstig de thans
vastgestelde spelling van het Surinaams' (Woordenljst, 1961,7). In het voorwoord
van de spelling van het Surinaams-Hindostaans (Sarnami-Hindostani) wordt als
reden voor de uitgave vermeld dat de deelname van Hindostaanse Surinamers
aan het sociale en culturele leven is toegenomen; daardoor wordt de behoefte
gevoeld aan een uniforme spelling, die gemakkelijk te hanteren valt.
Met deze publicaties wenste de overheid een begin te maken met de
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beschrijving van de verschillende Surinaamse talen. Hiervoor werd de Stichting
Taalonderzoek Suriname in het leven geroepen. In de tweede vergadering van
deze stichting gaf de minister van onderwijs aan dat de bevordering van de
studie van talen in multilinguale gebieden als doel werd gezien en dat het
Taalbureau als werkarm zich ook bezig diende te houden met de problematiek
van de inheemse talen en van het onderwijs in het Nederlands in dit milieu:
De veeltaligheid van Suriname is een van de grote problemen van het
onderwijs. Door een gebrekkige beheersing van de voertaal, het Nederlands, zijn de onderwijsresultaten vooral bij de Aziatische bevolkingsgroepen in het district heel slecht. Er moet gezocht worden naar een
methode om deze moeilijkheid te ondervangen. Overschakelen op een
andere wereldtaal (Engels/ Spaans) is geen oplossing, want er zou
sprake zijn van dwang en dwang op het culturele vlak was verwerpelijk.
Het doel van het onderwijs moest zijn de jeugd een betere
vertrouwdheid met het Nederlands eigen te maken en het beste middel
was het toevoegen van kleuterklassen aan lagere scholen, speciaal in de
districten. Binnen enkele generaties zou de gehele bevolking een
redelijke vertrouwdheid met de voertaal moeten bezi tt en door een
systematisch bijbrengen van de Nederlandse taal. De minister vond het
Basis Nederlands van Volkslectuur een geschikt middel hiertoe en wilde
graag leerboeken in het BNS, hiermee een taak voor het pas ingestelde
bureau suggererend (Archief Volkslectuur/Taalbureau: samenva tting
notulen vergadering van het bestuur met de minister van Onderwijs en
Volksontwikkeling, d. d. 2o november 1961).
Duidelijker dan met het bovenaangehaalde kan de taalpolitiek en de daaruit
voortvloeiende taalonderwij spolitiek van de Surinaamse overheid niet aangegeven worden. Het taalbureau organiseerde in opdracht van de minister in
1963-1964 een taalcongres, waarin het talenprogramma bij het voortgezet
onderwijs, ingericht op verdere studie in Nederland, aan de orde gesteld werd.
Verschillende inleiders vroegen zich af of wel in zo hoge mate met die studie in
Nederland rekening gehouden moest worden (Verslag van het Congres van
Taalleraren, 1964, 3) .
De positie van het Nederlands in Suriname werd belicht en het voltallige
congres was van oordeel dat het gestandaardiseerde Nederlands (van Nederland)
wel de norm moest blijven, maar dat daarnaast een aantal nader te bepalen
`idiotismen' (eigen vormen) in het taalgebruik kon worden toegelaten [onderstreping in de tekst] (ibidem, 2). Met het volgende citaat van De Ziel (de dichter
Trefossa) werd de positie van het Nederlands in Suriname aangegeven:
Deze belangrijke plaats neemt het [Nederlands] in, misschien niet eens
omdat het voertaal is, of om zichzelf maar omdat het een deur is. Een
deur naar het westen. De westerse cultuur heeft zich in de loop van de
tijd tot een leidinggevende positie opgewerkt en geen niet-Westers volk
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kan zonder zichzelf te benadelen het westen negeren. Een andere
Europese taal zou ons ook wel de toegang naar het westen geopend
hebben, maar de geschiedenis heeft gewild dat deze taak aan het Nederlands toeviel (ibidem, i i) .
De Ziel hield tijdens dit congres in feite een pleidooi voor het Surinaams-Nederlands (SN), dat een uitdrukkingsmiddel zou moeten worden voor Surinamers,
maar dat niet al te veel diende af te wijken van het Europees Nederlands. EssedFruin onderstreepte tijdens de plenaire vergadering de noodzaak van normering
van het SN. Zij stelde dat nauwkeurig nagegaan moest worden wat uiteindelijk de
norm zou moeten zijn. Deze zou hoe dan ook door Surinamers zelf bepaald
moeten worden:
Wanneer de norm buiten Suriname ligt, zal de Surinamer zich in zijn
taalgebruik steeds onzeker voelen en zal het Nederlands hier een
vreemde taal blijven. Contact met en beïnvloeding door het Nederlands
uit Nederland zal en moet gehandhaafd blijven. Het is zeker niet de
bedoeling dat het Nederlands hier de richting van het Zuidafrikaans
opgaat, de poort naar West-Europa zou daarmee afgesloten worden.
[Gedacht wordt] aan een ontwikkeling zoals die van het Engels in de V.S.,
het Portugees in Brazilië en het Spaans in veel Zuidamerikaanse landen.
Deze talen hebben zich ontwikkeld tot talen die het eigendom zijn van
de bewoners, maar die het contact met de Europese cultuur nog steeds
mogelijk maken (ibidem, 1964, 41).
Het congres stelde de minister voor in de eerste Mulo drie talen te onderwijzen:
Nederlands en Engels verplicht, daarnaast een keuze uit Spaans, Duits en Frans.
Dit werd eerst in 197o in een enigszins gewijzigde vorm ingevoerd. In 1974
wijzigde de situatie zich weer. Toen bepaalde de Minister van Onderwijs dat:
het Nederlands zijn positie zou blijven behouden in het voortgezet
onderwijs;
– Engels begunstigd zou worden door waar mogelijk het aantal uren gelijk
te trekken met dat van Nederlands;
– Spaans een keuzevak zou worden, `met dien verstande dat nergens de
keuze van een derde taal imperatief wordt gesteld';
– Frans, Duits en Portugees zouden `verdwijnen uit de schoolprogramma's' (Nota vreemde talen in het onderwijs, 1974, 9-10).
Het taalcongres deed ook de aanbeveling een lagere akte voor Nederlands te
beginnen. De overheid nam deze over en verzocht het Taalbureau het curriculum
voor deze L.O.-akte samen te stellen. De eerste opleiding startte in oktober 1964.
Het resultaat was goed en in aansluiting daarop besloot de overheid in 1966 een
M.O.-opleiding te beginnen binnen het pas opgerichte Didaktisch Ins tituut. Deze
opleidingen zijn uitgegroeid tot de opleiding Nederlands van het Instituut voor

10

de Opleiding van Leraren (IOL), die docenten Nederlands opleidt voor het voortgezet onderwijs in Suriname.
Voor wat de spelling betreft, diende Suriname zich als deel van het
Koninkrijk der Nederlanden te houden aan de voorschriften met betrekking tot
de schrijfwijze van de Nederlandse taal, zoals verschenen in het Nederlands
Staatsblad 1953 No. 668.

5.1975-nu
5.1 Spelling
Als Suriname in 1975 onafhankelijk wordt, blijft het Nederlands stilzwijgend de
officiële taal en dus de onderwijstaal, maar bij de wijzigingen van de spelling
van het Nederlands in 1995, die onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Taalunie tot stand zijn gekomen, is Suriname niet betrokken, terwijl in
het onderwijs wel Nederlandse taalmethoden en overige studieboeken gebruikt
worden die na 1995 gepubliceerd zijn. Om uit een situatie van spellingsonzekerheid te geraken, besloten verschillende onderwijsopleidingen, waaronder de
opleiding Nederlands van het IOL, de nieuwe schrijfwijze van woorden in te
voeren.
De waardering voor de moedertalen kreeg wel gestalte in de benoeming van
spellingscommissies voor het Sranan (1984), het Sarnámi (1984), het
Surinaams-Javaans (1986) en het Karaïbs (1986). Een algemeen uitgangspunt
was dat het voor een overzichtelijke taalpolitiek noodzakelijk was de standaardisatie van de Surinaamse talen gefaseerd te doen plaatsvinden. Jammer genoeg
is het bij deze vier commissies gebleven, terwijl er in Suriname ruim tweeëntwintig talen min of meer actief gebruikt worden. De bovengenoemde
commissies deden ook de aanbeveling woordenlijsten te laten samenstellen en
de grammatica vast te leggen; de laatste aanbeveling werd niet gehonoreerd.
Drie spellingsvoorstellen zijn wel aangenomen en gepubliceerd: het Sranan en
het Sarnami in het Staatsblad van 15 juli 1986 no. 40, besluiten no. 4501 en
45 62; het Surinaams-javaans in het Staatsblad van 26 augustus 1986 no. 54,
besluit no. 5239. De overheid heeft het voorstel met betrekking tot het Karaïbs
wel aangenomen, maar niet uitgevoerd.
5.2 De Nederlandse Taalunie

De eerste gedachtewisseling over Surinames lidmaatschap van de Taalunie had
in 1991 plaats en het heeft twaalfjaar geduurd voor dit lidmaatschap een feit
was (Gobardhan-Rambocus, 2003, 11-14). Op 12 december 2003 tekenden de
Voorzitter van het Comité van Ministers, Medy van der Laan, voor de Nederlandse Taalunie, en de Minister van Onderwijs en Volksontwikkeling, Walter
Sandriman, voor de Republiek Suriname, de overeenkomst die Suriname tot
geassocieerd lid van de Nederlandse Taalunie maakt. Deze overeenkomst wordt
in Suriname gezien als een goede manier om de taalverbondenheid vorm te
geven. De eigen variant van het Nederlands, die zich al begon te ontwikkelen
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vanaf de invoering van het Nederlands in Suriname, noemen wij SurinaamsNederlands. Een taal die ondersteuning behoeft, een ondersteuning die alleen
van Nederland en Vlaanderen kan komen, want daar is het Nederlands niet
alleen de officiële taal, maar daar ligt ook de oorsprong van dat Nederlands en
vandaaruit heeft wereldwijd de bevordering van het Nederlands plaats. De
Nederlandse Taalunie, die het taalbeleid voor een belangrijk deel ontwikkelt,
ondersteunt het Nederlands wereldwijd en laat de laatste jaren steeds duidelijker horen dat zij zich bezighoudt met soorten Nederlands. Het SurinaamsNederlands is een soort Nederlands, een van de vele varianten van het Nederlands. Daarom vond Suriname het belangrijk om opgenomen te worden in de
Taalunie. Nu krijgt de Surinaamse taaleigenheid daarin een plaats. Bovendien
staan, volgens de Taalunie, in alle activiteiten de belangen van de taalgebruiker
voorop. Iedereen die Nederlands spreekt, moet de taal in uiteenlopende situaties
en voor een breed scala van communicatieve doelen kunnen inzetten. Alle
Nederlandssprekenden moeten hun taal op een doeltreffende en creatieve
manier kunnen gebruiken. Met de opdracht, die de Taalunie zichzelf zo stelt, is
voor Suriname, een kleine taalgemeenschap waar sprake is van een situatie van
voortdurende meertaligheid, een belangrijke voorwaarde geschapen om zich
binnen de Taalunie ook thuis te voelen.
Hoe zal de samenwerking tot uiting komen? In de ondersteuning bij het
gebruik van de Nederlandse taal; bij de ontwikkeling van onderwijs in en van
het Nederlands en bij de bevordering van de Nederlandstalige letteren.
Voor Suriname is deze toetreding belangrijk, omdat nu het taalonderwijsbeleid in het kader van de Taalunie gebruik zal maken van expertise waar deze
over beschikt of kan beschikken. Voor de positie van het Nederlands in
Suriname is het, volgens de Surinaamse minister bij de ondertekening,
belangrijk dat er goed onderwijs verzorgd wordt en dat er onderzoek gedaan
wordt naar het Surinaams-Nederlands.
Na zo'n drie en een halve eeuw door de historie bepaald verkeer tussen
Suriname en Nederland, waarbij de taal een niet te onderschatten rol heeft
gespeeld, lijkt het samengaan van onze landen in Taalunie-verband een zinvolle
taalpolitieke daad, die zeker ook zijn weerslag zal vinden in de taalonderwijspolitiek van Suriname.

Noten
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I Dit artikel is gebaseerd op mijn proefschrift Onderwijs als sleutel
tot maatschappelijke vooruitgang. Een taal- en onderwijsgeschiedenis
van Suriname, 1651-1975 (Gobardhan-Rambocus, 2001).
2 Het precieze onderscheid tussen de 2e en de 3e rang is niet
helemaal duidelijk. Vermoedelijk werd hiermee bedoeld dat
onderwijzers de beginselen, c.q. de belangrijkste regels van de
grammatica dienden te kennen.
3 `Koelie' is de gebruikelijke benaming in alle archiefteksten. Later
werd deze benaming als een belediging ervaren. Nu zou je het
een geuzennaam kunnen noemen.
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Erik Moonen

...........

Europidgin
referenties van het
Europees Referentiekader
De twig f elachtige

1.Inleiding
Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (Common
European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessmentl –
gewoonlijk afgekort tot CEF) dient zich aan als een beschrijvingskader voor het
leren en onderwijzen van talen en voor het toetsen van talenkennis. Het is
ontwikkeld door de Raad van Europa, en het resultaat van een proces waarmee
in 1971 een begin is gemaakt.
Het meest in het oog springende onderdeel van het CEF is de gedetailleerde
beschrijving van de verschillende niveaus van functionele taalvaardigheid, die
niet specifiek zijn voor een bepaalde taal of voor een bepaald maatschappelijk
domein, maar integendeel een algemeen karakter hebben. Taalopleidingen en
examens die binnen het CEF worden geplaatst, kunnen hierdoor in principe
worden vergeleken met alle andere Europese taalopleidingen en examens die
het CEF als referentiekader gebruiken. Zoals John de Jong in Het Europees
Referentiekader gaat de wereld rond met veel enthousiasme beschrijft, zijn
inmiddels zowat alle instituten en organisaties die in de Europese Unie met
taalopleiding of -toetsing bezig zijn, ten minste begonnen met het afstemmen
van hun activiteiten op de niveaubeschrijvingen van het CEF. Dat dat niet
zonder problemen zou gaan, had A. Janssen-van Dieten in Hoe gemeenschappelijk' is het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader? eerder al op voorzichtige,
maar overtuigende wijze voorspeld.
De niveaubeschrijvingen worden echter voorafgegaan door een uiteenze tting
over de politieke context van het CEF, waarin de auteurs een grondige paradigmawijziging voor het talenonderwijs bepleiten. Dit artikel beschrijft de voorgestelde paradigmawijziging en laat vervolgens zien dat deze (1) wetenschappelijk
veel zwakker is onderbouwd dan de CEF-auteurs laten uitschijnen en (2) het
taalonderwijs en de taaldiversiteit in Europa ondermijnt in plaats van ze te
ondersteunen.

2. Taalpolitiek
Het CEF wil in de eerste plaats transparan tie creëren: zowel in de inhouden en
de doelstellingen van taalleergangen als in de inhouden en beoordelingscriteria
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bij het toekennen van taalcertificaten. Het creëren van transparantie op deze
gebieden moet worden gezien als een onderdeel van de taalpolitieke doelstellingen van de Raad van Europa. De auteurs van het CEF verwijzen naar drie
principes die voor de Europese taalpolitiek richtinggevend zijn: (1) dat taal- en
cultuurdiversiteit als een bron van rijkdom moeten worden gezien; (2) dat
alleen goede kennis van de moderne Europese talen tot meer mobiliteit, samenwerking en tolerantie kan leiden; (3) dat de lidstaten een grotere convergentie
moeten nastreven in hun onderwijspolitiek met betrekking tot talen (CEF, 2).
Dat zijn nauwelijks aanvechtbare principes en het lijdt geen twijfel dat ze een
cruciale rol hebben gespeeld in de snelheid waarmee het CEF zowat overal in
Europa is aanvaard en wordt gebruikt. Het brute feit dat niemand zich kan
permitteren openlijk tegen transparantie te zijn, tegen de culturele verscheidenheid van de Europese volkeren, of tegen samenwerking en tolerantie onder
deze volkeren, heeft kritiek op het CEF goeddeels onmogelijk gemaakt,
waardoor het als vanzelf met een aura van onontkoombaarheid werd omkleed.
Wat overblijft en niet door de taalpolitieke principes van de Raad van Europa
voor kritiek immuun is gemaakt, kan in twee vragen worden samengevat. (1) Is
de beoogde transparantie in het verwerven, aanreiken en toetsen van talenkennis een bereikbaar doel? (2) Draagt het CEF werkelijk bij tot de verwezenlijking van de taalpolitieke doelstellingen van de Raad van Europa?
Vraag 1 is makkelijk te pareren: wie niets onderneemt, zal niets bereiken en
als het CEF de onvergelijkbaarheid van de verschillende Europese taalcertificaten en -diploma's niet opheft, dan is het toch een aanzet die kan worden bijgestuurd maar die alvast een stap in de goede richting is. Daarmee is deze
discussie zo goed als gesloten. Wat vraag 2 betreft: het CEF nodigt onmiskenbaar uit tot een grotere convergentie in de onderwijspolitiek met betrekking
tot talen. Het onderschrijft expressis verbis dat intensief talenonderwijs
vanwege de verhoogde mobiliteit onder de Europese burgers meer dan ooit
noodzakelijk is en bovendien dat de verscheidenheid in het culturele leven van
Europa moet worden gekoesterd en ontwikkeld door het leren van meerdere
nationale en regionale talen, – ook van talen die maar zelden worden geleerd
(CEF, 3). Daarmee lijkt ook deze discussie gesloten.
Toch is er een probleem. Er zit namelijk een politieke inconsequentie in het
feit dat het CEF een document is dat enerzijds in heel Europa wil worden
gebruikt ter vrijwaring en bescherming van de Europese taaldiversiteit en anderzijds alleen maar in het Engels en het Frans officieel bestaat. Het punt is niet dat
er geen vertalingen zouden zijn, maar wel dat de status van die vertalingen niet
helemaal in orde lijkt. Zo is de Engelse tekst onder penvoering van het GoetheInsititut Inter Nationes in het Duits vertaald, hetgeen `na afspraak met de Raad
van Europa en onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vertalers' 2 is
gebeurd. De Duitse tekst is bijgevolg een officieus document. Een volledige
Nederlandse tekst is er niet, zelfs geen officieuze. Maar ook als die er wel was,
zou de Nederlandstalige burger die precies wil weten wat het CEF met zijn taal
en cultuur voorheeft, de Engelse of de Franse tekst moeten raadplegen: voor de
vertalingen neemt de Raad van Europa namelijk geen enkele verantwoorde-
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lijkheid. Toch beweert het document ook de talige en culturele belangen te
dienen van de Nederlandstalige burger. Daarmee is echter nog niet alles gezegd.
De Raad van Europa houdt niet zonder trots de stand bij van het aantal vertalingen waartoe het succes van het CEF inmiddels heeft geleid.' Opmerkelijk bij
deze voorstellingswijze is dat het succes van het CEF tot vertalingen leidt en niet
omgekeerd: vertalingen zijn kennelijk geen elementen uit de strategie ter
promotie van het CEF, maar lijken veeleer symbolen voor de aanvaarding van
het CEF. Men kan hiertegen inbrengen dat dit alles te maken heeft met
praktische afspraken omtrent de werktalen die nu eenmaal binnen de Raad van
Europa worden gebruikt en dat het bijgevolg onheus zou zijn de taalpolitieke
integriteit van het CEF hierop af te rekenen. Laat het feit dat de officiële CEFtekst in slechts twee talen bestaat, een licht en wat doorzichtig argument zijn,
status en rol van de CEF-vertalingen volstaan om wat argwaan te wekken en te
kijken hoe het is gesteld met de manier waarop de auteurs hun doelstellingen
concretiseren.

3. Multilingualisme en plurilingualisme
In het kader van het Europees Jaar van de Talen is herhaaldelijk en niet zonder
ambitie gesteld dat elke Europese burger naast zijn moedertaal ten minste twee
vreemde talen zou moeten leren. In het licht van de hierbij te volgen strategie
wordt veelal op het belang en de merites van het CEF gewezen. 4 Even vaak
wordt daarbij over het hoofd gezien dat de auteurs van het CEF andere ideeën
hebben over de na te streven taalcompetenties van Europeanen. Moedertaal plus
twee is een formuleachtige voorstelling van de mate waarin multilingualisme5
voor de Europese burgers in het Jaar van de Talen wenselijk werd geacht. Multilingualisme interesseert de auteurs van het CEF echter maar weinig. Als alternatief schuiven ze het begrip plurilingualisme naar voren. Hier volgen, in
officieuze vertaling, een paar uitvoerige citaten uit de CEF-tekst, waarin de
auteurs het verschil uitleggen.
Multilingualisme omschrijven de CEF-auteurs als
de kennis van een aantal talen, of het naast elkaar bestaan van verschillende
talen in een gegeven samenleving. [...] De pluringuale benadering echter
benadrukt het volgende feit: wanneer iemands ervaring op het gebied van
taal in zijn culturele contexten groter wordt, gaande van de thuistaal naar de
taal van de samenleving en vervolgens naar de talen van andere volkeren
(ongeacht of die op school worden geleerd, op de universiteit of door directe
ervaring), dan houdt hij of zij deze talen en culturen niet apart in strikt
gescheiden mentale gebieden, maar bouwt hij of zij veeleer een communicatieve competentie op waartoe alle taalkennis en taalervaring bijdragen en
waarin die talen met elkaar in relatie staan en op elkaar inwerken. In
verschillende situaties kan een mens flexibel gebruik maken van de verschillende onderdelen van de competentie om effectieve communicatie met een
bepaalde gesprekspartner tot stand te laten komen. Zo kunnen gespreks-
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partners bijvoorbeeld van de ene taal naar de andere overschakelen, van het
ene dialect naar het andere, daarbij gebruik makend van het vermogen van
beiden om zich in de ene taal verstaanbaar te maken en om te verstaan in
een andere taal [...]. Wanneer er geen gemeenschappelijke taal is, kunnen
deze mensen toch nog een zekere graad van communica tie bereiken door
gebruik te maken van hun hele voorraad linguïs ti sche bagage en te experimenteren met alternatieve expressievormen in verschillende talen of
dialecten, paralinguïstische middelen (mime, gebaren, gelaatsuitdrukking
etc.) en een radicale vereenvoudiging van hun taalgebruik.6
Verderop in de tekst van het CEF verduidelijken de auteurs hun ideeën over

plurilingualisme als volgt:
Een ander kenmerk van plurilinguale en pluriculturele competentie is dat ze
niet bestaat uit een simpele optelling van monolinguale competen ti es maar
dat ze open staat voor allerlei combinaties en verande ri ngen. Het is mogelijk
om tijdens de boodschap te code-switchen, en over te gaan naar bilinguale
manieren van spreken. Een enkel, rijker repertoire van dit type maakt keuze
mogelijk op het gebied van de strategieën voor het vervullen van taken, zo
nodig met behulp van talige mengvormen en het overschakelen van de ene
taal op de andere.'
Een dergelijke kijk heeft zijn consequenties en de CEF-auteurs zijn zich daarvan
bewust:
Vanuit dit perspec ti ef moet de doelstelling van het taalonderwijs grondig
worden bijgesteld. Die wordt niet langer gezien als beheersing van een of
twee, of zelfs van drie talen, die elk apart worden geleerd en met `de ideale
moedertaalspreker' als het ultieme model. De nieuwe doelstelling is het
ontwikkelen van een linguïstisch repertoire, waarin alle linguïstische vaardigheden een plaats hebben. Dit impliceert natuurlijk dat de talen die op de
opleidingsinstellingen worden aangeboden worden gediversifieerd en dat de
leerders de kans krijgen een plurilinguale competentie te ontwikkelen. [...]
Alle implicaties van deze paradigmawijziging moeten nog worden uitgewerkt
en worden vertaald in ac ti e. De recente ontwikkelingen in het talenprogramma van de Raad van Europa zijn zo ontworpen dat ze iedereen die
beroepsmatig bij taalonderwijs betrokken is, werktuigen ter beschikking
stellen voor het promoten van plurilingualisme. Met name het European
Language Portfolio (ELP) biedt een format, waarin de meest uiteenlopende
vormen van taalleren en interculturele ervaring kunnen worden gedocumenteerd en formeel erkend. Met deze bedoeling stelt het CEF niet alleen schalen
ter beschikking voor de algemene beheersing van een bepaalde taal, maar
ook een opdeling in specifieke categorieën van taalgebruik en taalcompetentie [...].8
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4. Plurilinguale eensgezindheid?
Over de receptie van het begrip plurilingualisme kunnen we kort zijn: alles wijst
erop dat die niet heeft plaatsgevonden. In de wereld van de Europese opleidingsinstituten is het CEF aan een nauwelijks gecontesteerde zegetocht begonnen en
zal het naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst nog aan belang winnen. Of
op deze opleidingsinstituten duidelijk is geworden dat ze met het CEF ook het
concept plurilingualisme binnenhalen, is veel minder waarschijnlijk. Plurilinguale competentie nastreven betekent concreet dat bijvoorbeeld een student
Duits die even niet op een gepaste Duitse uitdrukking kan komen, gewoon de
Franse neemt die hij wel paraat heeft, en daarvoor van zijn docent Duits goede
punten krijgt. Deze (bewezen) plurilinguale competentie kan worden gerapporteerd in het European Language Portfolio: het is dus niet de bedoeling te
documenteren wat iemand bijvoorbeeld allemaal in het Duits kan, het is de
bedoeling aan te geven welke communicatietaken iemand in een taal – dat wil
zeggen: in welke taal ook – aankan. Zijn de verzamelde Europese opleidingsinstituten, de ontwerpers van de bekende taalcertificaten (Zertifikat Deutsch,
Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, etc.), de beleidsmakers die het CEF
promoten het er zonder meer over eens dat wat de CEF-auteurs een paradigmawijziging noemen, de richting aangeeft die zij voor de juiste houden? Of moeten
we aannemen dat de werkelijke oriënta ti e van de plurilinguale koers noch op
deze ins tituten noch bij het taalonderwijsbeleid is doorgedrongen? Het feit dat
het recentste Europese actieplan ter ondersteuning van taalleren en taaldiversiteit9 vrijmoedig doorpraat over multilingualisme en moedertaal plus twee terwijl
het CEF de `simpele [sic!] optelling van monolinguale competenties' (CEF,134)
als een achterhaalde – om niet te zeggen achterlijke – onderwijsdoelstelling
beschouwt, voedt in elk geval de laatste hypothese. En het maakt duidelijk dat de
Europese taalpolitiek allerminst consistent is.

5. Plurilinguale breinen?
Daarmee is echter niet aangetoond dat het uitgangspunt van de CEF-auteurs
onjuist is. Misschien hebben ze het bij het rechte eind en verpakken ze het
problematische concept plurilingualisme bewust in het moeilijk aanvechtbare
geheel van de Europese taalpolitiek als een soort van communicatiestrategie die
erop uit is commotie te vermijden en de Europese taalinstituten met zachte
hand op het vooralsnog omstreden maar niettemin juiste spoor te zetten. Er
hebben wel meer omwentelingen plaats gevonden die aanvankelijk op weerzin
en afwijzing zijn gestuit maar die zich uiteindelijk toch wisten door te zetten
omdat ze om de verkeerde redenen voor fout werden gehouden. De vraag dri ngt
zich op of plurilingualisme een wetenschappelijk gefundeerd en dus deugdelijk
dan wel een misleidend concept is.
Zoals we al zagen, baseren de CEF-auteurs hun concept op het feit dat taalervaring, gaande van de thuistaal naar de taal van de samenleving en vervolgens
naar de talen van andere volkeren (ongeacht of die op school worden geleerd, op
de universiteit of door directe ervaring), niet apart in strikt gescheiden mentale
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gebieden wordt opgeslagen, maar daarentegen in één omvattende communicatieve competentie bijeenkomt waartoe alle taalkennis en taalervaring bijdragen
en waarin die talen met elkaar in relatie staan en op elkaar inwerken (CEF, 3) .
Welnu, dit is noch een feit, noch een hypothese waarover in wetenschappelijke
kringen een consensus zou bestaan. Sterker, tegen de door de CEF-auteurs
gehuldigde hypothese van het unitaire taalsysteem pleiten ten minste drie
soorten onderzoeksgegevens die inmiddels afdoende gedocumenteerd en gecontroleerd zijn.
Ten eerste, het vermogen vanzelf talen te leren dooft met het opgroeien
langzaam uit en is bij de meeste mensen rond hun zeventiende helemaal
verdwenen. Nadien kunnen talen alleen nog door studie worden geleerd (Pinker,
298). Dat doet vermoeden dat er bij het leren van talen op jonge of op latere
leeftijd heel andere mentale mechanismen aan het werk zijn.
Ten tweede, als de taalvermogens in een unitair systeem zouden terechtkomen, zouden tweetalig opgroeiende kinderen één mentale grammatica
opbouwen die beide talen ondersteunt. Onderzoek op dit punt laat echter een
ander beeld zien: tweetalig opgroeiende kinderen lijken voor elk van hun talen
een grammatica op te bouwen die dezelfde taaltypische fasen doorloopt als
eentalige kinderen. Duitstalige kinderen gebruiken een tijdlang infinitieven in
zinnetjes als: `Evi das haben'. Italiaanse kinderen gebruiken infinitieven nooit op
die manier. Engelstalige kinderen laten in zulke gevallen liever de werkwoordsuitgang weg: 'Eve want sweet'. Kinderen die tweetalig Duits-Italiaans opgroeien,
gebruiken infinitieven als ze Duits praten, maar niet in het Italiaans. Kinderen
die tweetalig Duits-Engels opgroeien, gebruiken infinitieven in het Duits en laten
werkwoordsuitgangen weg in het Engels, maar niet omgekeerd. Het lijkt erop dat
de tweetaligheid bij deze kinderen moet worden beschouwd als twee ééntaligen
in één hoofd (Fromkin, 377).
Ten derde: wanneer de taalvermogens één groot systeem zouden vormen, zou
te verwachten zijn dat schade aan dat systeem alle talen in gelijke mate treft.
Toch is bij meertalige afasiepatiënten herhaaldelijk een opvallende asymmetrie
vastgesteld in de mate waarin hun vermogens in verschillende talen zijn
aangetast en herstellen. Een voorbeeld is het geval van een Duitse abt, die na
hersenletsel wel nog Latijn kon lezen, maar geen Duits meer (Fromkin, 45).
Daaruit blijkt bovendien dat de taal die voor het hersenletsel het best werd
beheerst, niet noodzakelijk de taal is die het minst wordt aangetast of het best
herstelt.
Ondanks dit alles presenteren de CEF-auteurs het unitaire, plurilinguale
taalsysteem als een feit, zonder enige verwijzing naar onderzoek waarop zij zich
baseren, en dus als een algemeen bekend feit, vergelijkbaar met het feit dat
Brussel in België ligt. Op dit ogenblik weet niemand precies hoe de taalvermogens in het brein zijn opgeslagen, maar van alle mogelijke hypothesen is,
zoals uit het hierboven gepresenteerde materiaal blijkt, het unitaire, plurilinguale
systeem de minst waarschijnlijke. Uitgerekend deze hypothese voorstellen als
een algemeen bekend feit is het onzekere voor het zekere nemen, een praktijk
die haaks staat op de twijfelende cultuur van het wetenschappelijke bedrijf.
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6. Pidgin
Plurilinguale competentie is, zoals we zagen, het vermogen effectieve communicatie tot stand te laten komen door gebruik te maken van een unitair linguïstisch repertoire waarin verschillende talen met elkaar in rela ti e staan en op
elkaar inwerken. Dat unitaire repertoire maakt keuze mogelijk op het gebied
van de strategieën voor het vervullen van taken, zo nodig met behulp van talige
mengvormen, paralinguïstische middelen (mime, gebaren, gelaatsuitdrukking
etc.) en een radicale vereenvoudiging van het taalgebruik. De manier waarop de
CEF-auteurs plurilinguale competentie beschrijven, verschilt nauwelijks van de
manier waarop pidgintalen gewoonlijk worden gedefinieerd. Een pidgin is `een
eenvoudige maar met regels onderbouwde taal ontwikkeld voor de communicatie onder sprekers van onderling onverstaanbare talen, vaak gebaseerd op één
van die talen'. 10 Plurilinguale taalsystemen bestaan dus: elders in de wereld
heten ze pidgintalen. Dat maakt het mogelijk om, op basis van hetgeen over
pidgintalen geweten is, te voorspellen waar het promoten van plurilinguale
competentie toe leidt.
In Europa (en in de wereld) is Engels de meest geleerde vreemde taal,
waardoor Engels op het vlak van communicatiepotentieel veruit het hoogst
scoort (De Swaan, 144-175). Anders gezegd: de gemeenschappelijke onderdelen
in de beoogde `unitaire linguïstische repertoires' van de Europeanen zijn
overwegend Engels. Met Engels is bijgevolg de kans op het tot stand komen van
`effectieve communicatie' het grootst. Dus kan men aannemen dat het Engels
voorbestemd is om in de plurilinguale competentie de centrale positie in te
nemen. Daardoor wordt duidelijk wat de CEF-auteurs eigenlijk als nieuwe
doelstelling voor het talenonderwijs naar voren schuiven (CEF, 5). Die komt
erop neer dat de `simpele optelling van monolinguale competen ti es' wordt
vervangen door een Europidgin gebaseerd op het Engels.
Pidgintalen zijn ontstaan om rudimentaire communicatieve behoeften te
vervullen. In het uitdrukken van fijnere betekenisnuances zijn ze vanwege hun
beperkte woordenschat en hun relatief spaarzame gramma ti cale beregeling over
het algemeen niet goed (Fromkin, 47o). Er is geen reden om aan te nemen dat
Europese pidgins daar beter in zouden zijn. Het onderzoek naar pidgintalen
maakt de verwach ti ng van de CEF-auteurs dat plurilinguale competentie een
rijker linguïstisch repertoire doet ontstaan (CEF, 134) hoogst twijfelachtig.
Pidginsprekers vinden hun pidgin altijd beperkter dan hun moedertaal en
kinderen die een pidgin als moedertaal leren, tonen hun ontevredenheid over
deze beperktheid onder meer door grammaticale orde te scheppen en zo het
pidgin in één klap om te vormen tot een complete complexe (creolen)taal
(Pinker, 21).
Dat een pidgintaal bewust wordt geleerd om elementaire communica ti e
mogelijk te maken, is op zich niet zo uniek. Zo speelt Tok Pisin op NieuwGuinea een cruciale verbindende rol in een gebied waar achthonderd onderling
onverstaanbare talen worden gesproken. Theore ti sch zou een Europidgin een
vergelijkbare functie kunnen vervullen. Anderzijds is het duidelijk dat het
openlijk promoten van een Europidgin politiek niet haalbaar is. Met het
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promoten van plurilinguale competentie als onderwijsdoelstelling wordt dit
probleem echter omzeild. Niemand wordt verplicht een Europese eenheidstaal
te leren. Officieel bestaat die zelfs niet. Iedereen wordt aangemoedigd vreemde
talen te leren: ten minste twee. Maar het is niet de bedoeling een zeker beheersingsniveau van deze twee vreemde talen te bereiken: de bedoeling is deze talen
op elk moment van het leerproces door een soort van mentale blender te laten
gaan zodat ze tot één plurilinguale competentie worden vermengd. Samengevat
betekent dit dat het leren van vreemde talen alleen nog tot doel heeft het
Europidgin in de geesten van de leerders te laten ontstaan. De Europese talen
worden hierdoor gedegradeerd tot niets meer dan invoer voor een Europese
eenheidstaal. Op welke manier de taaldiversiteit in Europa door een dergelijke
degradatie wordt beschermd, is allerminst duidelijk.
Even onduidelijk is wat dit alles voor de praktijk van het taalonderwijs zal
gaan betekenen. Men mag aannemen dat zo goed als niemand op het terrein
zijn doelstellingen enthousiast in plurilinguale – of (wat hetzelfde is) pidginiserende – zin zal willen bijstellen. Niettemin verwijzen beleidsmakers en curriculumontwerpers in haast elke verklaring naar het CEF. Nu in het hoger
onderwijs de curricula aan de nieuwe Bachelor-Master-structuur worden
aangepast, worden de taalopleidingen in een adem op de niveaubeschrijvingen
van het CEF afgestemd. Hoewel BaMa en CEF in wezen niets met elkaar te
maken hebben, lijkt er een soort alliantie te zijn ontstaan, die vooral de indruk
versterkt dat het CEF onontkoombaar is. Inmiddels zijn ook de uitgevers van
taalleerboeken een CEF-verwijzing op elke nieuwe titel als een noodzakelijk
element in de marketing van het huis gaan beschouwen. Met een beetje
overdrijving kan de toestand in het onderwijs als volgt worden samengevat.
Iedereen schijnt te geloven dat het CEF onvermijdelijk is, maar niemand schijnt
te weten wat het CEF is.

7. Besluit
Politieke beslissingen zijn in de meeste gevallen het resultaat van afwegingen
tussen rivaliserende waarden. Wetenschap kan er onder meer toe bijdragen
deze waarden op te sporen en de mogelijke afwegingen helder te presenteren.
Wetenschap dient echter niet om de beslissingen te nemen. De invoering van
het CEF is een politieke optie die zich aandient als een element in de strategie
ter bescherming van de taaldiversiteit in Europa. Uit het bovenstaande mag
gebleken zijn dat het CEF op een wetenschappelijk hoogst twijfelachtige
premisse is gebaseerd, namelijk dat het brein over een unitair, plurilinguaal
taalsysteem zou beschikken. Niettemin is op grond van deze premisse het leren
van de Europese talen zoals ze zijn als onderwijsdoelstelling geschrapt, ten
voordele van wat naar alle waarschijnlijkheid een Europidgin, gebaseerd op een
continentale variant van het Engels wordt. Zoals alle pidgins maakt dit
Europidgin weliswaar effectieve maar nooit meer dan rudimentaire communicatie mogelijk. Bovendien worden door het promoten van Europidgin – openlijk
of gemaskeerd door de term plurilinguale competentie – de gangbare Europese

21

talen gereduceerd tot leveranciers van linguïstisch materiaal, dat met name in
het geval van de kleinere of minder geleerde talen zo goed als waardeloos is.
De vraag die nu ter tafel ligt, is welke waarde de overhand krijgt: de werkelijke bescherming van de taaldiversiteit, met inbegrip van de verschillen in
(examen)cultuur, of de creatie van een continentale variant van het Engels,
mogelijk als symbool voor een eveneens te smeden Europese eenheidscultuur.
Dat is echter een politieke vraag, geen wetenschappelijke.

Noten

I In wat volgt verwijzen we naar deze tekst met de afkorting CEF
2

gevolgd door het paginanummer.
`Die Ubersetzung ist in Absprache mit dem Europarat and in alleiniger Verantwortung der Ubersetzer entstanden.' Gemeinsamer

europáischer Referenzrahmen far Sprachen: lernen, lehren, beurteilen,
2.

3 www.coe.int/T/E/Cultural_Cooperation/education/Languages/Language_Policy/Common_Fram
ework_ of_Reference/default.asp.
4 Bijvoorbeeld: `The Common Reference Scales of the Council of
Europe's Common European Framework of Reference for
Language provide a good basis for schemes to describe indivuals'
language skills in an objective, practical, transparent and portable
manner. [...] Teachers and others involved in testing language skills
need adequate training in the practical application of the
Framework.' Promoting Language Learning and Linguistic Diversity:
An Action Plan 2004-2006, II.
5 Om praktische redenen blijven de termen multilingualism en plurilingualism in dit artikel onvertaald. Een mogelijkheid zou geweest
zijn met de begrippen veeltaligheid en meertaligheid te werken.
Omdat er echter geen algemeen aanvaard betekenisverschil tussen
die twee is, zou deze vertaling alleen een extra begrippenpaar
opleveren, maar geen extra helderheid. Daarom – en met het oog
op de leesbaarheid van de tekst – gebruiken we hier de vernederlandste versie van de oorspronkelijke begrippen: multilingualisme
en plurilingualisme.
6 Plurilingualism differs from multilingualism , which is the
knowledge of a number of languages, or the co-existence of
different languages in a given society. [...] Beyond this, the
plurilingual approach emphasises the fact that as an individual
person's experience of language in its cultural contexts expands,
from the language of the home to that of society at large and then
to the languages of other peoples (whether learnt at school or
college, or by direct experience), he or she does not keep these
languages in strictly separated mental compartments, but rather
builds up a communicative competence to which all knowledge
and experience of language contributes and in which languages
interrelate and interact. In different situations, a person can call
flexibly upon different parts of this competence to achieve effective
communication with a particular interlocutor. For instance,
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partners may switch from one language or dialect to another,
exploiting the ability of each to express themselves in one
language and to understand in the other; [...]. In the absence of a
mediator, such individuals may nevertheless achieve some degree
of communication by bringing the whole of their linguistic
equipment into play, experimenting with alternative forms of
expression in different languages or dialects, exploiting paralinguistics (mime, gesture, facial expression, etc.) and radically
simplifying their use of language' (CEF, 3-4).
7 `A further characteristic of plurilingual and pluricultural competence is that is does not consist of the simple addition of
monolingual competences but permits combinations and alternation of different kinds. It is possible to code switch during the
message, to resort to bilingual forms of speech. A single, richer
repertoire of this kind thus allows choice concerning strategies for
task accomplishment, drawing where appropriate on an interlinguistic variation and language switching' (CEF, 134).
8 `From this perspective, the aim of language education is
profoundly modified. It is no longer seen as simply to achieve
"mastery" of one or two, or even three languages, each taken in
isolation, with the `ideal native speaker' as the ultimate model.
Instead, the aim is to develop a linguistic repertory, in which all
linguistic abilities have a place. This implies, of course, that the
languages offered in educational institutions should be diversified
and students given the opportunity to develop plurilingual competence. [...] The full implications of such a paradigm shift have yet
to be worked out and translated into action. The recent developments in the Council of Europe's language programme have been
designed to produce tools for use by all members of the language
teaching profession in the promotion of plurilingualism. In
particular, The European Language Portfolio (ELP) provides a
format in which language learning and intercultural experiences
of the most diverse kinds can be recorded and formally recognised.
For this purpose, CEF not only provides scaling of overall language
proficiency in a given language, but also a breakdown of language
use and language competences [...]' (CEF, 5).
9 Promoting Language Learning and Linguistic Diversity: An Action
Plan 2004-2006, II.
To `A simple but rule-governed language developed for communication among speakers of mutually unintelligible languages, often
based on one of those languages' (Fromkin, 2003, 591).

Common European Framework of Reference for Languages: learning,
teaching, assessment (CEF). Council of Europe, 2000. De tekst is
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An

Vanderhelst

........... De vertalingen van het Huis der

Liefde. Voor wie waren de Latijnse
vertalingen van Hendrick Niclaes'
geschriften bestemd ? 1
Inleiding
Het toenemende belang van de volkstalen in de zestiende eeuw is genoegzaam
bekend. De Reformatie bracht de leek tot het lezen van de bijbel en gaf zo de
aanzet tot vertalingen van de Heilige Schrift en een algemene opwaardering van
de volkstaal. Ook het enorme potentieel van de drukkunst was aan de
hervormers niet voorbij gegaan. Ondanks de `goddelijke' materie die ze
predikten, maakten de hervormers gretig gebruik van de mogelijkheden die de
`aardse' technologieën hen boden. De geschriften van Hend ri ck Niclaes
(ca 1502—ca 1580), de naar eigen zeggen door God geïnspireerde leider van de
religieuze beweging het Huis der Liefde, sluiten perfect aan bij deze traditie.
Niclaes drukte zich uit in de volkstaal, net als Menno Simons schreef hij in de
zogenaamde Oosterse taal, d.w.z. het Nedersaksisch van de Oostelijke Nederlanden en aangrenzende Duitse streken (De Smet, 1976, 213-22). Bovendien
liet hij zijn werken in — voor die tijd — vrij grote oplagen drukken.
De `wereldse' instelling van Niclaes ging ver. Hij verspreidde zijn religieuze
werken niet alleen in de volkstaal van de oostelijke Nederlanden, maar hij zag
zijn potentieel publiek veel weidser. In de tweede helft van de zestiende eeuw
financierde Niclaes zelf de vertaling en publicatie van een omvangrijk gedeelte
van zijn oeuvre in maar liefst vier talen: in drie andere volkstalen — Duits, Frans
en Engels — en in het Latijn. Ondanks de gevaren verbonden aan deze onderneming, slaagde één man erin een netwerk op te bouwen dat hem toeliet zijn
persoonlijke — in de ogen van de leidende kerken ke tterse — ideeën uiteen te
zetten en toegankelijk te maken voor een internationaal publiek. We kunnen op
goede gronden gissen welke lezers Niclaes wilde bereiken met de Franse,
Engelse en Duitse vertalingen van zijn geschriften. Veel minder helder is dit
voor de Latijnse vertalingen, zoals uit dit artikel zal blijken. Maar laten we eerst
kennismaken met Hend ri ck Niclaes en zijn Huis der Liefde.

Hendrick Niclaes en het Huis der Liefde
Toen Hendrick Niclaes kort na 1540 zijn religieuze beweging het Huis der
Liefde stichtte, had hij al een heel leven achter zich. Zijn ervaring tot dan toe
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zou hem goed van pas komen bij de verspreiding van de doctrines die hij
ontwikkelde voor zijn Huis der Liefde. Niclaes was al jong een succesvol
koopman. Hij woonde in Amsterdam toen hij het Huis der Liefde stichtte en hij
ondernam regelmatig handelsreizen door de Nederlanden. De contacten die
Niclaes op die manier opbouwde, evenals het aanzienlijk kapitaal dat hij
verwierf met zijn handel in stoffen, zouden cruciaal blijken voor de latere
uitbreiding van zijn beweging.
Ik wil eerst ingaan op de godsdienstige ideeën van Niclaes. Van groot belang
was Niclaes' bewering dat zijn beweging geen afscheiding was van de kerk van
Rome en de paus. De theologie die Niclaes ontwikkelde was gebaseerd op de
visioenen die hij sinds jonge leeftijd beweerde te hebben gehad. Volgens Niclaes
was de boodschap in deze visioenen steeds dezelfde: God had hem uitverkoren
als Zijn laatste profeet om hier op aarde het werk dat door Jezus begonnen was
te voltooien. Dit `werk' bestond erin aan de wereld te verkondigen dat het einde
der tijden was aangebroken, dat het Laatste Oordeel spoedig zou plaatsvinden
en dat het tijdperk van het Nieuwe Jeruzalem zou worden ingeleid. Volgens
Niclaes luidde zijn beweging het `laatste hoofdstuk' van de heilsgeschiedenis in.
Redding in deze hachelijke periode was voorbehouden aan hen die zich bij
Niclaes en het Huis der Liefde aansloten. Toch kon men enkel een volwaardige
volgeling van het Huis der Liefde worden als aan een aantal `spirituele
voorwaarden' was voldaan. Elke volgeling moest trachten de staat van
`Vorgodung', zoals Niclaes het zelf noemde, te bereiken. Pas dan zou de
gelovige toegang krijgen tot het paradijs of het `Rijcke Gods'.
Ik vat het complexe proces dat leidt tot `Vorgodung', of éénwording met God,
hier even kort samen. De eerste stap bestond uit de reiniging van zonden. Dit
kon de gelovige bereiken door de verschillende fasen in het leven van Jezus
Christus zelf door te maken. In het Evangelium Regni (1575, sig. G3v), één van de
belangrijkste theologische werken van Niclaes, beschrijft hij dit proces als volgt:
`... wij krijgen eeuwige vergeving en verlossing van onze zonden door het offer
van Christus, omwille van Zijn dood aan het Kruis, en door Hem in het heilige
na te volgen...'.2
Niclaes beweert hier dat reiniging van zonden hen toekomt die, net als
Christus, aan het kruis gestorven zijn. Dit imiteren van het leven en lijden van
Jezus Christus moet niet letterlijk opgevat worden. Niclaes geloofde dat zijn
volgelingen één konden worden met God in dit leven. Het ging om spirituele
stappen die elke gelovige voor zichzelf moest nemen. Hoe dit in de praktijk
moest gebeuren beschrijft Niclaes nergens. Eenmaal dit proces doorlopen
hebbend, werd de gelovige `vorgodet', opgenomen in het goddelijk wezen en
keerde hij terug naar de `perfecte' staat die Adam voor de zondeval had genoten.
Pas op dat moment werd de volgeling volledig opgenomen in het Huis der
Liefde. Deze boodschap vindt men in alle werken van Niclaes terug.
Niclaes was een veelschrijver; dit blijkt uit de meer dan honderd geschriften van
zijn hand die zijn overgeleverd. Zijn werken waren ook erg gevarieerd. Hoewel
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het merendeel tot het zogenaamde religieuze genre behoort, schreef hij ook
verzen, spreuken en zelfs een toneelstuk. Het is duidelijk dat Niclaes zeer goed
besefte wat de kracht van het woord voor de verspreiding van zijn ideeën
betekende. Dit blijkt ook uit het feit dat hij zijn geschriften tijdens de ontwikkeling van het Huis der Liefde vaak grondig herschreef en aanpaste aan de zich
ontwikkelende vorm van zijn beweging. Niclaes' religieuze gedachtegoed zelf
was niet buitengewoon origineel. Hij bouwde voort op de ideeën van
voorgaande mystici; vooral de werken van Thomas a Kempis en de Theologia
Germanica (Theologie Deutsch) schijnen Niclaes sterk te hebben beïnvloed
(Hamilton, 1981, 6-1o). Ondanks het weinig originele karakter van Niclaes' leer,
kan niet ontkend worden dat zijn doctrines in de smaak vielen bij verschillende
lagen van de bevolking in de Nederlanden.
Hoewel het tot op heden erg moeilijk is gebleken om de aanhang van het
Huis der Liefde concreet en in detail te beschrijven, lijkt het religieuze gedachtegoed van Niclaes bij twee erg verschillende groepen in de Nederlanden gehoor
te hebben gevonden. Zijn vroegste volgelingen behoorden tot de lagere sociale
klassen en hielden er vaak erg radicale ideeën op na. Eén van de opmerkelijkste
aanhangers van het Huis der Liefde, die Niclaes vanaf het begin bijstond, was
Hendrick Janssen van Barrefelt. Ondanks zijn langdurige trouw aan Niclaes zou
Barrefelt later een van de meest uitgesproken critici worden van het Huis der
Liefde en uiteindelijk zijn eigen religieuze beweging oprichten. Maar ook bij
godsdienstig gematigde, welvarende lieden was er interesse voor Niclaes, met
name in het milieu van de kooplieden en drukkers. De Antwerpse drukker
Christophe Plantin is ongetwijfeld één van de meeste befaamde figuren die
geïntrigeerd raakte door Niclaes' leer.
Toch is het feit dat een zo gevarieerde groep mensen met Niclaes verbonden
was, weinig verwonderlijk. Door zijn persoonlijk fortuin en zijn inzicht in
sociale relaties wist Niclaes een groep vertrouwelingen financieel afhankelijk
van zich te maken en verwachtte hij in ruil een zekere loyaliteit tegenover het
Huis der Liefde. Hij bood verpauperde doopsgezinden werk aan, maar dan wel
als drukker of verspreider van zijn geschriften. Christophe Plantin hielp Niclaes
om contacten te leggen voor de verspreiding van zijn geschriften in Frankrijk, in
ruil voor de financiële steun die de profeet hem in de beginjaren van zijn
Antwerpse drukkerij had verleend. Het is van belang de pragmatische aspecten
van Niclaes' karakter voor ogen te houden bij het stuk dat nu volgt over de
Latijnse vertalingen van zijn geschriften.

De Lat ij nse vertalingen van Niclaes' geschriften
De overgeleverde Latijnse vertalingen van Niclaes' werken doen in kwantiteit
onder voor de Engelse, maar niet voor de Franse en Duitse. Het is echter op
andere vlakken duidelijk dat Niclaes zijn werken graag in het Latijn vertaald
zag; de Latijnse versies behoren tot de vroegste vertalingen die hij liet maken.
De eerste Latijnse vertaling, Evangelium Regni, dateert uit 1561 en in de jaren
157o volgden er nog drie andere, i.e. Annunciatio Pacis, Epistola Prima HN en
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Proverbia HN (Helie Nazarenus of Hendrick Niclaes). De Latijnse vertalingen
zorgden voor enige opschudding kort na hun publicatie, zoals onder meer hun
vermelding op de Roomse Index van 157o doet vermoeden. Toch was er tot voor
kort zo goed als niets over deze teksten bekend. Op één van de vele vragen die
zij oproepen wil ik in dit artikel dieper ingaan: voor wie waren deze Latijnse
vertalingen bestemd? Het antwoord is gecompliceerder dan het op het eerste
gezicht lijkt.
De eerste vraag die men zich moet stellen is waar deze vertalingen circuleerden. Zo kan men nagaan of ze voor een binnen- of buitenlands publiek
bedoeld waren. We weten dat ze in de Nederlanden voorhanden waren, maar
ook in Engeland, waar ook, en veel meer, Engelse vertalingen van Niclaes'
geschriften aangetroffen zijn. Of de Latijnse vertalingen ook buiten de grenzen
van deze twee gebieden circuleerden is niet bekend. Waarom uitsluitend in de
Nederlanden en Engeland? Wilde Niclaes zijn geschriften een hogere, meer
intellectuele status geven en ze aantrekkelijker maken voor het humanistisch
publiek dat in beide landen toch nog vaak het Latijn verkoos boven de volkstaal?
Gezien de geringe concrete informatie die we vandaag hebben over de context
waarin deze vertalingen circuleerden, heb ik getracht die vraag te beantwoorden
met behulp van een gedetailleerde taalanalyse van de teksten. Ik citeer hier een
gedeelte van de openingszin van het Evangelium Regni, in de originele versie en
in de Latijnse vertaling van de jaren 157o:

Door Zijn genade en barmhartigheid, en door de heilige geest der liefde van
Jezus Christus heeft de hoogste God, HN opgewekt uit de dood, volgens Zijn
voorzienigheid en Zijn beloften. Hij [i.e. HN] is gezalfd met de heilige geest
in de ouderdom van het heilige verstand van Jezus Christus; hij is met God
één geworden in de geest van Zijn liefde en hij is mede-erfgenaam met
Christus in de hemelse goederen van Gods rijkdom. Zijn geest is verlicht
met hemelse waarheid, het ware licht van het volmaakte wezen. Hij is uitgekozen om het genadige woord te dienen (dat nu tenslotte door God is
opgewekt volgens Zijn beloften) in de allerheiligste dienst van God onder de
gehoorzaamheid van Zijn liefde, opdat nu tenslotte een goede of vrolijke
boodschap van Zijn rijk zou verkondigd worden — omwille van diezelfde
genade en Zijn hartelijke barmhartigheid, en ook door diezelfde heilige geest
der liefde van Jezus Christus — aan alle volkeren die in het donker zitten en
die uitkijken en verlangen naar het ware licht...3
Dit fragment geeft ons een goed idee van de taal die gebruikt wordt in alle
Latijnse vertalingen van Niclaes' geschriften. Het is een makkelijk te begrijpen
Latijn met veel ontleningen uit de Vulgaat en van de Kerkvaders. Het taalgebruik sluit nauw aan bij de vroegchristelijke en middeleeuwse literaire traditie.
De vertalingen blijven dicht bij het origineel, en nemen vaak letterlijk de
Germaanse constructies van Niclaes' tekst over. Ook de woordvolgorde van de
brontekst wordt over het algemeen behouden in de vertalingen. De vertaler
komt niet los van het Germaans karakter van het origineel en dit maakt dat de
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taal van deze vertalingen vaak eigenaardig en gekunsteld aandoet. Mijns inziens
waren deze teksten niet moeilijk te begrijpen voor sprekers van een Germaanse
taal met een rudimentaire kennis van het Latijn, een taal die toen vooral onderwezen werd aan de hand van de studie van christelijke teksten. Het is niet
ondenkbaar dat deze vertalingen om die reden niet buiten het Nederlandse en
Engelse taalgebied teruggevonden zijn; desalniettemin blijft de exclusieve
verspreiding van deze teksten opmerkelijk. Dit zijn allemaal interessante bevindingen maar ze bieden geen sluitend antwoord op onze vraagstelling. Het enige
dat duidelijk lijkt te zijn is dat deze teksten niet bestemd waren voor een
humanistisch publiek. Ze zouden maar een povere indruk hebben gemaakt op
hen die streefden naar een `renaissance' van de cultuurtaal van de klassieken.
In dit verband is het niet onbelangrijk te vermelden dat mijn taalanalyse van
de vertalingen — en dan in het bijzonder de vaststelling dat de originele teksten
waarschijnlijk niet door een geoefend humanist in het Latijn omgezet waren —
ook geleid heeft tot een herziening van de bestaande theorieën over wie de
vertaler van de Latijnse geschriften was. Hoewel het moeilijk is om hier in het
kort de hele analyse samen te va tten, wil ik wel vermelden dat mijn taalstudie
suggereert dat de Nederlandse humanist Lambertus Hortensius — in moderne
studies voorgesteld als de vertaler van Niclaes' werken (Hamilton, 1988, X) — de
vertalingen die vandaag zijn overgeleverd, waarschijnlijk niet heeft gemaakt. De
bevindingen van mijn vergelijkingen tussen Hortensius' taal en die van de
vertalingen van het Huis lijken dit uit te sluiten.
Laten we nu terugkeren naar onze discussie over het publiek van de La ti jnse
teksten en ons probleem vanuit een andere hoek benaderen, namelijk vanuit
het pragmatische oogpunt van Niclaes, en dieper ingaan op wat we weten over
de aanhangers van het Huis der Liefde.

Het Huis der Liefde in Engeland en de vertalingen van
Niclaes' oeuvre
Zoals eerder vermeld weten we relatief weinig over Niclaes' aanhang in de
Nederlanden. Over zijn buitenlandse volgelingen is over het algemeen niet veel
meer bekend, maar er is één uitzondering. De Engelse tak van het Huis der
Liefde is redelijk goed in kaart gebracht. In tegenstelling tot de Nederlanden
werden Niclaes' volgelingen in Engeland openlijk vervolgd door de overheid en
de kerk. De Nederlandse autoriteiten koesterden wel enkele malen verdenkingen jegens Niclaes maar hij was er steeds redelijk makkelijk van af gekomen.
Ironisch genoeg is de publieke vervolging van de Engelse beweging net de
reden dat we vandaag veel meer weten over de aanhang en de organisatie van
die tak van het Huis der Liefde dan over de Nederlandse. Ik zal eerst de belangrijkste kenmerken van het Engelse Huis der Liefde bespreken.
Hoewel de ideeën van Niclaes in Engeland reeds interesse wekten vanaf het
midden van de jaren 155o, was het vooral in de jaren 157o, toen de Engelse
vertalingen van Niclaes' werken beschikbaar waren, dat velen zich aansloten bij
de beweging. Niclaes' beslissing om op eigen kosten ach ttien van zijn
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geschriften te laten vertalen en drukken in het Engels wierp dus al tijdens zijn
leven vruchten af. De Engelse tak van het Huis der Liefde vond zijn aanhangers
voornamelijk op het platteland, met name in de streek rond Ely en Cambridge.
Net als in het geval van Niclaes' aanhang in de Nederlanden weten we weinig
concreets over het aantal volgelingen van het Huis der Liefde in Engeland en
lijkt het erop dat ook hier Niclaes' ideeën in de smaak vielen bij mensen met
verschillende religieuze achtergronden. Hoewel het merendeel van Niclaes'
Engelse volgelingen een interesse voor het mystieke en spirituele deelden,
bestond zijn aanhang ook daar zowel uit non-conformisten als uit meer traditioneel denkenden. Het lijkt er wel op dat de protestantsgezinden de overgrote
meerderheid uitmaakten (Marsh, 1994, 64). Een ander element waarin de
organisatie van het Engelse Huis der Liefde overeen kwam met de beweging in
de Nederlanden is dat de verspreiding van Niclaes' ideeën ook daar vooral
gedragen werd door het veelvuldig reizen van een klein groepje fervente
aanhangers van de profeet. In dit verband is vooral de figuur van Christopher
Vittels van groot belang. Over diens leven weten we – alweer – weinig. Toch is
zijn betekenis voor het Engelse Huis der Liefde moeilijk te overschatten. Niet
alleen was hij de plaatselijke leider van de beweging in Engeland en bekeerde
hij velen tot de ideeën van Niclaes, maar hij was tevens de vertaler van Niclaes'
geschriften in het Engels. Waarom Niclaes juist Vittels had uitgekozen als de
vertaler van zijn werken in het Engels is niet bekend. We weten wel dat Vittels,
voor hij aan deze vertalingen werkte, al een aantal jaren buitengewone belangstelling had voor de doctrines van het Huis der Liefde en dat hij deze toen reeds
propageerde. Voor het antwoord op de vraagstelling van dit artikel is het
belangrijk dat we nu dieper ingaan op de Engelse vertalingen van Vittels.
De Engelse vertalingen van Niclaes' geschriften tonen zowel overeenkomsten
als verschillen met de Latijnse versies. Eén aspect van de verschillen tussen
beide vertalingen is hier van groot belang; namelijk het taalgebruik. Zoals
hierboven reeds opgemerkt, worden de Latijnse versies gekenmerkt door een
veelvuldig gebruik van woorden uit de katholieke literaire traditie. Dit kan niet
gezegd worden over de Engelse vertalingen. Integendeel, de versies van Vittels
zijn doorspekt met ontleningen uit de zestiende-eeuwse Engelse Protestantse
Bijbelvertalingen. Vittels ontleende niet alleen religieuze terminologie aan deze
vertalingen, maar ook meer alledaagse woorden. Ik som hier een aantal
voorbeelden op. Aan de vertaling van William Tyndale ontleende Vittels de
termen `uncircumcision' voor `Unbesnydinge', `nurture' voor `Tucht' en 'mercifulness' voor `Erbarminge'; aan de Bijbel van Myles Coverdale de woorden
`heathenship' voor `Heidenschoppe', 'hand-reaching' voor `Handt-reickinge' en
'guile' voor `Schalckheit'. Naar mijn mening is dit niet toevallig. Vittels stond in
nauw contact met de mensen die hij trachtte te bekeren tot het gedachtegoed
van Niclaes en wist bijgevolg waar de godsdienstige interesses van zijn potentieel publiek lagen.
De Engelse bijbelvertalingen waren tegen het midden van de zestiende eeuw
algemeen verspreid en elke parochie was verplicht een Engelse vertaling van de
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bijbel ter beschikking te stellen voor zijn inwoners (Spufford, 1974, 207-8). Het
is dus niet onmogelijk dat Vittels met opzet een lexicon gebruikte dat overeenkomsten vertoonde met de Engelse bijbelvertalingen in zijn vertalingen van
Niclaes' werken. Niet alleen zou zijn lezerspubliek goed vertrouwd zijn met de
taal van zijn vertalingen, het gaf de teksten ook meteen een zeker religieus
gezag. Vittels' aanpak had dus ongetwijfeld een praktisch oogmerk, maar liet
zich ook goed verenigen met de leerstellingen van Niclaes. Het werk van Niclaes
hier op aarde bestond er immers uit het laatste hoofdstuk in de geschiedenis
van het christendom in te luiden, en door het overgenomen taalgebruik uit de
Engelse vertalingen werd de continuïteit tussen Niclaes' geschriften en de
handelingen tussen de mens en God, zoals beschreven in de Heilige Schrift,
benadrukt. We kunnen daarom met vrij veel zekerheid stellen dat achter de
uitvoering van de Engelse vertalingen van Vittels opzet schuilging en dat het
publiek voor wie ze geschreven waren waarschijnlijk ook de inhoud van de
teksten beïnvloedde. Zou dit dan ook het geval geweest zijn voor de Latijnse
vertalingen?

Voor wie waren de Latijnse vertalingen bestemd?
Om deze vraag te beantwoorden moet ik eerst nog even de aandacht vestigen op
de originele geschriften van Niclaes. Dat Niclaes constant gebruik maakt van
religieuze termen is weinig verwonderlijk, evenals het feit dat de tekst van de
bijbel een centrale plaats inneemt in het merendeel van zijn geschriften.
Niclaes' oeuvre was immers een soort vervolg op de bijbel. Niclaes verwijst niet
alleen voortdurend naar de tekst van de bijbel, hij schrijft ook in bijbelse frasen
en imiteert de stijl van de heilige schrift. Hoewel ik geen volledige analyse heb
gemaakt van de taal van Niclaes, heb ik dit wel gedaan voor de fragmenten die
hij letterlijk ontleent aan de bijbel. De bevindingen van deze studie zijn opmerkelijk. Ook al beweerde Niclaes altijd dat zijn Huis der Liefde geen schisma
wilde veroorzaken met de katholieke kerk, de bijbelfragmenten in het bovengenoemde werk Evangelium Regni baseerde hij op de vertaling van Martin Luther.
Het waarom valt moeilijk te verklaren. Mijns inziens is er maar één geldige
verklaring en die kan men, net als voor de Engelse vertalingen, vinden in de
alledaagse realiteit van het Huis der Liefde in de Nederlanden. Net als Vittels
was Niclaes zeer goed op de hoogte van wie er mogelijke interesse had voor zijn
leer, en wederom is het mogelijk dat dit aspect invloed had op de opzet en
inhoud van de werken. Ongetwijfeld ondervond Niclaes dat zijn ideeën het best
aansloegen bij de meer protestantsgezinde gelovigen en hij koos er daarom
zelfs voor zijn eigen, soms erg katholiek getinte, stellingen te ondermijnen door
zich te baseren op een protestantse vertaling van de bijbel. Wederom lijkt de
pragmatiek een niet onbelangrijke rol te hebben gespeeld in het literaire
apparaat van het Huis der Liefde. En nu terug naar de Latijnse vertalingen.
De verspreiding van de Latijnse vertalingen lijkt beperkt geweest te zijn tot
de Nederlanden en Engeland, en mijn studie van het taalgebruik van de teksten
sluit uit dat ze gecreëerd waren om het gedachtegoed van Niclaes een hogere en
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meer intellectuele status te geven. Om die reden zal ik hier een mogelijk
publiek voor deze vertalingen voorstellen, dat in die context past. We hebben
hierboven gezien dat, zowel in de Nederlanden als in Engeland, zeker niet alle
volgelingen van Niclaes er radicale of non-conformistische ideeën op na
hielden. Hoewel het erop lijkt dat het merendeel van Niclaes' aanhang – in het
bijzonder in Engeland – reformistisch gezind was, zijn er zowel in de Nederlanden als in Engeland volgelingen van het Huis aan te wijzen die meer traditioneel dachten. De vraag die ik hier wil stellen is hoe deze mensen zich gevoeld
zouden hebben bij het lezen van de uitgesproken protestants aandoende
originele geschriften van Niclaes en hun Engelse vertalingen. Zouden zij geen
meer traditioneel getinte teksten verkozen hebben, die mooi aansloten bij de
katholieke traditie? Maar die bestonden toch! Inderdaad, de Latijnse vertalingen.
Gezien Niclaes' uitgesproken pragma ti sche instelling, die invloed had op de
literaire structuur van zowel de Engelse vertalingen als zijn originele
geschriften, lijkt het mij niet onmogelijk dat hij bewust meer tradi ti onele
versies van zijn leer had laten samenstellen voor hen die zich, net als hijzelf,
sterker verbonden voelden met de katholieke traditie. Zoals we ook hierboven
gezien hebben voor Niclaes' originele geschriften en hun Engelse vertalingen,
lijken de verschillende werken van Niclaes gecreëerd te zijn geweest met een
bepaald publiek in het achterhoofd. Het feit dat er minder Latijnse vertalingen
overgeleverd zijn – of bestonden – dan Engelse en originele geschriften, zou
kunnen suggereren dat zij niet bestemd waren voor populaire instructie van
Niclaes' leer, maar meer gericht op specifieke lezers. Dit lijkt overeen te
stemmen met de waarneming dat de meer conformistisch gezinde volgelingen
van Niclaes de minderheid uitmaakten. Het is niet onwaarschijnlijk dat, door de
persoonlijk contacten van Niclaes en Viltels met vele volgelingen van de
beweging, zij aanvoelden onder welke groepen de verschillende versies van de
geschriften van het Huis het best verspreid werden.
Zoals ik in dit artikel heb trachten te betogen, lijken de pragmatische
inzichten van Niclaes een duidelijke stempel te hebben gedrukt op de literaire
productie van het Huis der Liefde, en is het niet onmogelijk dat het beoogde
publiek van de teksten een invloed had op hun vorm en taalgebruik. Zowel uit
de studie van Niclaes' geschriften als uit wat we weten over zijn leven, volgt dat
niet zozeer zijn contact met de wereld hierboven, maar wel zijn inzicht in de
wereld hierbeneden aan de basis lag van de populariteit die de theologie van de
profeet van het Huis der Liefde genoot in het zes tiende-eeuws West-Europa.

Noten
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I Dit artikel is een uittreksel van mijn doctoraatsscriptie, The
Family of Love Revisited: A Study of Hendrick Niclaes' Evangelium
Regni and Its Translations (juni 2003).
2 (...) dorch den Offer Christi, unde synen Dodt des Criitzes, unde
Em int Hillige daer-inne ane-tho-folgen, erlangen wy de ewige
Vorgevinge unde Reininge der Siinden (...)

3 HN, dorch Godes Genade unde Erbarminge, unde dorch den
hilligen Geiste der Lieften Jesu Christi, na de Vorsenicheit Godes
unde syner Beloften, van dem hogesten Gode, erwecket yam
Dode: gesalvet mith dem hilligen Geiste, in dem Olderdomme
des hilligen Vorstandes Jesu Christi: mit Gode vorgodet in dem
Geiste syner Lieften: in de hemmelsche Guderen der
Ryckedommen Godes, mit Christo geervet: mit de hemmelsche
Waerheit, idt ware Licht des vollenkomen Wesens, in dem Geiste
vorliichtet: erwelet to ein Bedener des gendigen Wordes (dat nu
tor lester Tydt yam Gode erwecket is, na syne Beloften) in dem
alderhilligesten Denste Godes, under de Gehorsamheit syner
Lieften, um nu tor lester Tydt, uth desulve Genade unde
hertelicke Barmherticheit Godes, unde dorch densulven hilligen
Geist der Lieften Jesu Christi, allen Volckeren, die in
Diisternissen sitten, unde einen Lust edder Vorlangen, nha idt
ware Licht hebben, eine goede Tydinge edder frolicke Bodeschop
yam Rycke Godes tho vorkizndigen... (1575, sig. A3r)
HN, Dei Gratia et Misericordia, sanctoque Spiritu Charitatis Iesu
Christi, secundum Dei Providentiam eiusque Promissiones, a
supremo Deo e Morte excitus: sancto Spiritu unctus, in Senecta
sanctae Intelligentiae Iesu Christ: Deo in suae Charitatis Spiritu
codeificatus: in coelestibus Divitiarum Dei Bonis, Christo
Cohaeres: coelesti Veritate, vero Lumine perfectae Essentiae, in
Spiritu collustratus: electus in Ministerium Verbi propitii (quod
postremo iam Tempore a Deo excitum est, secundum eius
Promissa) in Dei sanctissimo Ministerio, sub suae Charitatis
Obedientia, ad laetum Nuncium sive Evangelium, postremo iam
Tempore, ex eadem Gratia et Dei intima Misericordia, et per
eundem sanctum Charitatis Iesu Christi Spiritum, de Regno Dei

annunciandum, cunctis Populis, qui sedent in Tenebris, et
Luminis Cupiditate ac Desiderio tenentur... (s.d., sig. A3r)

verf
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Marion Boers

...........

Het Centrum voor de Studie van
de Gouden Eeuw

Inleiding
Een leraar riep eens in vertwijfeling uit tegen zijn eindexamenklas: `Weten jullie
eigenlijk wie Johan van Oldenbarnevelt is?' Na een lange stilte antwoordde
iemand: `Voetbalde die niet bij Vitesse of de Graafschap?'. De leerlingen konden
alles vertellen over het rioleringssysteem van de Romeinen of de sociaal-economische politiek van Duitsland in de jaren dertig, maar noch op de lagere, noch
op de middelbare school had iemand iets verteld over hun eigen geschiedenis.
Er lijkt in Nederland een soort schroom te bestaan om scholieren iets bij te
brengen over de hoogtepunten van hun eigen geschiedenis. De verwonde ring
over en de bewondering voor het bijzondere en het eigene dat in de zeventiende
eeuw op dat kleine stukje grond werd voortgebracht, is taboe, sterker nog,
termen als eigenheid en bijzonderheid worden angstvallig vermeden. Dat zou te
veel neigen naar patrio ttisme, of erger.
Het is een ontwikkeling die de meeste Nederlandse geschiedenisleraren
zorgen baart en daarin staan ze niet alleen. Dat kunnen we althans opmaken uit
de sombere stemming tijdens een symposium dat augustus 2002 in
Amsterdam werd gehouden. Het was georganiseerd door de Werkgroep Zeventiende Eeuw en het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw.
De bijeenkomst had de intrigerende titel `de toekomst van de Gouden Eeuw'
meegekregen. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de meeste
deelnemers daar het liefst een vraagteken achter hadden gezet.
Voor het symposium had men prominente vertegenwoordigers van verschillende disciplines uitgenodigd om vanuit hun gezichtspunt de vraag te beantwoorden hoe we er voor kunnen zorgen dat in Nederland de kunst, poëzie,
toneel en muziek uit de zeventiende eeuw bekeken, gelezen en beluisterd gaan
worden. Een negatieve vraagstelling dus: men ging er blijkbaar van uit dat dit op
het ogenblik niet of nauwelijks gebeurt. En inderdaad bleek de meerderheid van
de sprekers pessimistisch gestemd. De belangstelling voor de meest glorieuze
periode uit de vaderlandse geschiedenis leek, volgens een groot deel van de
aanwezigen, al net zo hard aan het vergrijzen te zijn als de Nederlandse
bevolking zelf.
Bij de schooljeugd moet je echt niet aankomen met de Gouden Eeuw. Die
heeft te lijden van een stoffig imago. In dit kader wees Pieter de Rooy van de
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Universiteit van Amsterdam erop dat het uiteenzetten van een helder historisch
verhaal over de hoogtepunten van onze geschiedenis ten onder gaat aan de
drang tot academische nuancering en relativering. Hij constateerde ook dat de
geschiedenisboeken die worden gebruikt in het middelbaar onderwijs zo veel
mogelijk worden `opgeleukt' met aardige plaatjes en praatjes voor de `snel
verveelde internetgeneratie'. Alles wat groots en meeslepend is, wordt daarbij
angstvallig vermeden. Bovendien wordt er niets aan de verbeelding overgelaten
en het is juist die verbeelding die – volgens de schrijfster Nelleke Noordervliet
tijdens het symposium – heel belangrijk is omdat ze de sleutel vormt tot begrip.
Als de middelbare scholen er niet in slagen om van ons eigen verleden iets te
maken dat tot de verbeelding spreekt, dan zal er volgens haar een hele generatie
opgroeien zonder nationaal besef of de minste belangstelling voor de belangrijkste periode uit onze cultuurgeschiedenis.
Maar gaat het werkelijk zo slecht met de belangstelling die Nederlanders
hebben voor de Gouden Eeuw? Je vraagt je bijvoorbeeld af waar de somber
gestemde bijdrage aan dit symposium van iemand als Eddy de Jong op
gebaseerd was. Als er iemand geen reden tot klagen heeft is hij het wel; met zijn
publicaties over de zeventiende-eeuwse schilderkunst geniet hij zowel nationaal
als internationaal bekendheid en aanzien. Waarom was Karel Bostoen zo pessimistisch over de toekomst van de Gouden Eeuw terwijl hij zelfde medebezorger is van de populaire serie tekst en context die door de uitgever nauwelijks
valt aan te slepen? De leerlingen willen best wat weten over de Gouden Eeuw,
maar willen hun docenten het eigenlijk wel vertellen? Misschien gaan zij er wel
te vaak van uit dat de zeventiende eeuw te stoffig en te saai gevonden zal
worden; het is in dat geval hun eigen schroom (en onkunde) die op leerlingen
en studenten wordt geprojecteerd. Uit mijn eigen ervaring weet ik dat het echt
niet zo moeilijk is om de Gouden Eeuw tot de verbeelding te laten spreken van
een achttienjarige.
Tijdens dit symposium gingen de sprekers er volledig aan voorbij dat het in
Nederland bruist van historische belangstelling, getuige de bloeiende historische verenigingen in steden als Amsterdam, Den Haag, Haarlem en Leiden en
het ongekende succes van een populair-wetenschappelijk tijdschrift als het
Historisch Nieuwsblad. Tentoonstellingen over Prins Maurits, het hof van
Frederik Hendrik en de VOC trokken stromen bezoekers. Er zijn juist heel veel
lichtpuntjes voor de `toekomst van de Gouden Eeuw'. In de eerste plaats komt
dat doordat het via internet voor kenners en liefhebbers mogelijk is geworden
om toegang te krijgen tot talloze bronnen. Bovendien krijgen mensen uit
verschillende disciplines daardoor met elkaar te maken; dit heeft een grote
stimulans betekend voor het interdisciplinair onderzoek. In de derde plaats
heeft het feit dat de beeldcultuur de tijd van de letteren verdringt als voordeel
dat het publiek, dat nu misschien net zo visueel is ingesteld als onze zeventiende-eeuwse voorvaderen, meer belangstelling lijkt te gaan krijgen voor de
beeldende kunsten. Dat laatste komt overigens vooral doordat we nu over de
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mogelijkheden beschikken om kunst met behulp van digitale technieken
toegankelijk te maken. We kunnen via internet in onze luie stoel door het Rijksmuseum lopen, het huis van Vermeer in Delft bezoeken of authentieke zeventiende-eeuwse documenten bestuderen. Dat alles stimuleert een groeiende
groep mensen de kunst en cultuur van het verleden `in het echt' te gaan
beleven.
Het merkwaardige is dat het somberende symposium mede werd georganiseerd
door het Amsterdamse Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw, een
centrum dat de wetenschappelijke bestudering van de zeventiende eeuw met
jeugdig elan en enthousiasme ter hand wil gaan nemen om het vakgebied
nationaal en internationaal op de kaart te zetten. In 2000 werd door de Universiteit van Amsterdam het initiatief genomen binnen de humaniora de krachten
te bundelen om een instituut van de grond te krijgen dat voor Nederlandse
begrippen in veel opzichten uniek valt te noemen. Mogelijk heeft hierbij een rol
gespeeld dat de bestudering van de Gouden Eeuw in Nederland sterk
verbrokkeld is geraakt. Er wordt veel hoogwaardig onderzoek gedaan, maar op
de een of andere manier lijkt het niet te lukken om hierop in binnen- en
buitenland de aandacht te vestigen. Met dit centrum versterkt men de positie
van Nederland in een veld dat, althans gedeeltelijk, door buitenlandse wetenschappers wordt gedomineerd.

Doelstellingen
Het is de bedoeling van het studiecentrum om de Gouden Eeuw weer tot de
verbeelding te laten spreken, zowel bij wetenschappers als bij de geïnteresseerde leek. Dat doet men door het organiseren van colloquia en andere activiteiten die zijn gericht op de universitaire gemeenschap en op belangstellenden
van daarbuiten. De UvA heeft besloten om de Gouden Eeuw tot een speerpunt
van haar beleid te maken. Dit is terug te vinden in het collegeprogramma van de
propedeuse, de bachelorfase, maar toch vooral in de masterfase. Op dit moment
ligt bijvoorbeeld de nadruk op het stimuleren van onderzoeksprojecten en het
beschikbaar maken van bronnenmateriaal op internet.
Het studiecentrum voor de Gouden eeuw stelt zich `de bevordering van de
studie en de kennis van de Nederlandse geschiedenis en cultuur in de Gouden
Eeuw' ten doel. Daarbij worden de termen geschiedenis en cultuur interdisciplinair opgevat. In de praktijk houdt dat in dat er aandacht besteed wordt aan
verschillende vakgebieden, politieke en institutionele geschiedenis, sociale en
economische geschiedenis, kunstgeschiedenis, literatuur en filosofie, om er
enkele te noemen. Dit zijn gebieden die aan de Universiteit van Amsterdam
allemaal vallen onder de geesteswetenschappen. Op de website van het studiecentrum geeft men echter ruiterlijk toe zelf niet alle voorzieningen in huis te
hebben om deze disciplines allemaal op hoogwaardig niveau te kunnen
beoefenen. 1 Daarom is er gezocht naar samenwerkingsverbanden met andere
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universiteiten en instellingen. In Amsterdam verkeert men bijvoorbeeld in de
gelukkige omstandigheid dat er verschillende grote musea zijn die de expertise
van het centrum kunnen versterken. Naast het Rijksmuseum zijn dat bijvoorbeeld het Amsterdams Historisch, het Joods Historisch en het Scheepvaartmuseum. Er wordt ook een intensieve samenwerking met de Vrije Universiteit
nagestreefd, al schijnt die nog niet echt goed van de grond te komen.
Je krijgt uit het materiaal dat het studiecentrum verstrekt overigens de indruk
dat de initiatiefnemers niet zozeer de Republiek als wel de stad Amsterdam zelf
beschouwen als het belangrijkste onderwerp van studie. Daarmee wordt feitelijk
een oude traditie voortgezet; in de zeventiende eeuw beschouwden de Amsterdammers hun stad namelijk ook al als het centrum van de wereld.

Grensverleggend
Het unieke voor Nederland is dat het hier niet alleen gaat om een centrum
waarin verschillende disciplines zijn verenigd, maar dat men bovendien
letterlijk muren wil slechten door samenwerkingsverbanden aan te gaan, zowel
binnen de eigen universiteit, als met buitenlandse onderzoeksinstellingen. Daar
ligt de kracht maar ook de zwakte van het initiatief, namelijk verbrokkeling.
Weliswaar heeft men nieuwe mensen naar Amsterdam gehaald die de drijvende
kracht achter dit instituut moeten gaan vormen, maar het adagium is toch
vooral dat er moet worden geroeid met de riemen die men al had. Wie verwacht
dat het studiecentrum gevestigd is in een fraai zeventiende-eeuws grachtenpand, komt bedrogen uit. De hoogleraren en andere wetenschappers die er
deel van uitmaken, doen dit vanuit de traditionele Nederlandse universitaire
structuur.
De inten ti e is het creëren van een klimaat waarin multidisciplinair
onderzoek en onderwijs het vakgebied zullen verrijken. De praktijk is dat dit
nog steeds gebeurt vanuit het particularisme van opleidingen die elkaar tot nu
toe altijd met achterdocht hebben bekeken. Historici nemen kunsthistorici
bijvoorbeeld zelden serieus en letterkundigen zijn ervan overtuigd dat historici
te weinig literatuur lezen om een goed oordeel te kunnen hebben over de zeventiende-eeuwse cultuur.
Iedereen heeft zijn eigen onneembare vesting betrokken, waarin de nadruk
meestal ligt op zeer gespecialiseerd onderzoek dat voor buitenstaanders onverteerbaar is. In een groot deel van de Nederlandse academische wereld – in het
bijzonder bij historici en kunsthistorici – bestaat nog altijd angst voor het grote
gebaar. Tot voor kort werd iemand als de Brit Simon Schama hier tot de grond
toe afgebrand omdat hij het lef had om als historicus in zijn boek The Embarrassment of Riches uitspraken te doen over de Nederlandse cultuurgeschiedenis.
Historici en kunsthistorici buitelden over elkaar heen om te wijzen op alle grote
en kleine fouten die de auteur had gemaakt, vaak zonder daarbij oog te hebben
voor de strekking van het verhaal. Recent is wat dit betreft in de Nederlandse
wetenschap een kentering merkbaar. Zeker is in ieder geval dat de drijvende
krachten achter het studiecentrum, zoals de directeur Henk van Nierop (histo-
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ricus) en de kunsthistoricus Eric jan Sluijter, met groot enthousiasme aan hun
taak zijn begonnen. Zij blijken zeker de intentie te hebben om bruggen te
bouwen en eventuele vooroordelen opzij te schuiven.
Het studiecentrum kijkt op verschillende manieren over de grenzen. In de
eerste plaats blijkt de Gouden Eeuw niet een afgebakende periode van honderd
jaar te zijn. Men hanteert een flexibele definitie en heeft bewust gekozen voor
de bestudering van de `lange Gouden Eeuw' die loopt vanaf de tweede helft van
de zestiende eeuw tot in de eerste helft van de achttiende eeuw. Bovendien
houdt men zich ook bezig met de veranderende beeldvorming die later van de
Gouden Eeuw bestond. Het begrip Nederlandse historie wordt in de derde
plaats opgevat als de geschiedenis van de cultuur van de Republiek in wisselwerking met Europa en de rest van de wereld.
De projecten die het studiecentrum initieert hebben vaak een internationale
oriëntatie. Men schenkt bijvoorbeeld ook aandacht aan de betrekkingen met de
Zuidelijke Nederlanden en de wederzijdse invloeden daarvan op de cultuur.
Men richt zich eveneens op de gebieden waarmee de Republiek in de zeventiende eeuw handelscontacten onderhield, zoals Indië en de Nieuwe Wereld. Er
lopen bijvoorbeeld verschillende projecten over de VOC. Wat ik op de lijst mis,
is een onderzoek naar de contacten die werden onderhouden met de Baltische
staten, Rusland of Polen. Uit ervaring weet ik dat de archieven daar nog een
schat aan onontgonnen informatie bevatten en dat men er op onverwachte
plaatsen zeventiende-eeuwse Hollandse schilderijen aantreft die al eeuwen op
ontdekking wachten. Juist hier liggen kansen voor extramuralen, al lijkt dit
aspect van de studie van de Gouden Eeuw niet al te hoog op de agenda van het
studiecentrum te staan. Voorlopig blijft het bij een lezing van Richard Unger
over het contact tussen de Republiek en de Baltische Staten.
Ungers lezing is er een van een jaarlijkse reeks van acht lezingen, waarmee
binnen- en buitenlandse wetenschappers de mogelijkheid krijgen om de resultaten van lopend onderzoek te presenteren. Ook dit initiatief komt voort uit het
belangrijkste uitgangspunt van het studiecentrum, dat men de Gouden Eeuw zo
veel mogelijk vanuit verschillende perspectieven wil benaderen. Men wil
daarmee een echte dialoog op gang brengen.
Verder richt men de blik ook naar buiten door symposia en lezingen te organiseren voor vakgenoten en de geïnteresseerde leek. Er is bijvoorbeeld een
initiatief genomen om buitenlandse specialisten uit te nodigen om enige tijd als
gastdocent op te treden. Ook hierbij heeft men hoog ingezet; op rr maart 2004
hield Jonathan Israel in dit kader een lezing over monarchie, oranjegezindheid
en aanhangers van de republiek aan het einde van de Gouden Eeuw.
De eerste `ereprofessor' was Christopher Brown. Op 26 september 2002
hield hij een openbare lezing met de intrigerende titel The Dutchness of Dutch
Art, waarin hij de Nederlandse wetenschap met talloze voorbeelden de oren
waste voor het angstvallig vermijden van de notie dat er in de Republiek schilde-
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rijen werden gemaakt die een uitdrukking vormen van de Hollandse mentaliteit. Hij toonde aan dat niet de traditie vanuit de Middeleeuwen of de invloed
van Zuid-Nederlandse en Italiaanse kunst de rode draden zijn in de kunst van
de Gouden Eeuw, maar dat er sprake was van een breuk met het verleden en
een kunstproductie die in vele opzichten nieuw, en volkseigen was. Het is
misschien geen origineel standpunt – je komt het veelvuldig tegen in negentiende-eeuwse publicaties over de zeventiende eeuw – het is in ieder geval wel
verfrissend en taboedoorbrekend. Blijkbaar hebben we altijd weer buitenlanders
nodig om erop te wijzen dat we een cultuur hebben waarop we trots mogen
zijn.
Ten slotte worden er ook grenzen verlegd bij het verwerven van financiële
middelen voor onderzoek. Men weet, zowel van binnen de universiteit zelf als
van daarbuiten, geld naar zich toe te trekken. Om een aardig voorbeeld van dat
laatste te noemen: het Nederlands Tijdschaft voor Geneeskunde sponsort Luuc
Kooyman bij het schrijven van een biografie van de zeventiende-eeuwse Amsterdamse arts Frederik Ruijsch. Naar verluidt, wordt er door niet-renaissancisten
wel met enige jaloezie gekeken naar dit soort successen.

Organisatie
Bij de organisatie die de ruggengraat van het studiecentrum vormt, komen we
enkele veertigers tegen, maar het valt vooral op dat het merendeel daarvan 55+
én man is. Wat dat betreft komt het centrum toch wel een beetje grijs over. De
verjonging zit vooral in het team dat door de organisatie is aangesteld om
allerlei onderzoeksprojecten uit te voeren. Professor Eric Jan Sluijter merkte in
zijn oratie op 25 oktober 2002 terecht op dat de Nederlandse kunst van de
zeventiende eeuw internationaal tot een van de grootste publiekstrekkers
behoort, afgemeten aan de ongelooflijke hoeveelheid grote tentoonstellingen
van de laatste jaren. Hij sprak daarin ook zijn vertrouwen uit dat de oprichting
van het Amsterdams studiecentrum voor de Gouden Eeuw laat zien dat een
nieuwe generatie wetenschappers dat erfstuk met grote belangstelling en zorg
zal benaderen. Sluijter meent dat de `toekomst van de Gouden Eeuw' vooral zal
afhangen van de mate waarin (jonge) literatuurhistorici, historici en kunsthistorici door gedrevenheid, enthousiasme en inventiviteit hun kennis van en hun
liefde voor het vak op een breed publiek zullen weten over te dragen.
Het studiecentrum koestert een denktank met jonge veelbelovende wetenschappers die op hun beurt weer worden ingezet om een nieuwe generatie
renaissancisten op te leiden. Tot de belangrijkste activiteiten van het studiecentrum behoren, naast het reeds eerdergenoemde collegeprogramma, het
begeleiden van promoties en het initiëren van projecten voor gepromoveerde
wetenschappers, die waar mogelijk bij het collegeprogramma worden ingezet.
Het gevaar is dan wel dat er van het interdisciplinaire karakter van die colleges
weinig terecht komt, doordat men te maken krijgt met een keur aan zeer
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gespecialiseerde onderwerpen. Dat wordt ondervangen door een strakke coördinatie en onderlinge afstemming van het gebodene. Het zijn deze gedwongen
onderlinge contacten die borg moeten staan voor het interdisciplinaire karakter
van het centrum en die de groep enthousiaste wetenschappers dwingt om over
de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken.

Conclusie
Door het opzij zetten van oude vooroordelen worden nu de eerste stappen gezet
om de grenzen van vakgebieden echt te gaan te overschrijden. De multidisciplinaire bestudering van de belangrijkste periode uit de Nederlandse geschiedenis
heeft al veel nieuwe gezichtspunten en onverwachte resultaten opgeleverd.
Daardoor staan we nu in veel opzichten dichter bij de cultuur en het dagelijks
leven van die tijd dan voorheen mogelijk was. De zeventiende eeuw is niet meer
op weg naar het einde, maar veeleer nader tot u. Of alle fraaie initiatieven echter
ook die middelbare scholieren uit mijn inleiding bereiken? Het zou toch leuk
zijn als zij wisten dat niet Johan van Oldenbarnevelt maar Herman Olde
Riekerink bij Vitesse heeft gevoetbald.

Noot

I Alle informa tie over het studiecentrum is te vinden op internet via
www.uba.uva.nl/goudeneeuw/
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Anne Marie Musschoot

...........

Uitnodigingen tot tegenspraak
Kroniek van de literatuurwetenschap

Lessen in literatuur heet het nieuwe handboek dat zich aandient als weer een
andere introductie tot de literatuurwetenschap, maar dat nadrukkelijk geen
handboek wil zijn. Het `handboek' wordt aangeboden als een geheel van `lessen',
wat het iets minder normatief moet maken. Want auteur W.F. Korsten, docent
Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Leiden, is een toegewijd leraar, die
zijn lessen bijzonder zorgvuldig en liefdevol heeft voorbereid en die zijn
toehoorders rustig, geduldig en vriendelijk tegemoet treedt met de bedoeling
hen wegwijs te maken in het labyrint van de literatuurwetenschap. In de `lessen'
klinkt een verwijzing mee naar het onvolprezen Lessen in lyriek van W. Bronzwaer (1993), dat eigenlijk een handboek poëtica is waarin de recentste literatuurwetenschappelijke theorieën verwerkt zijn. De `lessen in literatuur' doen
hetzelfde maar zijn nog breder, nog veelomvattender, en daardoor ook bijzonder
innovatief en verrassend. In zijn `Dank en verantwoording', een `captatio
benevolentiae' die aan het einde van het boek is geplaatst, stelt Korsten dan ook:
`Dit boek is een feest voor critici. Bijna op iedere bladzijde staat wel iets waarmee
men het oneens kan zijn'. Korsten heeft inderdaad gekozen voor een nieuw
concept, waarvoor hij ook nieuwe keuzes diende te maken. Hij stelt een combinatie voor van geschiedenis en analyse, waarbij hij een poging heeft gedaan `om
een lange gang te maken door de geschiedenis en die gang systematisch [te]
verbinden met benadering en analyse'. De kunst van het maken bestond dan ook
uit schrappen én toevoegen, waardoor hij het geheel ook een eigen toon mee kon
geven. De inzet van dit boek, zo kunnen we lezen in het `Vooraf', is `om
hardnekkig voortbestaande en belemmerende tegenstellingen in het vakgebied
op te heffen' (11). Waarmee Korsten bedoelt: `de tegenstelling tussen theorie en
praktijk, tussen een systematische en een historische benadering van literatuur,
tussen de analytische close reading van een tekst en de historische contextualisering ervan'. Hoog gemikt? Ja. Wishful thinking? Neen: want Korsten is in zijn
opzet geslaagd. Hij doet wat hij wenst te doen: `Wie op een vruchtbare manier
wetenschappelijk met literatuur omgaat, moet én analytisch, én contextueel, én
systematisch, én historisch kunnen werken'. En hij kan het.
Wat betekent dit nu in de praktijk? En hoe `bruikbaar' is dit boek?
Men kan literatuur, ondanks haar `kameleontische karakter', systematisch
benaderen, meent Korsten. Hij doet dit vanuit dertien concepten uit de heden-
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daagse literatuurwetenschap, die worden uitgewerkt in relatie tot één historische periode. Vooral de nieuwe combinaties leveren verrassingen op. Zo wordt
`werking' (een begrip uit de twintigste-eeuwse receptie-esthetica) onderzocht in
relatie met de Griekse oudheid, wordt `identiteit' in verband gebracht met de
Romeinse klassieke oudheid, wordt `autoriteit' het sleutelbegrip dat toegang
biedt tot de vroege Middeleeuwen en is `betekenistoekenning' revelerend voor
de late Middeleeuwen. Enzovoort, tot het einde van de twintigste eeuw met zijn
`postmodernisme' dat wordt gekenmerkt door `representatie' en de overgang
naar de eenentwintigste eeuw die wordt gemarkeerd door de `hybriditeit die
dan weer inherent is aan `transnationalisme en postkolonialisme'. Het is even
wennen omdat moderne of recente begrippen worden toegepast op periodes uit
het verleden die afgesloten leken en die dus nu weer worden opengebroken en –
op een zeer postmoderne manier – naar vandaag toe worden gehaald, waarbij
ook de benaderingswijzen zelf zijn losgemaakt uit hun historische context. In
de praktijk werkt het tegelijk verhelderend en verwarrend. Korstens werk
vertoont een neiging tot holisme en alomvattendheid die de kaartenbakken van
de afzonderlijke subdisciplines van de algemene literatuurwetenschap en de
geschiedschrijving in het algemeen grondig door elkaar schudt.
De `brede' blik heeft ongetwijfeld veel voordelen. Zo denkt Korsten in een
Europese ruimte en geeft hij voorbeelden uit verschillende nationale literaturen:
Nederlandse zowel als Franse, Engelse, Duitse, Spaanse etc., waarbij uiteindelijk ook blijkt dat die `nationale' grenzen noch in hun oorsprong noch in hun
verschijningsvormen van vandaag vastliggen. Grenzen zijn immers – in de
terminologie van Korsten – poreus. Deze postmoderne, `brede' aanpak brengt
tal van nieuwe mogelijkheden voor interpretatie in het blikveld van de lezer.
Slechts enkele voorbeelden, geplukt uit de rijkdom van het boek. In het
hoofdstuk over de Grieks klassieke oudheid wordt duidelijk gemaakt dat de
twintigste-eeuwse speech-act-theorie gedeeltelijk teruggaat op de klassieke
Griekse retorica en wordt gesteld dat de retoriek uit de klassieke tijd het meest
lijkt op wat nu taalbeheersing doet. En in het hoofdstuk over de vroege Middeleeuwen wordt een portie ideologiekritiek toegepast, waarna het actantieel model
van A.J. Greimas, een verworvenheid van de twintigste-eeuwse narratologie, een
nuttig instrument blijkt te zijn bij de analyse van topen en structuren in het
Nibelungenlied. Een nadeel van deze systematiek van nieuwe combinaties – die
overigens op beperktere schaal al in bestaand onderzoek te vinden zijn – is dat
er ook wel eens vreemde of onjuiste uitspraken worden gedaan, die inderdaad,
zoals Korsten zelf al had voorspeld, tot tegenspraak uitnodigen. Ook hiervan
enkele voorbeelden. Op pagina 278 wordt uitgelegd dat close reading de inzet
was van de benadering die werd geïntroduceerd door de New Critics, die de
literaire tekst zagen als een besloten geheel, als een wereld op zich. Het betekenispotentieel van de tekst wordt in deze analytische methode dus niet bepaald
`door factoren als de maatschappelijke context, de bedoelingen van de maker of
de strategie van een uitgever'. Maar de conclusie die hieraan wordt verbonden:
`Eigenlijk stond deze benadering haaks op de poststructuralistische' (278) kan
gewoon niet. De benadering van de New Critics ging in de tijd immers ruim
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vooraf aan het poststructuralisme en kan daar dus moeilijk haaks op hebben
gestaan. Het gevaar schuilt hier in een klein detail: `stond' in de conclusie zou
eigenlijk `staat' moeten zijn, want in Korstens werkwijze is al het historische
tegenwoordig. Nog zo'n onaanvaardbare (want gewoon onjuiste) sprong is te
vinden in `Benadering Io', waar Korsten oppert dat de Russische formalisten
min of meer gelijktijdig met de Praagse structuralisten vergelijkbare ideeën
ontwikkelen. Hier lijkt de tegenwoordige tijd van `ontwikkelen' correct, maar het
was nog correcter en ook vruchtbaarder geweest in het oog te houden dat de
Praagse structuralisten in de tijd na de Russische formalisten kwamen, van wie
ze de ideeën hebben overgenomen en verder ontwikkeld (de `brug' was hier
Roman Jakobson). En nog iets, van een heel andere orde dan. Anders dan
Korsten doet uitschijnen is de opva tting dat modernisme een literaire stroming
is geweest, naast expressionisme, futurisme, surrealisme en dada helemaal niet
algemeen aanvaard. Het is ook zeer gebruikelijk het concept modernisme te
hanteren als een overkoepelende term, die de andere zojuist genoemde
begrippen omvat. Het was correcter geweest dit even te vermelden.
Het is ove ri gens niet zo dat Korstens boek op iedere bladzijde uitnodigt tot
tegenspraak, zoals hij zelf in zijn defensieve nawoord blijkt te vrezen. Wel kan
worden opgeworpen dat dit brede oefenterrein voor Europese geschiedenis,
geschiedschrijving, literatuurgeschiedenis, literaire tekstanalyse, retorica en
poëtica, literaire theorie en nog zo een en ander, misschien wel wat ruim is voor
de beginnende letterenstudent die Korsten tot zijn doelpubliek rekent. Lessen in
literatuur lijkt veeleer een prettig leesboek voor gevorderden, dat verrassende,
nieuwe inzichten biedt aan de geoefende, theoretisch al goed geschoolde lezer.
We gaan op zoek naar nog meer tegenspraak in deze kroniek. Korsten gaat er
nog van uit – en velen zullen het hier met hem eens zijn – dat het heel lastig is
om een eensluidende definitie te geven van literatuur (ze is immers door de tijd
heen en ook afhankelijk van de plaats zéér veranderlijk), wat in de praktijk
impliceert dat er altijd weer heftige discussies worden gevoerd over wat nu
eigenlijk `goede' literatuur is. Niemand waagt zich dus aan een wetenschappelijke, algemeen geldige definitie van `goede literatuur'. Dat is althans het
standpunt van de wetenschapper. Het is ook het standpunt van de criticus
vandaag. Ten overvloede, en als hommage aan de betreurde, toonaangevende
criticus Edward Said (1935-2003), moge hier een citaat aangevoerd worden uit
diens The World, the Text, and the Critic (1983): `(literaire) k ritiek moet zichzelf
zien als levenverrijkend en als in essentie gekant tegen elke vorm van tirannie,
onderdrukking en mishandeling; het sociale doel ervan is niet-dwangmatige
kennis, geproduceerd in het belang van menselijke vrijheid'.1
Interessant is dat we nu ook in dit verband een verandering kunnen constateren. De afgelopen jaren hebben we als het ware een hausse gezien in de publicaties van bundels met beschouwingen over poëzie. Waarom dat zo mag zijn, is
een vraag die we hier even niet aan de orde stellen. Wel kan, in het licht van wat
zojuist voorafging, worden gewezen op het opmerkelijke samentreffen, in 2003,
van twee bundels die met elkaar gemeen hebben dat ze nu weer wel een expli-
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ciete behoefte uitdrukken aan waardeoordelen, aan nadrukkelijke positionering
van de criticus, aan een bevlogen kritiek die het kaf van het koren scheidt, die
bepaalt wat goede poëzie is en afwijst wat slecht is. Gaat het om een nieuwe
ontwikkeling? Het is nog niet meteen duidelijk. Maar hier wordt wel een nieuwe,
polemische toon gezet. En de vragende (of liever: eisende) partij is niet van de
minste. Ze is ook literatuurwetenschappelijk geschoold.
De meest strijdlustige is Ilja Leonard Pfeijffer, die in Het geheim van het
vermoorde geneuzel. Een poëtica niet alleen een zoektocht onderneemt `naar een
nieuw, vitaal en verleidelijk gezicht voor de poëzie' maar ook een oorlogsverklaring tekent `aan hen die haar knevelen onder valse en stoffige maskers'.
Pfeijffer is een van de meest besproken dichters van deze tijd, stelt de flaptekstschrijver terecht. Hij is niet alleen dichter, maar ook romancier, redacteur van
literaire tijdschriften (De revisor, het poëzietijdschrift Awater), poëzierecensent en
bevlogen criticus. Pfeijffers zoektocht is gepassioneerd en hij pleit in zeer
oorlogszuchtige termen voor `een ferme stellingname'. Het `dood aan de vijand' is
niet ver weg, compromissen worden afgewezen en hij stelt voor – toeval of niet:
net zoals sommige gezaghebbende politici in Nederland – dat er nieuwe normen
en waarden worden geformuleerd. Pfeijffer is classicus, en hij kent de geschiedenis van de poëticale opvattingen sinds de oudheid. Hij wéét dat dichters al zo
lang als zij dichten ook denken en schrijven over dichten en bepalen wat goede
poëzie is. Hij betreurt dan ook dat aan die vele duizenden positiebepalingen en
apologieën sinds Plato en Horatius een einde lijkt te zijn gekomen. Positiebepaling is polemiek, is oorlog, stelt Pfeijffer, en deze strijd is ook de voorwaarde
voor eeuwige verjonging. De afgelopen jaren heeft het postmoderne denken met
zijn relativerende anything goes-vermogen het debat lam gelegd. De veelheid en
pluriformiteit van wat allemaal getolereerd wordt als poëzie heeft een literair
landschap opgeleverd waarin iedereen maar wat doet en er maar op los dicht:
`alles mag en alles is even enig en niets is slecht' (13). In dit ongecontroleerde
veld wil Pfeijffer de koppen doen rollen. De tegenstanders van `goede' poëzie, de
`neuzelaars die mummelen in haar naam en onder haar vaandel valse pretenties
voeren', worden in zijn boek van antwoord gediend. Ze worden zonder
mededogen `ontmaskerd', `te kijk gezet' en `over de kling gejaagd' (13). Sic. Want
Pfeijffer wéét en bepaalt dus ook `wat nu eigenlijk echte, goede poëzie is'. Het
boek heeft de charme van zijn bevlogenheid, maar ook van zijn duidelijkheid: `De
opvatting dat verstaanbare poëzie beter is dan moeilijke poëzie is een misvatting.
Sterker nog, het is precies tegenovergesteld aan de waarheid. Onbegrijpelijke
poëzie is altijd beter dan makkelijke poëzie' (21). Pfeijffer legt ook uit waarom; en
wat meer is: hij bedient zich ook van goede, vaak literairhistorische argumenten
om zijn oordelen kracht bij te zetten en te onderbouwen.
De essaybundel van jos Joosten, Onttachtiging. Essays over eigentijdse poëzie en
poëziekritiek is even interessant door zijn uitgesproken stellingname maar minder
oorlogszuchtig. Joosten heeft veel Bourdieu gelezen en draagt dus andere
argumenten aan dan Pfeijffer. Maar ook hij tekent verzet aan tegen de huidige
situatie waarin alles mag en kan en ook hij betreurt de `stuurloosheid' van de
lezer en de criticus. Ook hier is de slinger van de pendule naar het andere
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uiterste geslagen. Joosten vraagt zich verbaasd af hoe het toch komt dat
niemand meer durft te oordelen zodra het over poëzie gaat: `Het feit dat in
poëzie alles toegestaan is, wil toch niet zeggen dat wij als lezers ook alles even
egaal waardevol moeten vinden' (13). Hij eist dan ook als criticus het recht op
een onderscheid te mogen maken tussen wat de moeite waard is en wat niet. En
Joosten doet het ook meteen: waar de poëzie zelf `een grabbelton' lijkt te zijn
geworden – een `koopjesrek in de uitverkooptijd, waar iedereen maar wat in
graait zonder zich om kwaliteit, smaak, duurzaamheid of wat ook te bekommeren' (15) – is een totaal egalitarisme aan de kant van de kritiek verwerpelijk.
Een uitgesproken stellingname is des te harder nodig omdat elke objectieve
maatstaf ontbreekt. Joosten constateert dat na de `gegroepeerde' literatuurvernieuwing van de Vijftigers, die afdoend hadden afgerekend met de schoonheidscultus van de Tachtigers, er zich geen serieuze bewegingen meer hebben
voorgedaan. Een baanbrekende vernieuwing, met een evident afwijkende
poëtica en een duidelijke maatschappelijke inbedding is na Tachtig, en de
gedeeltelijke reprise daarvan door Vijftig, uitgebleven. Wat vandaag overblijft in
het centrum van het poëzieveld zijn `gearriveerde dichters die excelleren in
transparante eenduidige poëzie' (31). Maar naast die mainstream ontwikkelen
zich volgens Joosten (en Pfeijffer) interessante dichters die zich onttrekken aan
het routinematige (Joosten noemt er een vijftiental, onder wie Arjen Duinker,
Dirk van Bastelaere, Elma van Haeren, Peter Verhelst e.a.) en die opereren `in
een autonoom literair veld'. Ook zonder het jargon van Bourdieu zou het
duidelijk zijn. Hier worden, net als bij Pfeijffer, scherpe krijtlijnen getrokken en
wordt gekozen voor `deviante', weerbarstige, zeg maar: `moeilijke' poëzie.
Opmerkelijk en nieuw is dat Pfeijffer en Joosten als literatuurwetenschappers een uitgesproken persoonlijke, subjectieve kritiek opeisen. Er zijn
natuurlijk ook nog steeds critici die vinden dat literatuurwetenschap absoluut
overbodig, ja, zelfs uit den boze is (zoals Ger Groot beweert in `Geef de lezer
zijn roman terug', in De Groene Amsterdammer van ri oktober 2003). Zij vinden
dat je beter kan lezen zonder al die wetenschappelijke ruis. Maar zij hebben
ongelijk; ze weten niet wat ze moeten missen.

Noot

I `Criticism must think of itself as life-enhancing and constitutively
opposed to every form of tyranny, domination, and abuse; its social
goals are noncoercive knowledge produced in the interest of human
freedom'.

Besproken titels

Lessen in literatuur. Nijmegen, Vantilt, 2002. 352 pp.
75697 81 3. € 24,9o.
JOOSTEN, Jos: Onttachtiging. Essays over eigentijdse poëzie en poëziekritiek.
Nijmegen, Vantilt, 2003. 32o pp. ISBN 90 75 6 97 79 I. € 18,85.
PFEIJFFER, ILJA LEONARD: Het geheim van het vermoorde geneuzel. Een
poëtica. Amsterdam en Antwerpen, Arbeiderspers, 2003. 307 pp.
ISBN 90 295 3651 9. € 19,95.
KORSTEN, F.W.:

ISBN 90

45

Tom van

Deel

...........

Ach wie nichtig, ach wie flüchtig
Kroniek van de poëzie

Behalve poëzie wordt er ook veel over poëzie geschreven. Die tweede stem, om
met Kees Fens te spreken, is belangrijk, want een reactie op de eerste, die van
de dichter. Krijgt de eerste stem geen gehoor, dan kan de poëzie het wel
vergeten: niemand wil iets terugzeggen, een roepende in de woestijn. Gelukkig
is er wat de Nederlandse en Vlaamse poëzie betreft naast de weinig florerende
poëziekritiek in dag- en weekbladen, een flink aantal essayisten bezig de poëzie
van commentaar te voorzien en enige orde in de ogenschijnlijke chaos te
scheppen.

Postmodernisme
Onder deze beeldvormende poëziecritici nemen Thomas Vaessens en Jos
Joosten met hun omvangrijke boek Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen1 een belangrijke plaats in. Zij stelden vast dat er, nu al weer vele jaren, een
soort poëzie wordt geschreven, waarop de gebruikelijke leeswijze geen vat lijkt
te krijgen. De interpretatie van poëzie gaat meestal uit van het idee dat er aan
een gedicht een samenhangende gedachte of één beeld ten grondslag ligt, maar
de nieuwe poëzie onttrekt zich aan een dergelijke reconstruerende benadering.
De middelpuntzoekende lezing ketst er op af, want de tekst heeft eerder een
middelpuntvliedend karakter. Dat is althans het probleem waarvoor zij menen
dat sommige hedendaagse poëzie de lezer stelt.
Eenheid of verscheidenheid – het is nog maar een van de vragen, die zij
opwerpen. Niet alleen de coherentie is, trouwens allang, bij poëzie een
vraagstuk, ook op het vlak van moraal, identiteit, oorspronkelijkheid, intuïtie,
volmaaktheid en autonomie zien zij andere denkbeelden werkzaam in wat zij
dan ook noemen de postmoderne avantgarde. De grote tegenstelling in hun
zowel studieuze als essayistische boek is die tussen de moderne, ook wel nieuwkritische (naar aanleiding van New Criticism, close reading) leeswijze en de
postmoderne, die niet op eenheid en samenhang is gericht.
De veronderstelling dat de modernistische leeswijze het antwoord is op een
literatuur die om een dergelijke bril vroeg, is redelijk. Ook het feit dat Lucebert,
in hun ogen een voorlopende postmodernist, aanvankelijk via de merlinistische
methode werd benaderd (nieuw-kritisch dus), maar gaandeweg steeds minder
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toegankelijk werd bevonden via deze weg, pleit voor een leeswijze die recht
doet aan versplintering en incoherentie. Ook een lezing van poëzie die, zoals
Jan H. de Roder heeft aanbevolen in zijn essay Het schandaal van de poëzie, het
wezen van de poëtische ervaring meer zoekt in de betekenisloze elementen,
zoals metrum en klank, komt dan als vanzelf naar voren.
Een van de dichters die zij tot de huidige avant-garde rekenen en die dus ook
op de nieuwe manier moet worden gelezen, is Tonnus Oosterhoff. Met zijn
bundel Wij zagen ons in een kleine groep mensen veranderen heeft Oosterhoff
zonder enige twijfel de meest vernieuwende stap gezet in onze poëzie. Hij
kreeg er dan ook meteen de VSB Poëzieprijs 2003 voor. Dat is opmerkelijk,
want hij is een onvoorspelbare, nooit aan verwachtingen tegemoetkomende
dichter; hij wil spannend blijven en zichzelf en zijn lezers voortdurend
verrassen. Dat zulke vreemde en moeilijk te vatten poëzie de grote prijs wint,
betekent iets: het poëzieklimaat is gewijzigd, gedichten mogen afwijken, raar,
onbegrijpelijk, gek zijn.
Wat Oosterhoff in zijn nieuwe bundel voor ogen staat, heeft te maken met
wat Leo Vroman ooit noemde `Dat verdomd godderige van het volmaakt
gedicht'. Het nastreven van een vorm die juist niet volmaakt is, niet af, maar
open en in beweging. In 2000 kwam Toon Tellegen met een bundel van negenendertig onvoltooibare gedichten, waarvan alleen een aantal regels of formuleringen, woorden uit het tekstbeeld opdoemden: of ik. Het gedicht dat nog in
statu nascendi is, het open en bewegelijke gedicht, vraagt om aandacht, niet
voor het uiteindelijke resultaat maar voor het proces. Het zegt veel dat
Oosterhoff in een van zijn gedichten verwijst naar J.H. Leopold, de dichter van
`de schoonheid van het onvoltooide', wiens oeuvre voor een aanzienlijk deel in
het onaffe en fragmentarische is blijven steken. De presentatie van Leopolds
onvoltooide werk, met open varianten, keuzemogelijkheden wat syntactische
combinaties betreft, zoals geschiedt in het tweede deel van zijn Verzamelde
verzen, zal voor Oosterhoff een voorbeeldfunctie hebben vervuld.
Hoe breng je altijd maar als statisch op de pagina gedrukte gedichten in
beweging? Dat is de vraag die Oosterhoff al langer motiveert. De oplossingen
zijn uit de geschiedenis bekend: te denken valt aan de zogenaamde ritmische
typografie van Paul van Ostaijen, die zorgde voor een dansant tekstbeeld en een
flink beroep op het associatieve vermogen van de lezer, die nogal wat lege
plekken had te dichten. Een andere mogelijkheid is Cent mille milliards de
poèmes van Raymond Queneau, een sonnet dat per regel tien keuzeregels heeft,
waardoor het naar believen valt samen te stellen. Ook J. Bernlef had in zijn
bundel Bermtoerisme een afdeling met op afscheurbare kaartjes poëziefragmenten die op willekeurige manier op een volgorde konden worden gelegd.
Maar Oosterhoff heeft zijn eigen, ten slo tte digitale weg gevolgd. Hij voegt
een cd-rom toe, waarop we inderdaad op ons scherm gedichten of woorden of
fragmenten in beweging kunnen zien, ze verschijnen en verdwijnen, geheel of
gedeeltelijk, alles is niet vast, er heerst een ritmiek van opdoemen en
verschimmen, zelfs de betekenissen raken los en zwevend. Alles natuurlijk
volgens een strikt programma van Oosterhoff, dat moet er wel bij worden
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breek dit huis af
pneumatische hamer
Dc sierput steekt meters
zes ton graniet
's Zomers barbecue
pook
him barn

hete ijzeren
klepel

Het vet rookgordijn
trek je met één man niet open
het is bestikt
met

Najaar. De koperen
schoonteenhenpt
wijst storm de weg
Het win/lipid beiert hoembahoemba
Toe breek mijn huis af,
ik ben ten dode. Wereld!
Langsgeworpen modderiduit
Dan houdt dit huis het lange iftt
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bedacht. Hier streeft iemand de volmaakte onvolmaaktheid na, een combinatie
ook van alle kunsten, de beeldende, de muzikale (Bach) en de literaire.
In de bundel moet die beweeglijkheid anders gesuggereerd worden,
daarmee was Oosterhoff al eerder doende. Hij introduceerde de grijze in plaats
van de zwarte letter en verder het kleinere corps en de keuzemogelijkheid. Nu
pakt hij het veel harder aan en schrijft hij met de hand van alles bij en in en
over zijn gedrukte, onaffe gedichten. De indruk moet ontstaan dat we getuige
zijn van de genese van het vers, de dichter is er nog niet uit en overweegt nog
andere mogelijkheden. Na een gedicht over Lucebert kladt hij met grote letters
`Brul admiratie! Lucebert gans de natie' onder zijn gedrukte tekst.
Vaesssens en Joosten beschrijven in hun boek in detail de beweeglijkheid
van het gedicht op de cd-rom; ik moet hier volstaan met de afbeelding van het
slotgedicht `Toe breek dit huis af...', dat in druk onaf is en voorzien van
geschreven toevoegingen. Het is niet werkelijk work in progress wat we zien,
maar een imitatie daarvan: het is immers de bedoeling dat dit onevenwichtige
geheel als zodanig wordt gepercipieerd. Deze onvoltooidheid is nog
kinderwerk in vergelijking met de onafheden die op de cd-rom zijn te
genieten.
Het gedicht begint in de gedrukte tekst met twee open plaatsen die met de
pen worden ingevuld. Veel gedichten van Oosterhoff spelen in op een andere
tekst en als ik mij niet vergis doet hier `Herbsttag' van Rainer Maria Rilke mee,
met de bekende regel 'Wet- jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr'. Ook in
Oosterhoffs gedicht is het najaar en er komt zelfs een Duits klinkend woord in
voor: `windspiel' in de betekenis van `storm'. Bovendien is de zesde versregel
open gelaten en lezen we daar in handschrift: `Ach wie nichtig, ach wie
fluchtig', een tekst van Michael Frank (1609-1667), die bekend is geworden
door Bachs Cantate nr. 26 en in het Evangelische Gesangbuch fur Rheinland und
Westfalen en het Liedboek voor de Kerken (in een mooie vertaling van Ad den
Besten en W.J. van der Molen) staat:
Ach wie fliichtig, ach wie nichtig
ist der Menschen Leben!
Wie ein Nebel bald entstehet
and auch wieder bald vergehet,
so ist unser Leben, sehet!
In handschrift, schuin aan het einde van de pagina, wordt deze verzuchting
over het nietige en vluchtige van het mensenbestaan nog drie keer herhaald.
Niet altijd zijn de geschreven toevoegingen zo duidelijk; bij voorbeeld levert de
invulling van de open plek voor het woorddeel `alles' de volgende mogelijkheden op: gallopades, brookades, Hades – drie open varianten dus.
De nieuwe poëzie van Oosterhoff streeft naar een beweeglijk gedicht, een
gedicht dat geen betekenis insluit, maar tal van betekenissen, als een ontploffende vuurpijl, ontsluit. Een gedicht ook dat gedichten genereert, niet stilstaat,
niet hermetisch is, niet gesloten, maar in het volle leven mee wil doen. Het is
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een vernieuwing in de poëzie niet zonder besef van de traditie, dat mag blijken
uit de hommage aan Leopold, de meester van het onvoltooide.
In deze postmoderne trant is in de afgelopen periode nog heel wat meer
verschenen, zij het niet zo extreem op het beweeglijke gericht. Ik denk dan aan
de zeer geestige, collage-achtige gedichten van Astrid Lampe in De memen van
Laura. Eén voorbeeld moet hier volstaan:
mijn F16 voelt aan als een maatpak, als ik in de cockpit
zit heb ik nooit het gevoel dat er iets mis kan gaan (nog us
nog us)
...toe dan!... je kent me beter dan je denkt... ik! was die
kikker
hoop echt dat er nu niemand een foto van me maakt
zo gek veel rollen zijn er voor actrices boven de veertig
nou ook niet weggelegd
never let the facts spoil a good story, tributyltin:*
(...tong me! druk me in elk geval niet weer uit het centrum van de aandacht!)
de schok toen ik in 1991 bij normaal gladde vrouwelijke
wulken prominente penissen aantrof en dat deze imposex
direct correspondeert met de grote zeevaartroutes

Jellema
In 2003 is plotseling C.O. Jellema gestorven, een dichter die zich beslist niet tot
de postmodernen heeft gerekend, maar die zich de laatste jaren juist heel vitaal
ontpopte als iemand die het strakke keurslijf van het sonnet was ontgroeid.
Twee weken voor zijn dood verscheen de bundel Stemtest, die opnieuw laat
weten dat het beeld zijn poëzie bepaalt en een verlangen uitdrukt om één te
worden met de ander, met de natuur of met de dingen. De zichtbare werkelijkheid staat bij hem in het teken van iets veel groters, dat onbevattelijk is en
hooguit gesuggereerd kan worden. Het denken, waar Jellema's poëzie altijd
door werd bedreigd, is een belemmering voor de ongereflecteerde, zintuiglijke
ontvankelijkheid voor het leven, vandaar de eenvoudige oproep: `hoor wat er is,
f ademt en ritselt, kwaakt in de kikkers'.
Op een ogenblik waarop zijn oeuvre zich indrukwekkend bewoog in een
steeds vrijere en meer aardse, lichamelijke richting is Jellema het woord
ontnomen. Het openingsgedicht van zijn laatste bundel is karakteristiek voor de
subtiele parallellen die hij ervoer tussen ervaringen en denkbeelden. Ze grenzen
aan het mystieke en religieuze.
Verdacht goedje dat vrij de zee in loopt.
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ZEEGEZICHT

Op de palm van jouw hand, in dat landschap
van gevormde levenslijnen, niet groter
dan een flinke waterdruppel
— terwijl zonsondergang de hele
hemel boven de eindstreep van het eiland
ginds in Turner-kleuren zet —
die babykrab, voorzichtig
van tussen de basaltblokken geraapt,
zijn onderkomen waar hij wach tte op de vloed.
Nog kleiner dan de nagel van jouw pink,
zijn grijsblauw pantsertje nog niet verkalkt,
krabbelt hij zijwaarts over plooi en heuvel,
een onbekende wereld, verontrust
dat bodem warmte geeft.
Dan, op de rand van dat heelal, laat hij
zich zonder aarzeling terugvallen in
de veiligheid van spleten, zeezand, steen,
met achterlating van een beeld, van
haast een naam.
Nu is het of wij, samen onder aan de dijk,
worden gezien, terwijl het water stijgt
en in doorschijning spiegelt hoe de hemel kleurt.
Heeft iemand iets gezegd? Nee, niemand sprak.

De opbouw van dit gedicht is schi tterend. Het begint met de handpalm die met
een landschap wordt vergeleken. Vervolgens komt de grotere dimensie aan bod,
de avondhemel waaronder deze handpalm zich bevindt. Daarna pas verschijnt
de babykrab in het gedicht, die uit zijn milieu is geraapt en nu, klein als hij is,
in de `onbekende wereld' van de handpalm zijn weg probeert te zoeken. Hij valt
terug in zijn eigen wereld, maar toch is hij in die andere wereld gezien en niet
onopgemerkt gebleven. Hij is verdwenen `met achterlating van een beeld, van /
haast een naam'.
Uit het slot van dit gedicht mag worden opgemaakt dat het beeld van de
handpalm met het krabje waarnaar heel intens gekeken wordt een verdubbeling
ondergaat, want er staat dan: `Nu is het of wij [...] worden gezien'. Dat kan niet
anders dan betekenen dat de twee mensen zich samen als het ware ook in de
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handpalm van het avondlandschap gezien voelen door een grotere instantie
dan zij kunnen waarnemen. Zij zijn te klein om dit grotere te kunnen kennen,
maar dat de kleurende hemel er iets mee van doen heeft, lijkt het gedicht te
suggereren. Daar komt natuurlijk ook de associatie bij met `in Gods hand' zijn.

Gods hand
Een van de meest ondergewaardeerde dichters van het afgelopen jaar is
Willem Jan Otten, die met Op de hoge een misschien niet evenwichtige, maar
toch in elk geval wel intrigerende bundel heeft geschreven, die zijn overgang
markeert naar het (katholieke) geloof. Wie werkelijk door de knieën gaat, hoeft
in de seculiere wereld van de letteren op weinig genade te rekenen en dat is in
het geval van Otten onterecht. Hij heeft altijd in zijn werk zijn inzichten op het
denken en de taal veroverd en er een literaire vorm aan willen geven. Zoiets
afdoen met de dooddoener dat poëzie zich niet verdraagt met katholicisme is
natuurlijk onwelwillend.
Het is te verwachten dat religiositeit, die vanouds een hechte band onderhoudt met dichtkunst, een steeds grotere rol zal gaan spelen in de poëzie. Een
teken in dit opzicht is de bewerking van Lloyd Haft van De Psalmen, waarin op
een zeer persoonlijke wijze, met de nodige inkortingen en benadrukkingen,
alle honderdvijftig psalmen nieuw leven is ingeblazen. Het zijn totaal andere
teksten dan die van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde, kaal en sober,
waarin een intens zoeken tot uitdrukking wordt gebracht.
Ook Otten verwerkt het christelijke en bijbelse beeld- en taalmateriaal. Hij
voelt zich `op de hoge' op het punt staan van de sprong. In een van zijn
gedichten komt ook de palm voor van Gods hand. Het geeft een goede indruk
van Ottens vrije, maar misschien niet eens onorthodoxe omgang met de christelijke traditie:
Hoe wij in de handpalm neergeschreven zijn,
ik heb het nog niet grondig onderzocht.
Wel schat ik dat het om iets draadloos' gaat.
Zodra het een van ons alhier te gortig wordt,
bijvoorbeeld in de basiliek de diepdemente vrouw
die, met een tissue en een eeuwigheid te laat,
geschilderd bloed poogt weg te vegen van een houten
wreef, dan gloeit van haar, die niets meer weet,
de naam op in de palm van de hand. Die voelt,
vermoedelijk, hoe koel van lieverlee zijn vlees,
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hoe weinig zijn presentia reëel nog scheelt
van onderzodenklam en onverrijsbaar zijn,
en weet: dat ik besta is dat zij streelt.

Noot

I Zie ook bespreking in rubriek `Besprekingen en aankondigingen'.
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Ludo Beheydt
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Interculturele communicatie:
Europees of lokaal
Kroniek van cultuur en maatschappij

1. Inleiding
In de Nederlanden heeft het kosmopolitisme oude adelbrieven. Lang voor de
Verlichting was er in de Nederlanden een intellectuele elite die geloofde in het
kosmopolitisch ideaal dat afstand nam van provincialisme en chauvinisme. In
de zestiende eeuw schreef Erasmus van Rotterdam: `Ik ben een wereldburger,
vriend van alle naties' en in overeenstemming met dit ideaal deed hij afstand
van zijn moedertaal en schakelde hij over op het Latijn, de lingua franca van de
grenzeloze, ontwikkelde elite van zijn dagen. Erasmus was een man van de
wereld die geloofde in de internationale tolerantie en was daarmee grondlegger
van een filosofisch kosmopolitisme. Een eeuw later was Pieter Pauwel Rubens
de eminente Vlaamse vertegenwoordiger van het kosmopolitisme. Aan zijn
Franse vriend Valavez schreef hij op io januari 1625: `Ik beschouw de hele
wereld als mijn land, en ik geloof dat ik overal heel welkom zou zijn' (geciteerd
in White 1987, 188). Hij was op dat moment een veelgeprezen Europees
schilder die in dienst stond van het humanistische ideaal en zijn naam al naar
gelang van de omstandigheden veritaliaanste in Pietro Paolo Rubens of verlatijnste in Petrus Paulus Rubens. Hij schreef brieven in het Frans, het Latijn of
het Italiaans en liet graag zijn vertrouwdheid blijken met de klassieke literatuur.
Hij was, schrijft Simon Schama (1997, 140), `in essentie een burger van een
tweede christelijk Rome: niet het bekrompen domein van de barokke pausen
maar een rijk van geleerde, deugdzame en beschaafde mensen – een Europese
unie gebaseerd op een gemeenschappelijke cultuur in plaats (sic) een gemeenschappelijke munt'.
Is dat niet de droom van het nieuwe Europa, het Europa met een `Europese
identiteit', het Europa waar elk bekrompen nationaliteitsgevoel uit verdwenen
is, het Europa van de eurotopisten van het begin van de twintigste eeuw? In
Julien Benda's Discours à la nation européenne, een ontroerend betoog uit 1932,
wordt die Europese utopie ons al glanzend voorgesteld:
Onontkoombaar zal de Europeaan minder aan Europa gehecht zijn dan de
Fransman aan Frankrijk, dan de Duitser aan Duitsland. Hij zal zich met een
veel lossere band door zijn geboortegrond en zijn trouw aan de aarde bepaald
voelen. Maak Europa een soeverein Europa, en de god van het Onstoffelijke
zal u toelachen.
54

Die droom is een wensdroom gebleken. Nooit slaagt de mens erin dit kosmopolitische ideaal vol te houden. Nooit slaagt de mens erin volledig zijn wortels
door te snijden. Afstand nemen van zijn `culturele identiteit' is het loslaten van
een levensnoodzakelijke geborgenheid en dat lukt kennelijk nooit helemaal.
Ook bij Erasmus niet, ook bij Rubens niet. Ondanks zijn kosmopolitisme kon
Erasmus het niet laten de lof te zingen van zijn eigen natie. In zijn essay op
het adagium Auris Batavia, het Bataafse oor, dat eigenlijk verwijst naar de
smaak van de `botte' Hollanders, keert Erasmus het pejoratieve stereotype
handig om in een lofzang op zijn eigen volk en geeft hij uiting aan een wel
zeer Hollands natiegevoel als hij schrijft:
Wat zeden en gewoonten betreft, is er geen volk dat meer openstaat voor
medemenselijkheid en vriendelijkheid en minder geneigd is tot
onbeschaafd en gewelddadig gedrag.
En Rubens had na een glansrijke carrière als diplomaat, plotseling genoeg van
het internationale machtsspel waarin hij verweven zat en nam de beslissing
`de gulden strik der ambitie door te hakken' en terug te keren naar zijn
geliefde Vlaanderen om Hare Hoogheid Isabella `voortaan in eigen huis te
dienen'. `Thuis, heel tevreden' met zijn jonge vrouw Hélène Fourment op zijn
buitenverblijf Het steen in Elewijt geeft de bekeerde universalist nu uitdrukking
aan de liefde voor zijn eigen land in een schi tt erende reeks Brabantse
landschappen.
Dit heimwee van de kosmopoliet is kennelijk universeel. De mens slaagt er
niet in de fundamentele behoefte om ergens bij te horen te negeren. Altijd is
er de spanning tussen het rationele verlichtingsideaal van de kosmopoliet die
zich onthecht heeft van de geboortegrond waarop hij toevallig is geboren en
het onontkoombare gevoel van verbondenheid van het individu met de habitat
waarin hij is opgegroeid en gekoesterd. In De verloren beschaving (1997)
argumenteert de tegendraadse Franse filosoof Alain Finkielkraut overtuigend
hoe de kosmopoliet in wezen een ontheemde is, die door `heimwee' overmand,
ronddwaalt in een wereld die hem vreemd is, een wereld van gemis waarin `de
tafel nooit der Tisch zal worden'. De ontheemde komt tot de onvermijdelijke
vaststelling `dat de mens zijn menszijn niet verovert door af te rekenen met
het verleden dat aan hem voorafgaat, door niets van zijn wortels te willen
weten of afstand te doen van zijn bewustzijn ten bate van een almachtig afdekkende rede' (Finkielkraut 1997, 136). Dit heimwee vond ik sprekend verwoord
in en recente column van Max Pam in NRC Handelsblad:
Slaapverwekkend is het vooruitzicht dat je in Europa tenslotte nergens meer
naar het buitenland kunt, want van Zweden tot Griekenland zal overal alles
hetzelfde zijn. Overal Frans stokbrood, Duitse auto's en Nederlandse kaas,
van dezelfde goedgekeurde kwaliteit. Het enige buitenland dat in Europa
over blijft, is Noorwegen. Dat wordt het welvarendste land ter wereld en het
Noors zal nog levendig worden gesproken als de Nederlandse taal allang is
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uitgestorven. Wij zullen de Noren erom benijden. Alleen jammer dat
wijzelf dan niet meer bestaan (Web- en Weekeditie voor het buitenland, 23
december 2003, 7).
Is er een menselijker pleidooi denkbaar voor de behoefte aan `culturele
identiteit', ook in de grote Europese ruimte? Is er een begrijpelijker verklaring
voor de heersende euromalaise? In de nieuwe Europese ruimte zal de behoefte
aan culturele identiteit niet verdwijnen en al laten europroselieten zich
laatdunkend uit over identiteitsbelijders, zij zullen noodgedwongen rekening
moeten houden met de `weemoedigheid, die niemand kan verklaren en die
des avonds komt, wanneer men slapen gaat' (Dit is een citaat uit wellicht het
bekendste gedicht van Elsschot `Het Huwelijk'.)
In de veranderde Europese context laat de behoefte aan een nieuw
maatschappelijk model om met deze spanning om te gaan zich duidelijk
voelen. En het is opvallend hoe uiteenlopend de pogingen zijn om met die
spanning om te gaan. In Nederland is er op dit moment een verschuiving
merkbaar. Het `multiculturele model' dat aan de grondslag lag van het Nederlandse maatschappijmodel van de jaren tachtig en negen ti g, en dat ervan
uitging dat Nederland een multiculturele maatschappij was, met evenwaardige
naast elkaar bestaande culturen die allemaal recht op een eigen taal en cultuur
hadden, evolueert langzaam in de richting van een intercultureel model. Dat
blijkt ondermeer symptomatisch uit de afbouw van Onderwijs in Eigen Taal en
Cultuur. De negatieve effecten van gettovorming en separatisme hebben
ontegensprekelijk een belangrijke rol gespeeld in deze omschakeling. Het
interculturele model heeft het voordeel dat, bij de erkenning van het recht op
eigen taal en eigen identiteit, de nadruk komt te liggen op de wederzijdse
kennismaking en appreciatie van aanwezige identiteiten en talen, met inachtneming van de dominantie van de maatschappelijk functionele taal.
De Vlaamse le tterkundige en eerste rector van de Gentse universiteit,
August Vermeylen, verwoordde het al kernachtig in de slotwoorden van zijn
opstel Vlaamsche en Europeesche Beweging (1900): `Om iets te zijn moeten wij
Vlamingen zijn. — Wij willen Vlamingen zijn, om Europeërs te worden' (1974,
326).
Hiermee geeft hij eigenlijk de kern van het interculturele model: de
erkenning van het recht op culturele eigenheid en de erkenning van de
behoefte aan culturele interactie. De eigenheid van Europa is haar culturele
diversiteit; een beleid dat kans op slagen wil hebben, zal met die diversiteit
rekening moeten houden en dus zal binnen Europa gezocht moeten worden
naar een model waarin binnen een meertalige en meerculturige maatschappij
een verrijkende interac ti e kan ontstaan. Een eerste voorwaarde daartoe is de
erkenning van de andere in zijn anderszijn en het rustige vertrouwen in de
volwaardigheid van de eigen cultuur. Interculturele dialogen ontstaan alleen
tussen volwaardige, tolerante partners.
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2.

Interculturele communicatie

Interculturele communicatie is slechts mogelijk als men zich bewust is van zijn
eigen cultuur en met een open geest de andere cultuur tegemoettreedt. Deze
gedachte ligt ook ten grondslag aan het handboek Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief dat Marie-Thérèse Claes en Marinel Gerritsen
als een handboek in interculturele communicatie hebben gepubliceerd (2003).
Dit handboek geeft in zo'n 25o bladzijden een overzicht van theorieën over
cultuurverschillen en van de communicatieve consequenties die die verschillen
kunnen hebben. Het uitgangspunt is het inzicht van Edward T. Hall dat cultuur
en communicatie zo nauw met elkaar verweven zijn dat verschillen in cultuur
automatisch leiden tot verschillen in communicatie. In de woorden van Hall:
`Cultuur is communicatie en communicatie is cultuur'. Cultuur wordt in het
boek van Claes en Gerritsen opgevat in de zin van Geert Hofstede, namelijk als
`de collectieve mentale programmering die de leden van één groep of categorie
mensen onderscheidt van die van andere groepen' (12). In die cultuur kan men
volgens Hofstede empirisch vijf dimensies onderscheiden (45):
I. machtafstand (Claes en Gerritsen schrijven ten onrechte `machtsafstand'
hoewel Hofstede er zelf herhaaldelijk op gewezen heeft dat het `machtaf
stand' moet zijn): de mate waarin de minder machtige leden van instituties
of organisaties in een land verwachten en accepteren dat de macht ongelijk
verdeeld is;
2. individualisme versus collectivisme: de mate waarin mensen opereren als
individu of als lid van een groep;
3. masculiniteit versus femininiteit: een wat ongelukkige termenkeuze waarin
masculiniteit staat voor een samenleving waarin sociale sekserollen duidelijk
gescheiden zijn: mannen worden geacht assertief en hard te zijn en gericht
op materieel succes; vrouwen horen bescheiden en teder te zijn en vooral
gericht op de kwaliteit van het bestaan. Femininiteit staat voor een samenleving waarin sociale sekserollen elkaar overlappen: zowel mannen als
vrouwen worden geacht bescheiden en teder te zijn en gericht op de kwaliteit
van het bestaan;
4. onzekerheidsvermijding: is de mate waarin de leden van een cultuur zich
bedreigd voelen door onzekere of onbekende situaties. In culturen met een
sterke onzekerheidsvermijding staat men wantrouwig tegenover andere
opvattingen, andere huidskleuren en afwijkend gedrag;
5. langetermijn- versus kortetermijngerichtheid: gaat over het belang dat men
hecht aan het nastreven van deugden die in de toekomst beloond zullen
worden, in het bijzonder doorzettingsvermogen en spaarzaamheid.
Deze empirisch gevonden dimensies worden dan door Claes en Gerritsen
toegepast op de Nederlandse en de Belgisch-Vlaamse cultuur, of beter: via
oefeningen wordt de lezer bewust gemaakt van de verschillen tussen twee
culturen die een gemeenschappelijke taal delen. De Nederlandse en de Vlaamse
culturen worden systematisch vergeleken, want die culturen hebben volgens
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Hofstede wel dezelfde taal, maar hij kent geen twee aan elkaar grenzende
landen die qua cultuur zo van elkaar verschillen als Nederland en België. Wat
zijn dan die verschillen? Kort samengevat komen ze hierop neer. De Nederlandse cultuur zou extreem feminien zijn en de kwaliteit van het leven boven
het materiële succes stellen, weinig machtafstand kennen, vrij individualistisch
zijn en navenant langetermijngericht. De Vlaamse cultuur zou daarentegen
sterk masculien gericht zijn op materieel succes, onderhevig zijn aan een sterk
hiërarchische machtafstand, meer de neiging hebben om onzekerheid te
vermij den en kortetermijngericht.
Het spreekt vanzelf dat dit boek bijzonder interessant is voor docenten
neerlandistiek in het buitenland. Niet alleen vanwege de voortdurende contrastieve vergelijking tussen Nederland en Vlaanderen, maar ook door de systematische vergelijking met andere Europese culturen en zelfs met Aziatische,
Arabische en Afrikaanse. Bovendien bevat het boek heel veel voorbeelden die
voor bespreking in de klas bijzonder leuke uitgangspunten vormen en de
talrijke oefeningen zijn vaak zo in de klas te gebruiken. Via die oefeningen
wordt de cursist zich bewust gemaakt van zijn eigen culturele identiteit, maar
leert hij ook met andere ogen naar de andere culturen kijken. In die zin kan het
boek dienen om de buitenlandse student op te leiden tot cultuurmediator. Het is
duidelijk de bedoeling van dit boek dat de student een intercultureel specialist
wordt die zich bewust is van zijn eigen culturele bepaaldheid en van zijn
communicatiestijl en daardoor beter gewapend de vaardigheid kan ontwikkelen
om onbekende culturele fenomenen te analyseren en te interpreteren.
Voor buitenlandse docenten die én taal én cultuur moeten doceren is er
bovendien nog het intrigerende hoofdstuk 3 van dit boek dat dieper ingaat op de
relatie tussen cultuur, taal en communicatie. Boeiend daarin is de link die
gelegd wordt tussen de cultuurspecificiteit van zogenaamd equivalente woorden
in verschillende talen, de verbale basis van de cultuur, het belang van verbale en
niet-verbale communicatie en de determinerende waarde van de context. Het
boek is dus een bruikbare en goed gestructureerde cursus en al is het doelpubliek van dit handboek niet duidelijk omschreven, voor docenten Nederlands in
het buitenland is het een goudmijn.
Toch heb ik ook een paar bezwaren tegen het boek. Het eerste bezwaar is dat
het boek nogal essentialistisch categoriseert: Nederlanders zijn zus, Vlamingen
zijn zo! Daardoor werkt het boek clichébevestigend en versterkt het stereotypen.
Daardoor laat het ook te weinig ruimte voor de dynamiek die er toch ontegensprekelijk is in elke cultuur. Het zou daarom aanbeveling verdienen om als
tegenwicht tegenover zoveel essentialistische dichotomisering als verplichte
lectuur het extra nummer van Vrij Nederland `Dit is Nederland' (1 november
2003) te stellen. Dit is niet alleen een bijzonder informatieve VN-special over het
nieuwe Nederland, maar ook een zeer verteerbaar geschreven journalistieke
compilatie. Een fragmentje? Een klein stukje Nederlands universitair leven:
Nu en dan kalkt de professor ijverig wat juridische termen op het bord, maar
de lusteloosheid hangt als een deprimerende nevel in de volle collegezaal. In
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de Oudemanhuispoort, de rechtenfaculteit in het centrum van Amsterdam,
zijn driehonderdvijftig eerstejaars in de banken geschoven voor het
hoorcollege encyclopedie. Terwijl het betoog zich traag ontrolt, zitten
studenten hier en daar onderuitgezakt in tijdschriften te bladeren (Thijs
Boer).
Prettig geschreven en beschreven. En dat is het grote verschil met de cursus van
Claes en Gerritsen. De laatste is toch zo saai geschreven. Helemaal volgens de
regels van de schrijfcursus, geen overbodige stijlbloemen. Nergens breekt het
enthousiasme door: objectief, serieus en gortdroog. Ik worstel me door nog een
hoofdstuk academisch gedraaf en ik ben weer hogelijk geïnformeerd, maar
gelukkiger word ik er niet van.
Ter afwisseling heb ik dan maar weer gegrasduind in het nieuwe boek van de
tot nationale spreekbuis gepromoveerde verkondiger van de Nederlandse
volksaard Herman Pleij. Pleij leest altijd lekker weg, ook in zijn nieuwe boek
over vaderlandse mentaliteit en rituelen dat onder de titel De herontdekking van
Nederland (2003) is verschenen. Met dit boek illustreert Pleij persoonlijk het
Nederlandse imago van de koopman en de dominee. Dominee is hij zeker: hij
preekt, moraliseert en leest de levieten dat het een plezier is. Koopman is hij
ook, want in deze bundel recycleert hij lustig oudere stukken die al in vroegere
essaybundels gepubliceerd zijn: Het Nederlands onbehagen (1991), Hollands
welbehagen (1998) en Tegen de barbarij (1999). Deze stukken bespreken hoeft
niet meer, want dat heb ik al gedaan. Een nadeel van deze lucratieve recyclage is
wel dat hier en daar wat gedateerde opvattingen als nieuw worden gepresenteerd. Zo bijvoorbeeld het succesverhaal van het poldermodel. Dat had in de
recente versie van het boek bescheidenheidshalve gerust achterwege mogen
blijven. Maar het blijft leuk lezen in Pleijs vaderlandse overpeinzingen, zijn
beeldende taal blijft genietbaar, al mag je niet te diep nadenken bij sommige van
zijn ingenieus aan elkaar gebreide stereotypen.
Soms is het literair uitmeanderen van Pleij wat al te glad, wat al te gezocht, en
mag ik het terugvoeren van al die typisch Nederlandse identiteitskenmerken op
de brandhaard van de laatmiddeleeuwse stadscultuur er wat met de haren bijgesleurd vinden? Of heeft die totaal andere Vlaamse cultuur niet dezelfde wortels
in de laatmiddeleeuwse stadscultuur?
Een beter zicht op de dynamiek en de identiteit van het hedendaagse
Nederland kreeg ik door het bundeltje van Joris van Casteren De man die 21/2
jaar dood lag (2003). Bij Van Casteren geen met clichés doorregen beschouwingen vanaf de vluchtheuvel Parnassus, zoals bij Pleij. Wat dan wel? Berichten
uit het nieuwe Nederland. Geen grootse berichten, maar het kleine verhaal van
de kleine man opgeschreven met een Nederlands oog voor detail, met een
bijzonder ontwikkeld gevoel voor genretafereeltjes. Van Casteren noteert in
eerste instantie emotieloos, als een neutrale waarnemer. Maar wat hij opschrijft
schrijnt, vermaakt, verrast, verbijstert en vertedert. Dit is het Nederland van de
binnenkamers, de buitenwijken, de achterbuurten en de asielplekken. Ook het
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Nederland van de voddenventers, de nieuwkomers, de bendejongens, de levensliedzangers, de taalbuddy's, de asielplukkers. Is Pleij barok, dan is Van Casteren
zuinig. Hij zet zijn paletje op zoals weleer de zeventiende-eeuwse schilders:
schraal achtergrondje met af en toe een sprekend detail. Hij begint de
beschrijving van `De armste wijk van Nederland' bijvoorbeeld als volgt:
In de krappe voortuintjes woekeren coniferenhagen en rozenstruiken. Harde
muziek klinkt uit een Golfje waar een man in besmeurde overall aan sleutelt.
Twee gesluierde vrouwen dragen ieder een hengsel van een zware
boodschappentas. Een man in joggingbroek laat een boxer uit (67).
Zo wordt een arbeiderswijkje in een paar vegen aangezet. Geen woord te veel,
maar scherp geobserveerd en ongenadig genoteerd. De bundel geeft een gefragmenteerd beeld van een land dat getekend wordt door immigratie, criminaliteit,
nieuwe samenlevingsvormen, seizoenarbeid, milieufanatisme. Het beeld wordt
niet geïntegreerd. De lezer moet zelf het overzicht maken, maar hij komt wel
een stuk dichter bij de realiteit dan via de wollige beelden van Pleij. Ik heb de
bundel graag gelezen en ik heb een veranderend Nederland beschreven gezien
dat uitnodigt tot intercultureel kijken, in de betekenis die ik er in de inleiding
aan gegeven heb.
Ik had gehoopt nog meer inzicht te krijgen in de dynamiek van het nieuwe
Nederland via de essaybundel Is Nederland veranderd (2003) van Milo Anstadt.
Ik had er veel van verwacht omdat ik het altijd verfrissend vind als een buitenlander zijn zegje doet over Nederland: Milo Anstadt is Pool en Nederlander.
Door een omissie van een vroegere consul op de Poolse ambassade in Den
Haag had hij zijn rechten als Pools staatsburger behouden, ook toen hij al
Nederlander geworden was. Anstadt beschrijft de Nederlandse samenleving van
vandaag met een grote distantie. Hij is goed geïnformeerd en gedocumenteerd,
in zijn benadering is hij voortdurend politiek correct, maar hij is voor mij de
observator die een nodeloos grote verbale aanloop nodig heeft om dan te
verzinken in oeverloze beschouwingen. Typerend in dat verband is het stuk over
`het donkere bos van normen en waarden'. De filosoferende, beschouwende,
allesomvattende overwegingen die hij ten beste geeft, lopen uit op een
ongenietbaar `het kan vriezen of dooien'. De ambtelijke stijl en de abstraherende aard van het discours dragen niet bij tot grote leesbaarheid en al gaat hij
geen enkel groot thema uit de weg, duidelijke standpunten hoefje niet te
verwachten. De onbestemde slotwoorden van het vermelde artikel typeren de
hele bundel: `Om onwenselijke situaties de baas te worden is er in de eerste
plaats behoefte aan een juiste diagnose. Dit artikel heeft geen andere pretentie
dan hiervoor wat gegevens aan te dragen' (45).
Boeiender, maar ook veel inzichtelijker is de bundel die Paul Beugels en Jan
de Groot als leden van het Comité Buitenlands Cultureel Beleid gepubliceerd
hebben onder de titel Het cultureel tekort van de Europese Unie (2003). Deze
bundel opstellen over cultuurpolitiek en culturele rechten stelt fundamentele
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vragen over interculturaliteit in het krachtveld van de culturen in de Europese
Unie. Het uitgangspunt is de verontrustende vaststelling dat de politieke
eenmaking van de Unie met waarborgen voor de culturele autonomie van de
lidstaten niet geleid heeft tot een weloverwogen cultuurbeleid. Nog steeds lijdt
Europa onder een cultureel tekort, vooral omdat het logge Europese beleid niet
in staat gebleken is een werkbaar model te ontwerpen dat tezelfdertijd recht
doet aan enerzijds de culturele identiteit van de lidstaten en het onvervreemdbaar recht van de Europese talen, en anderzijds de behoefte aan een
werkelijk Europees cultuurbeleid. Europa heeft de spanning tussen kosmopolitisme en lokaliteit niet in evenwicht kunnen brengen. Een roekeloze eurolobby
heeft een gemeenschappelijke markt met een gemeenschappelijke munt
gecreëerd, maar heeft zich niet bekommerd over het samenleven van de
bewoners van het Europese huis. Spanningen tussen kleine staten en grote
staten, tussen culturele zelfbeschikking en democratisch burgerschap, tussen
taalrechten en interculturele communicatie zijn nog onvoldoende doordacht. En
er is nog steeds geen Europees cultureel samenlevingsmodel, zelfs nog geen
blauwdruk. De bundel heeft de verdienste aanzetten te bieden tot zo'n
blauwdruk. De Vlaamse en Nederlandse specialisten die zich met onderdelen
van het Europese cultuurtekort hebben beziggehouden, komt de lof toe dat ze
visies en voorstellen aanreiken die in de nieuwe Europese Unie tot een intercultureel samenlevingsmodel kunnen bijdragen.
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1852-1912. Amsterdam, Terra Incognita, 2003. 184 pp.; met illustraties en kaart.
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Kees Snoek heeft met Manhafte heren en rijke erfdochters alle hoeken en uithoeken
verkend van het voorgeslacht van Eddy du Perron, niet enkel op Java, zoals de
ondertitel van zijn boek aangeeft, maar ook in Frankrijk en Nederland. Het is een
kleurrijk gezelschap dat Snoek ons voorschotelt, vooral dan van Du Perrons
vaderskant; de moederszijde van de familie is binnen zes pagina's afgehandeld.
Snoek gaat terug tot 1638, maar Jean Roch du Perron (geboren in het Franse
Bulhon in 175617 en overleden in Batavia in 1808) geldt als de eigenlijke
stamvader. Deze avonturier was de eerste in een reeks voorvaderen die carrière
maakten in de militaire dienst en waarvan Louis du Perron (1793-1855) en
Gustave Marie Verspyck (1822-1909) er uitsprongen als onvervalste houwdegens
die er niet voor terugschrokken op hun veldtochten de techniek van de
verschroeide aarde toe te passen. Wisten sommigen hogerop te komen via het
leger of de ambtenarij, anderen huwden welgestelde erfdochters. We kennen ze
onder allerlei andere namen uit Het land van herkomst en Snoek legt geduldig uit
wie wie is en geeft ze levensjaren, snor en sabel. Je mond valt open van verbazing
als je leest over de bijna koninklijke staat die de mardijker Augus ti jn Michiels,
beter bekend als Majoor Jantje (1769-1833), voerde. Hij bezat landerijen zo uitgestrekt als de provincie Utrecht, bewoonde een paleisach ti ge woning en kon zijn
koninklijke levensstijl volhouden dankzij de inkomsten van een vogelberg met
zwaluwnestjes waarvoor de Chinezen kapitalen over hadden. De voornaamheid
van minstens een deel van Du Perrons familie spreekt uit de schi tt erende foto
van Eddy's tante Elisabeth du Perron-van Wijk (1869-1959) in een gebrodeerd
avondtoilet met een bloemenguirlande over de blote linkerschouder, een waaier
in de hand, staande op een berenvel.
Snoek laat mooi zien hoe het versnipperde patriciaat van Du Perrons voorgeslacht als een zich steeds verder vertakkende schimmel vergroeide met de
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koloniale maatschappij. Het zicht op de verre, twintigste-eeuwse schrijver is vaak
zoek, maar dat maakt niet uit. Behalve allen die in prachtige portretten aan de
lezer voorbijkomen, is er nog een hele stoet aan figuren die, keurig voorzien van
levensjaren, in de voetnoten werden opgeborgen. Ze doen er verder helemaal niet
toe, deze verwanten van verwanten van achterachterneven die meestal niet meer
zijn dan een naam en twee jaartallen; het lijkt wel alsof Snoek met zijn 122
voetnoten de absurditeit van het academisch bedrijf op de korrel neemt. En toch
zit er een karakteristiek element in al die familiegeschiedenissen: in de Oost
evengoed als in de West stelt men er vaak een sportieve eer in zichzelf te
definiëren in verwantschapstermen: `Ze was een volle nicht van mijn grootvader
van moederskant'.
Snoek schreef zijn proefschrift, De Indische jaren van E. du Perron al in 1990
en verdedigde op 3 december 2003 zijn `soutenance d'habilitation' aan de
Sorbonne, onder de titel La biographie d'écrivains aux Pays-Bas; Le cas d'Eddy du
Perron (1899-1940). Al het kruit is dus al aangerold voor de grote knal: zijn
binnen afzienbare tijd te verschijnen biografie van E. du Perron. Daarin zal
slechts een klein deel van de tekst van Manhafte heren en rijke erfdochters terugkomen, terwijl bijvoorbeeld de ouders van Du Perron, Charles en Madeline, in
veel groter detail zullen worden uitgelicht. Omdat hij weinig behoefte zal
gevoelen om de omvang van Pricks Van Deyssel-biografie te overtreffen, heeft
Snoek alvast een flink deel van de familiale pepernoten in zijn net verschenen
boek gestrooid. Toch zal hij straks wel weer moeten uitleggen dat Albertine
Eugenie du Perron Eddy's tante Toette was, die in Het land van herkomst `tante
Tine' heet maar ook wel bekend staat als `tante Henny'.
Terra Incognita, gespecialiseerd in het uitgeven van historische reisverslagen,
komt met een bundel reisverslagen van vrouwen die eind negentiende/begin
twintigste eeuw Indië bereisden. `Het is geen kolonie, het is een wereld,' liet
Augusta de Wit een persoon uit haar roman De godin die wacht zeggen en dat
citaat werd de treffende titel van deze anthologie. Drie dingen hadden de zeven
vrouwen in deze bundel gemeen: hun onverschrokkenheid, hun nieuwsgierigheid en hun koloniale blik. De Weense Ida Pfeiffer ging in 1852 op weg naar
het Tobameer. De Sumatranen lustten haar `taaije vleesch niet en ze kwam dan
ook verder dan alle andere Europeanen vóór haar, al haalde ze haar doel uiteindelijk niet. Dé-lilah beklom rond 1898 als eerste vrouw de vulkaan Tangkoeban
Prahoe (en haalde de vermetelheid uit om met een pistool in de vulkaan te
schieten, waardoor de geesten zo verstoord raakten dat de vulkaan korte tijd later
uitbarstte). Marie van Zeggelen was in 1906 de tweede Europese vrouw op
Sulawesi (Celebes).
De zeven dappere reizigsters worden uitstekend ingeleid door Darja de Wever
(die tekende voor drie essays), Christiane Schulzki-Haddouti, Andrea Kieskamp,
Judith de Raat en Mineke Bosch (al had de eindredactie wel wat scherper mogen
zijn – te veel herhalingen – en valt het te betreuren dat sommige inleidsters bijna
al de krenten uit de geselecteerde stukken pikken). Hamvraag is: ontplooien de
zeven vrouwen nu ook visies die fundamenteel verschillen van die van manne-

63

lijke reizigers? De inleidsters pretenderen herhaaldelijk van wel, maar helemaal
helder wordt dat niet. Natuurlijk zorgden vrouwen voor veel meer bekijks en
beschrijven zij situaties die mannen niet op die manier overkwamen. Maar het
ideologische gedachtegoed van de dames is van hetzelfde superioriteitsdenken
doordrenkt als dat van hun koloniale mannenbroeders. Iemand als Aletta Jacobs
mag dan stad en land afgelopen hebben voor het vrouwenkiesrecht en daartoe
ook op een wereldreis Java en Sumatra hebben aangedaan, als het om de Indonesiërs ging, was haar blik puur raciaal. Wanneer haar medereizigster, Carrie
Chapman Catt, een geestige vrouwvriendelijke opmerking plaatst, noteert Jacobs:
`voor deze heerlijke feministische ontboezeming [...] beloonde ik haar met een
Haagsch hopje' (133). Geen saoto ajam maar een Hollands snoepje. Holland bleef
hét referentiekader. Ma rie van Zeggelen mist bijna elke dag de echte kunst van
het vaderland, al komt zij – geïnspireerd door het voorbeeld van Kartini over wie
zij een biografische roman schreef– uiteindelijk het dichtst bij de menselijkheid
van de inwoners van de Indonesische archipel. Ook Augusta de Wit, auteur van
het beroemde Orpheus in de dessa maar ook van het veel minder bekende Java:
feiten en fantasiën, doet haar best zich in te leven in het standpunt van de Indonesiërs, maar blijft spreken in termen van `wij, het overwinnende ras' (54).
Geeft deze bloemlezing nu invulling aan de `blinde vlek' in onze koloniale
literatuurgeschiedenis, zoals Darja de Wever stelt in haar algemene inleiding?
Eerst moet natuurlijk gezegd worden dat de Oostenrijkse Ida Pfeiffer, de biologe
Anna Weber-Van Bosse of de activiste Aletta Jacobs niet in de literatuurgeschiedenissen figureren (Jacobs schrijft dan ook nog zo moeizaam-gedateerd, dat haar
teksten eerder als sociaal-historisch document interessant zijn). Van de vier
overigen – Augusta de Wit, Marie van Zeggelen, Carry van Bruggen en Dé-lilah –
maken de eerste twee moeiteloos hun reputatie waar. Rob Nieuwenhuys besprak
de eerste drie in zijn beroemde Oost-Indische spiegel (1972). E.M. Beekman
daarentegen miste ze bijna allemaal in zijn handboek Paradijzen van weleer
(1998), maar dat lijkt me nauwelijks een referentiepunt, want de grote kritiek op
zijn boek was dat hij in zijn Amerikaanse uithoek geen voeling onderhield met
de actuele stand van onderzoek. Alfred Birney had dat klaarblijkelijk wel en nam
drie van de vier op in zijn bloemlezing Oost-Indische inkt (1998). Literaire
reputaties worden dus versterkt in Het is geen kolonie..., zo men wil: verbreed met
reisteksten. De toegiften zullen de canon niet aan het wankelen brengen. Het is
gewoon een aangename hernieuwde kennismaking. Een lay-out die de teksten
wat meer laat ademen en een grotere le ttergrootte zouden bij een herdruk het
leesplezier nog aanzienlijk vergroten.
– Michiel van Kempen

Thomas Vaessens en jos Joosten: Postmode rne poëzie in Nederland en Vlaanderen. Nijmegen,
Vantilt, 2003. 272 pp. ISBN 90 75697 84 8. € 22,5o.

De meest interessante studies op het vakgebied van de neerlandistiek zijn die
waar je het niet volledig mee eens bent. Stukken die uitdagen tot meedenken,
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waarop je wilt reageren, waardoor je naar andere boeken in de kast grijpt om
daarin aanvullingen te zoeken. Frans Ruiter en Wilbert Smulders schreven
bijna acht jaar geleden zo'n studie over moderniteit in de Nederlandse literatuur
en cultuur; onlangs verscheen een in zekere zin vergelijkbaar boek over postmoderniteit in Nederlandstalige poëzie geschreven door Thomas Vaessens en Jos
Joosten. Moderniteit was voor Ruiter en Smulders een sjabloon dat zij op
verschillende, waaronder ook literaire, fenomenen konden leggen en waarmee
zij bepaalde culturele tendensen (van verzuiling, emancipatie en massacultuur)
konden duiden. Postmodernisme is voor Vaessens en Joosten een cultureel
gegeven (een wijze van denken) dat zij in poëzie van na 1945 bevestigd zien.
Hoewel dichters als Lucebert, Sybren Polet en Rein Bloem al als postmodernist
beschouwd kunnen worden, leggen Vaessens en Joosten het postmodernisme
vooral op aan Nederlandse en Vlaamse dichters die in het afgelopen decennium
publiceerden: Peter Holvoet-Hanssen, Robert Anker, Arjen Duinker, Dirk van
Bastelaere, Erik Spinoy, Tonnus Oosterhoff en Peter Verhelst.
De postmoderne poëzie wordt als `de nieuwe poëzie' geïntroduceerd in twee
inleidende hoofdstukken, daarna volgen in deel twee `zeven postmoderne
problemen' (opgehangen aan het werk van bovengenoemde `jonge' dichters) en
vervolgens zijn er drie hoofdstukken over `de archeologie van het postmodernisme' waarin de voorgangers van de recente poëzie beschreven worden. Deze
opbouw is helder en het argument dat er iets nieuws aan de hand is in postmoderne poëzie is overtuigend. Dat komt vooral door de uitgekiende presentatie in
hoofdstuk twee van een zevental postmoderne `problemen'. Het gaat hierbij om
thematische aspecten en teksteigenschappen die het onderscheid tussen modernisme en postmodernisme markeren, maar die tegelijkertijd moeilijk vast te
prikken zijn. Vandaar dat deze kwesties als `probleem' geformuleerd worden:
het probleem van de oorspronkelijkheid, van de volmaaktheid, de identiteit, de
autonomie, de moraal, de coherentie en de intuïtie. In de nieuwe poëzie `komt
een aantal afzonderlijk van elkaar al eerder gesignaleerde problemen bij elkaar
en wordt de worsteling ermee radicaal geëxpliciteerd', schrijven Vaessens en
toosten (33). Ik geloof niet dat deze reeks van problemen uitpu ttend is, mijns
inziens ontbreekt in de eerste plaats een thematisch en formeel aspect dat ik
zou benoemen als `het probleem van de visualiteit'. Ik denk dat het onderscheid
tussen modernistische en postmodernistische poëzie ook hiermee nader te
onderstrepen zou zijn. Maar als zodanig is deze inzet op `problemen' om
daarmee een bepaald perspectief op de poëzie te openen effectief.
Wat deze studie evenwel echt uitdagend maakt, is dat het postmodernisme in
de poëzie wordt verbonden met beschouwingen over de specifieke manier van
lezen waar deze poëzie op aan zou sturen. Het `traditionele' of `eenheidzoekende' lezen voldoet niet meer, de lezer moet zich in zijn interpretatie niet op
een kern, maar `ergens anders' op richten. De cruciale term die wordt gehanteerd is `coherentie', maar het is juist deze term die het betoog van Vaessens en
toosten soms zwak maakt. Coherentie blijkt een teksteigenschap (Incoherente
poëzie bestaat niet' (II)), coherentie is ook een strategie van de dichter (`Voor de
moderne dichter is het coherente gedicht een tegenwicht tegen de chaos van de
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wereld' (32)) én coherentie is een kwes ti e van lezen (`Eventuele coherentie van
een tekst is een zaak van de lezer' (122)). Bovendien wordt coheren tie als onderscheidende term ingezet om modernistisch en postmodern lezen uit elkaar te
houden. Er zijn p rincipiële bezwaren te maken tegen deze verwarring van
termen en argumenten (die ik expliciteer in een uitgebreid stuk dat zal verschijnen in Nederlandse Letterkunde 2004), omdat genre-defini ti es en leesconventies
te veel door elkaar gaan lopen. Bovendien denk ik dat in sommige hoofdstukken
wel op coherentie-gerichte lezingen getoond worden. Het hoofdstuk over Robert
Ankers Goede manieren (1989) bijvoorbeeld, is vooral een betoog over het postmoderne gedachtegoed (van Lyotard) dat wordt uitgedrukt, en besteedt weinig
aandacht aan de specifiek postmoderne manier waarop deze poëzie geschreven
is. In het hoofdstuk over Van Bastelaere is de incoherente lectuur overtuigender;
de betekenislijnen blijven losser ten opzichte van elkaar. (Frappant is overigens
dat zowel Anker als Van Bastelaere de modernist Nijhoff als sparring partner
gebruikt.) In het betoog over Oosterhoff speelt coherentie geen rol omdat de
gedichten geen vaste vorm hebben, maar daarmee is sprake van een `variantenprobleem' en eigenlijk niet altijd van ontkenning van betekeniseenheid.
Vaessens en Joosten schreven een uitdagend boek dat uitnodigt tot debat.
Het toont aan dat de poëzie en de poëziekritiek in beweging zijn en het biedt
ook een uitgangspunt voor de nadere beschouwing van recent verschenen
(postmodern) proza. Er is echter een omissie in het boek die verbazingwekkend
is: het feit dat vrouwelijke dichters er niet in voorkomen. Toch sluiten Anneke
Brassinga's Huisraad (1998) of Eva Gerlachs Een bed van mensenvlees (2003)
onmiddellijk aan bij de poëzie-conventies die Vaessens en Joosten schetsen. En
dichtbundels van Elisabeth Eybers (intuïtie), Elly de Waard (moraal) of Rozalie
Hirs (authenticiteit) zouden wellicht inpasbaar zijn in het rijtje `postmoderne
problemen'. In Bart Vervaecks studie over het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman uit 1999 klonken de stemmen van vrouwen ook al
uitermate zwak; Vaessens en toosten verzwijgen hen volledig. De vraag dringt
zich op of dit een kwestie van poëtica van de vrouwelijke dichters is, of een
kwestie van institutionele verdringing. Het laatste woord is daarover wat mij
betreft nog niet gezegd. [Zie ook poëziekroniek, p. 46.]
– Odile Heynders

MIR. Hanneke Eggels. Vertaald in het Russisch en van een voorwoord voorzien door Irina

Nazarova. Venlo, Van Spijk Art Projects, 2003.63 pp.

ISBN 90 789062 166787. €11,35.

In de jaren zeventig van de twintigste eeuw stond de Nederlandse klassieke
poëzie, naast moderne prozateksten, centraal in de belangstelling van vertalers
in Rusland. In die tijd hebben grote en kleine dichtbundels van Vondel, Cats,
Starter, Bloem, Marsman, Lucebert en andere woordtovenaars het Russische,
lezende publiek bereikt. De belangstelling voor buitenlandse nationale cultuur
was zeer groot, hoewel je als vertaler geen v ri je keus had: er was al tijd toestemming nodig van de wakende eunuchen die voor een ideologisch gezond cultu-
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reel klimaat in de socialistische harem zorgden. Ten gevolge daarvan kreeg de
Russische lezer dikwijls een kwalitatief goede, doch kwantitatief weinig representatieve literatuur, die – eenmaal zorgvuldig geselecteerd – het echte kleurengamma van de oorspronkelijke Nederlandstalige cultuurerfenis helaas miste.
Billijkheidshalve moet worden gezegd dat de samenstellers van bloemlezingen
zich zelden vergisten, zowel in hun keuze van de toegestane auteurs, als in het
aanwijzen van de vertalers. Tot de te noemen prestaties van dat poëzie-uitgavenbeleid behoorde onder andere het permanente topniveau van wetenschappelijk
commentaar en redactiewerk. De lat lag altijd hoog. Dat werd geapprecieerd door
de dankbare lezer, hoewel de laatste af en toe in de boekhandels ook zwaar
ideologisch beladen verzen uit de Lage Landen kon zien staan. Vaak was de
poëzie daarin ver zoek. Tempora mutantur, nos et mutamur in illis.
De tijd is werkelijk veranderd. Een willekeurig iemand die ooit een vreemde
taal geleerd heeft, waagt nu in de vertalerspen te klimmen. Dat heeft langzaamaan tot dramatische verlaging van de vertaalcultuur geleid. Vaak is de uitgeverscultuur heden ten dage beperkt door winstbejag ten koste van de vertaalkwaliteit:
het boek zelf noch de vaardigheden van de vertaler spelen een rol voor de
uitgever, als hij maar een bedrag voor de uitgave krijgt. Deze situatie leidt verder
tot tragische ontaarding van een ooit veeleisend publiek en tot desoriëntatie van
de academisch geschoolde literatuurkenners van de oude garde die beroepshalve
geen pulp wil vertalen.
Er wordt momenteel veel minder uit het Nederlands vertaald. Vooral
poëtische vertalingen zijn schaars. Daarom verdient elke nieuwe verzenvertaling
een dubbelkritische, jaloerse, vaak door vooroordelen bezwaarde aandacht van de
lezer. Als lezer en vertaler kan ik tot `de oude garde' worden gerekend. In mijn
poëtische preferenties ben ik zeer conservatief. De lijst van mijn gebreken kan
uitgebreid worden met het niet te verbeteren feit dat ik geen aanbidder van vers
libre ben. Ik laat nu echter mijn lezers-ego voorlopig in het midden en ga het
niveau van deze vertaling van Hanneke Eggels bespreken.
Uit de `aantekeningen' blijkt dat sommige gedichten van Hanneke Eggels in
het Engels, het Hongaars, en het Perzisch vertaald zijn. De kwaliteit van die
vertalingen kan ik niet beoordelen, maar mijn reactie op de Russische variant
kan niet direct enthousiast worden genoemd. De meeste Russische teksten in
het bundeltje zijn eenvoudige, interlineaire `overzettingen' met de pretentie van
een literaire bewerking. De oorspronkelijke verzen, vol intertekstuele allusies,
getuigen van een rijke en gespannen innerlijke beeldenwereld van de auteur en
van een rijke culturele achtergrond. De bijna woord-voor-woord vertalingen van
de vertaler getuigen van een maagdelijk naïeve voorstelling van hoe een vertaling
van vrije verzen er uit moet zien. De Russische variant van de `aantekeningen'
correspondeert niet altijd met zijn Nederlandse pendant, maar helpt toch van de
soms moeilijk te beklimmen Russische woordstapelingen een leesbaar tafereel
te creëren. Poëzie is niet een min of meer duidelijke inhoud. Poëzie is een
gewichtloze constructie van letter, klank, aroma, smaak, muziek, cultuur, lucht,
licht, pijn etc. Bij de ontleding van Eggels' werk kan men een heleboel
voorbeelden van poëzietechniek ontdekken. In de vrij kale vertaling is dat niet

67

het geval. Ik leg de Russische teksten naast de Nederlandse en zie dat de vertaler
de taal van de auteur niet altijd voldoende beheerst, wat tot ongewenste tekstverdraaiingen leidt. Enkele voorbeelden. In het gedicht Silentium wordt `...een valse
verve...' in de vertaling `...geestdriftige verven...'; het noorderlicht (in De Skiffeur)
wordt een banaal licht in het noorden'. In sommige gevallen laat het moedertaalgevoel de vertaler ook in de steek. Voor het meerduidige deelwoord `bevlekt' (De
Muur: `Je bevlekte hoofd, Gorby'...) kiest de vertaler in het Russisch het woord dat
in onze taal bij voorkeur in figuurlijke zin wordt gebruikt, waardoor de combinatie
`je bevlekte hoofd' in deze woord-voor-woord vertaling qua stijl erg slordig en
uitdagend gaat klinken. Dit was de auteur vermoedelijk niet van plan. Als filoloog
dient de vertaler te weten hoe het woord Hongaars in het Russisch wordt vertaald
en dat de benaming Magyaars een bepaalde historische connotatie heeft.
Een diepgaander analyse zou buiten het hier toegestane kader vallen, maar er
staan meer van dergelijke problemen in de vertaling. Heel jammer vind ik het ten
slotte dat de naam van de auteur door de vertaler misvormd is: er is in het
Russisch een le tt er die de Nederlandse medeklinker `g' op de adequate wijze kan
weergeven. De vertaler oogst succes met het inleidende artikel dat in tegenstelling tot de hierboven vermelde vertaalfouten het bewijs is van een virtuoze
denk- en schrijfvaardigheid. De Russische vertaling van dat ar tikel is echter stilistisch veel zwakker en wijkt nogal af van de originele tekst. Het frappante is dat
beide teksten door dezelfde persoon zijn ondertekend.
– V.O. Belo-oesov

Johan Verberckmoes (red.): Vreemden vertoond. Opstellen over exotisme en spektakelcultuur in de

Spaanse Nederlanden en de Nieuwe Wereld. Leuven, Peeters, 2002. 239 pp. ISBN 90 429 1247 2.
€ 22.

En dan klaagt men tegenwoordig nog wel eens dat in deze mode rn e tijden alles
zo snel verandert. Wie het openingsartikel van Eddy Stols over Antwerpen in de
zestiende en zeventiende eeuw uit de verzamelbundel Vreemden vertoond leest,
duizelt het al snel: bleef er in die tijd nog wel iets bij het oude in die stad? De
politieke situa ti e was vrijwel constant explosief, het aantal religieuze stromingen
vertakte zich razendsnel; het inwoneraantal explodeerde, werd aan het einde van
de zestiende eeuw weer gehalveerd om zich daarna weer aardig te herstellen; het
middeleeuwse stadspatroon werd opengebroken; de straten vulden zich met
handelaren en ambachtslieden uit andere West-Europese landen, en naarmate de
handelsroutes zich verder uitstrekten ook met Polen, Russen, Turken, Arabieren,
Afrikanen, en af en toe een enkele indiaan. Op de vleugels van Mercurius kwam
ook de onherroepelijke cross-cultural trade: buitenlandse handelaren vestigden
zich en trouwden met Vlaamse dames, en huizen vulden zich met meubels van
exotische materiaalsoorten. De drukpers wierp zich op het nieuw ontdekte
`spektakel van de wereld' met reisverhalen, atlassen en prentenboeken. In toneelstukken, schilderijen, proza en poëzie werd `de ander' opgevoerd, dan weer als
exotische wilde, dan als geslaagd voorbeeld van de bekeringsmissies.
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In Vreemden vertoond wordt vooral ingezoomd op de activiteiten van de
jezuïeten. Zij waren namelijk lange tijd de spektakelspecialisten: parades,
toneelvoorstellingen, feesten, luxueuze boeken en platen, zij zetten alle
middelen in om hun contrareformatorische idealen zo overtuigend mogelijk te
presenteren. Bedwelming was hierbij een geoorloofd en geliefd middel. Bijvoorbeeld in de Antwerpse jezuïetenfeesten van 1622. Deze spektakels waren
georganiseerd ter gelegenheid van de heiligverklaring van Ignatius van Loyala –
de oprichter van de orde – en Fransiscus Xaverius, de bekendste missionaris
van die orde. Karel Porteman beschrijft de feestelijke optocht als een goed
georkestreerde visuele overdondering en `leest' het als een literair werk.
(Bedwelmend is soms ook Portemans proza: `De canonisatiefeesten vormen een
fascinerende efemere repliek van de toen pas ingewijde exuberant
monumentale Ignatiuskerk.') Ignatius en Xaverius werden gevierd als helden
en ook de door Xaverius en anderen bekeerde `wilden' werden als helden, want
overwinnaars op het heidendom, in triomftocht door de stad gevoerd. De oosterlingen werden in authentieke kleding opgevoerd, niet alleen om het publiek iets
bij te leren, maar ook om het te bedwelmen: de optocht bouwde zorgvuldig op
naar een climax van steeds wildere dieren, grotere wagens, duurdere en extravagantere kleding en andere exotische elementen.
Aan de andere kant van de wereld maakten de jezuïeten gebruik van dezelfde
beproefde middelen. Charlo tte de Castelnau beschrijft in haar artikel `Een
spektakel in de missie' hoe hetzelfde feest in 1622 in Salvador de Bahia werd
gevierd. Net als Porteman laat De Castelnau zien dat dit barokspektakel duidelijke bindende elementen had. De poëtica van deze spektakels was volgens haar
gebaseerd op copia en variatio (talrijkheid en gevarieerdheid), de opbouw strak
georkestreerd, de beelden en verhalen deels ontleend aan de iconologische en
klassieke traditie, deels aangevuld met nieuwe elementen uit de missiegeschiedenis en de nieuw ontdekte landen.
De termen copia en variatio kunnen ook de inhoud van de bundel Vreemden
vertoond beschrijven: in negen artikelen wordt de representatie van het
`uitheemse' in de Zuid-Nederlandse spektakelcultuur, een zeer breed
onderwerp, op verschillende manieren belicht. Naast de artikelen van Porteman
en De Castelnau is er een beschrijving van het toneel aan de jezuïetencolleges
van de Zuidelijke Nederlanden door Goran Proot en Johan Verberckmoes, die
ook een artikel schreef over multimediale jezuïetenfeesten in de Amerika's.
Werner Waterschoot besteedt aandacht aan exotisme in Zuid-Nederlandse publicaties over de geschiedenis van de orde, terwijl Decio de Alencar Guzman
exotisme in de jezuïetenspektakels in het Amazonegebied bespreekt. De
jezuïeten raken op de achtergrond in een artikel van Hubert Meeuws over de
representatie van Turken in Nederlandstalige teksten en in een ander artikel van
Johan Verberckmoes over de verbeelding van de nieuwe wereld in Brusselse
barokke hofspektakels. Het openingsartikel van Eddy Stols behandelt de
culturele metissage in Antwerpen in de zestiende en zeventiende eeuw.
Het artikel van Proot en Verberckmoes bespreekt een groep van maar liefst
2000 spektakels die in de Provincia Flandro Belgica meestal aan de jezuïetencol-
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leges werden opgevoerd. Slechts in 5o van de 2000 opvoeringen vormde de
missie het hoofdthema. De meeste daarvan gaan dan over de oosterse missie,
vooral over Japan: Afrika en Zuid-Amerika worden nauwelijks genoemd. Het zal
niet verbazen dat de historische feiten vaak moeten wijken voor positieve of
negatieve representaties van geloof, gedrag en instanties. De Aziatische vorsten
zijn doorgaans tiranniek en vals, de (bekeerde) christenen standvastig, trouw aan
hun geloof. Dit soort jezuïetendrama's bleven tot ver in de achttiende eeuw
populair, en werden ook buiten de colleges, bijvoorbeeld door rederijkers,
opgevoerd. Evenals Waterschoot, lijken ook Proot en Verberckmoes te suggereren dat de jezuïetenteksten met de tijd steeds minder aandacht besteedden aan
het exotische. Toneelstukken van aan het begin van de zeventiende eeuw
bevatten bijzonderheden over verre volkeren en culturen, maar in latere bewerkingen zijn die details komen te vervallen. Wordt het aanvankelijk heroïsche
verhaal van de jezuïetenmissie tegen 164o te pijnlijk om nog te veel op de details
in te gaan? Neemt de fascinatie met het exotische af, en daardoor de aantrekkelijkheid om met dit soort elementen de eigen glorie luister bij te zetten?
Ondertussen was in de eerste helft van de zeventiende eeuw de Topinamboerisering, zoals Verberckmoes het verhaspelen van elementen uit verschillende
culturen noemt, goed op gang gekomen. Bijvoorbeeld aan het Brusselse hof,
waar men de allegorische en mythologische toneelstukken beu was, zocht men
het heil in Topinamboerspektakels, burleske ensceneringen over `goede wilden'
van nauwelijks ter zake doende thema's, opgesierd met exotische figuranten. Is
hier nu sprake van daadwerkelijke etnografische interesse voor andere culturen
of gebruikte men deze voor eigen ideologische doelen, is exotisme louter een
zoveelste variant van de eigen Europese cultuur? Ook Verberckmoes heeft een
open oog voor de ideologische kant: de Indianen zelf werden niet geraadpleegd
over de afbeelding van hun `dagelijks leven' en hun toespraken en handelingen
waren volledig georkestreerd door – in dit geval – de Fransen. Etnografische
accuraatheid is vaak ver te zoeken. De Topinamboerisering was in beginsel
eclectisch, geleid door fantasie, fascinatie en stereotypering. Het meebrengen en
tonen van elementen van de andere wereld liet het succes van de overmeestering
zien en de rijkdommen die nog in het verschiet konden liggen. Of het nu om
toneel, spektakels of teksten ging: het exotische werd ingepast in het bekende,
in traditionele beelden van de wildeman en klassieke mythologische thema's.
Zo worden de Europese en niet-Europese cultuur met elkaar vermengd,
`gemétisseerd'.
De metissage aan invalshoeken in deze bundel biedt veel moois en sprankelends, maar levert ook een hoop vragen op en het is jammer dat Verberckmoes
en Porteman de inleiding niet benutten om enkele lijnen te trekken en
verbanden te leggen. Enige introductie op de jezuïetenorden, hun scholen, de
missie, exotisme of het fenomeen spektakel biedt de inleiding ook niet, zodat
lezing van de bundel een echte ontdekkingstocht wordt waarbij de lezer zelf
moet uitvinden welke definities zijn gehanteerd en hoe de verschillende onderwerpen in elkaar grijpen. Een vergelijking tussen de festiviteiten en beeldvormingen in de Zuidelijke Nederlanden en de Nieuwe Wereld had voor de hand
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gelegen, bijvoorbeeld tussen de canonisatiefeesten in Antwerpen en Brazilië.
Dat had tot ondersteuning kunnen leiden van de argumentatie dat de spektakels
niet zo maar vrijblijvende feestelijkheden waren, maar zeer secuur gekozen
representaties van het eigene en het andere, ingezet voor eigen doeleinden. Een
vergelijking van de door Meeuws beschreven beeldvorming van de Turken met
die van bijvoorbeeld de Indianen wordt ook niet expliciet gemaakt, maar doordat
dit soort zeer verschillende artikelen in deze bundel naast elkaar zijn geplaatst
dringt die vergelijking zich wel op. De Turken lijken over het algemeen
genomen veel wreder en onmenselijker afgeschilderd te worden, als beesten,
trawanten van de duivel, dom en goddeloos. Blijkbaar zorgde de nog steeds diep
doorleefde religieuze en territoriale dreiging vanuit het Oosten voor de
eenzijdige representatie van de Turk als vijand. Na het ontzet van Wenen
krijgen volgens Meeuws dit soort stukken ook iets ronkerigs en spottends, iets
van de bange persoon die zijn vijand voor het eerst verslagen heeft. Ik vraag me
af of dit niet in verband stond met de geruchten over De tribus Impostoribus die
in de zeventiende eeuw steeds vaker de kop opstaken (o.a. in de door Meeuws
genoemde kringen rond de koranvertaler Glazemaker) : in één (of meerdere)
clandestien(e) geschrift(en) zou worden beweerd dat zowel Mohammed als
Jezus én Mozes oplichters waren. Misschien heeft de felheid waarmee men het
geloof van de Turken aanviel ook wel te maken met een opkomende onrust over
de twijfel of de verschillende godsdiensten wel zo verschillend zijn ...
Vreemden vertoond biedt veel en gelukkig blijven er ook veel vragen open die
nieuwe ontdekkingstochten mogelijk maken. Voor de actualiteit blijft er de
troost dat, of men nu de vreemdeling afschildert als goede wilde, als groot
gevaar, of ten tonele voert als groots voorbeeld van aanpassing aan de westerse
cultuur: het blijven allemaal vormen van culturele métissage. Zo lang er internationaal gehandeld, gereisd en verhuisd wordt, is de vermenging van culturen
niet tegen te gaan.
– Inger Leemans

Anikó Daróczi (ed.), Marijke van Campenhout (spreken), Schola Cantorum Brabantiae
o.l.v. Rebecca Stewart (zang) en Ellen Hennink (vertalingen): Hadewijch, Ende hier omme
swighic sachte. Amsterdam en Antwerpen, Uitgeverij Atlas, 2002. 167 pp. ISBN 90 450 0554 9.
€ 22,50.

Wie meer te weten wil komen over de middeleeuwse mystieke dichter en
schrijver Hadewijch zal de zoektocht beginnen bij de teksten van Hadewijch,
zoals die zijn uitgegeven door verschillende literatuurkundigen, te beginnen
met Van Mierlo (1947 en 1952). Deze zijn allemaal van verklaringen en
commentaar voorzien; anders zou het, zelfs voor een mediaevist, onmogelijk
zijn in de teksten door te dringen. 1 Er bestaat nu evenwel nog een mogelijkheid
voor een eerste kennismaking met onze grootste mystica: een cd van een uur
waarop teksten van Hadewijch zijn te horen.
De cd bestaat uit fragmenten van gezongen en gesproken gedichten en
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brieven, die in hun samenstelling een beeld geven van wat de dichter bewoog.
Hadewijch wordt eerst getoond als leidster van haar kring, waarin gebed en
aansporing een belangrijke rol spelen; vervolgens gaat het om het verklanken
van de mystieke ervaring en als derde is er een afdeling `met de ziel spreken'.
De naam van Rebecca Stewart staat garant voor een uitvoering van hoog gehalte.
De liederen van de solist en haar ensemble worden strak, zonder vibrato, ten
gehore gebracht. De gesproken teksten, vaak als recita tieven, kennen een zelfde
strakke schoonheid. Dit betekent echter niet dat er een afstandelijke uitvoering
is ontstaan. De keuze van de uitvoerders voor een opname in een kerkje in het
Vlaamse land, geeft een vertolking die bij een studio-opname nooit bereikt had
kunnen worden. Op een heel natuurlijke wijze wordt een beeld opgeroepen van
middeleeuwse vrouwen in onderlinge vriendschap verbonden door de Minne,
de mystieke liefde tot God. Tijdens de laatste voordracht wakkert de wind
rondom het kerkje hoorbaar aan. Na de afsluitende woorden `ende hier omme
swighic sachte' maakt de storm het verhaal af.
Doordat de liederen en prozafragmenten zo zorgvuldig en verstaanbaar
gesproken en gezongen worden, kan de cd zelfstandig functioneren. Toch is het
goed dat de uitgave gecombineerd is met een boek. Daarin staan de oorspronkelijke teksten afgedrukt. Deze zijn alle van een vertaling voorzien. Ellen Hennink
heeft kans gezien met veel muzikaal gevoel en vanuit een zorgvuldige interpretatie de stem van Hadewijch voor lezers anno nu te laten opklinken. Maar er is
meer in het boek. Daróczi laat lezers in haar inleiding op de teksten iets zien
van de achtergrond van waaruit Hadewijch haar teksten schreef; tevens geeft zij
een verantwoording van de keuze voor de cd-bloemlezing. Ook weet zij verhelderend te schrijven over de wijze waarop onderzoek naar de muziek, vooral van
Louis P. Grijp, Hadewijchs gedichten kan verbinden met melodieën.
Om de mystieke kracht zoals deze door Hadewijch en haar kring in de
dertiende eeuw werd beleefd en verwoord te ervaren, is de bespreking van een
aantal kernbegrippen inzichtgevend. Hoe vriheit, ghebruken ende ghebreken,
jubileren en swighen in de Minne een eigen betekenislading krijgen, verbreedt
voor lezers het perspectief op het thema van de goddelijke en menselijke liefde.
Ook de interpretatie van de syntaxis is een belangrijk gegeven. Daróczi heeft
daartoe alle prozateksten in een zodanige structuur geplaatst dat de relaties van
hoofd- en bijzinnen al in de bladspiegel worden uitgedrukt. Een voorbeeld van
een samengestelde voorwaardelijke bijzin beginnend met alse uit de zevenentwintigste brief (118-119) kan volstaan:
Ende alse ghi slet
dat ghi soe ellendich sijt van allen oefeninghen van Minnen
die lief van lieve sal ontfaen
[...]
ende dat lief den lieve soe luttel helen mach
ende u noch soe verborghen es
ende so verholen
[...]
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Ay
dese saken moghen di wel doen oetmoedich sijn
Op deze wijze weergegeven, is het direct duidelijk dat er twee objectzinnen
behoren bij het werkwoord slet.
Dit fragmentje kan trouwens ook goed gebruikt worden om te laten zien hoe
verschillend in duidelijkheid en schoonheid vertalingen kunnen zijn.
Mommaers (1990, 213 -215) geeft dit fragment weer met:
en wanneer gij dan ziet dat gij zozeer verwijderd zijt van al de blijken van
minne die de ene geliefde vanwege de andere te beurt horen te vallen [...] en
wanneer gij ziet dat de ene geliefde voor de ander zo weinig geheim kan
houden en dat het van zijnentwege voor u zo verborgen blijft [...], ach, die
dingen kunnen u zeer goed tot ootmoedigheid brengen.
Bij Hennink luidt de vertaling:
en als gij ziet
dat gij zo verwijderd zijt van alle werken van de Minne
die de ene geliefde van de andere kan ontvangen
[...]
en dat de ene geliefde de andere zo weinig verhelen kan,
en het voor u zo verborgen is
[...]
ach,
deze zaken moeten u zeker ootmoedig maken
Voor mij was het niet moeilijk tussen de twee vertalingen te kiezen.
De regels brachten mij trouwens op nog een probleem van interpretatie en
wel over de betekenis van het werkwoord helen. Van Mierlo (1947, 309) geeft dit
in zijn woordenlijst bij de brieven weer met `verbergen', wat door allen na hem
wordt gevolgd. In de erop volgende regel kan ende dan geen nevenschikkend
verband uitdrukken, maar moet er een tegenstelling in gelezen worden.
Vandaar dat Van Bladel ( 1 954, 2 45) vertaalt met:
dat gelieven voor elkander zo weinig kunnen verbergen, terwijl het u nog zo
verborgen en verholen is
Paul Mommaers bereikt de tegenstelling door `van zijnentwege' toe te voegen,
Daróczi's interpretatie stelt de u in de vervolgzin in oppositie tot den lieve in de
voorafgaande zin. Ik vroeg mij echter voorzichtig af of helen hier de betekenis
kan hebben van `heelen' of `heilen'. Dit laatste werkwoord gebruikt Hadewijch
in de betekenis `heelmaken', `genezen' in brief 29 (r. 7 4). De zinnen sluiten dan
mooi op elkaar aan:
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en als gij ziet
dat gij zo verwijderd zijt van alle werken van de Minne
[...1
en dat de ene geliefde de andere zo weinig genezen kan
en het voor u nog zo verborgen is
en zo verholen
[...1
ach,
deze zaken moeten u zeker ootmoedig maken
Dat een fragmentje uit Hadewijchs werk aanleiding kan zijn tot discussie, dat
de zoektocht naar de melodieën van Hadewijchs gedichten zeker nog nieuwe
muzikale mogelijkheden te voorschijn zal brengen, – het bevestigt de onuitputtelijke rijkdom van deze bron. Daróczi heeft met vakgenoten uit verschillende
disciplines een cd uitgegeven die een solide achtergrond krijgt in haar boek; ze
heeft een boek uitgegeven waarbij de cd de mooist mogelijke illustratie vormt.
Dit tweeluik zal uitstekend dienst kunnen doen in het onderwijs middeleeuwse
letterkunde extra en intra muros; ook de muziekgeschiedenis wordt met haar
uitgave verrijkt. Dat de liefde voor geschiedenis steeds weer inspiratie geeft,
maakt op deze Hadewijch-uitgave van toepassing wat de mystica zelf in haar
zevenentwintigste brief (Van Mierlo 1947, 223) over de Minne schreef:
Dit sijn de inneghe saken waer omme datmen oetmoedech sal sijn.
– A. Agnes Snellere

Noten

I Ik heb gebruik gemaakt van de door Daróczi in het boek
genoemde tekstuitgaven.
2 Met dank aan Gery van der Vlies voor haar deskundige musicologische opmerkingen.

De Hollandsche vertaalmolen. Nederlandse beschouwingen over vertalen, 1820-1885. Verzameld en
ingeleid door Cees Koster. Reeks Vertaalhistorie deel 5a. 's-Gravenhage, Stichting Bibliographia Neerlandica, 2002. 162 pp. ISBN 90 71313 59 x. € 14.
Een vorm van lezen. Nederlandse beschouwingen over vertalen, 1885-1946. Verzameld en ingeleid
door Cees Koster en Ton Naaijkens. Reeks Vertaalhistorie deel 5b. 's-Gravenhage, Stichting
Bibliographia Neerlandica, 2002. 140 pp. ISBN 90-71313-60-3. € 14

Met het verschijnen van deze laatste twee delen is de reeks `Vertaalhistorie'
volledig afgerond, elf jaar na de publicatie van het eerste deel. Ons taalgebied is
nu de trotse bezitter van zeven boekdeeltjes die een systematisch en chronologisch overzicht geven van Nederlandse beschouwingen over het vertalen tot
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1946. Het is geen toeval dat de allerlaatste opgenomen bijdrage `Een poging tot
vertaalmetafysica' van de Leidse hoogleraar A. Weijnen is. De samenstellers
noemen het de eerste `moderne monografie' over het onderwerp, `een academische exercitie, in de zin dat hij op systematische wijze een literatuuronderzoek naar zijn onderwerp pleegt' (b14). In die zin vormt Weijnens bijdrage
een opstapje naar een nieuw tijdperk in de vertaalbeschouwing, dat van de
vertaalwetenschappelijke aanzetten. De voorbije halve eeuw, in toenemende mate
in de afgelopen twee decennia, heeft dat geleid tot een indrukwekkende verveelvoudiging van publicaties en reflectie over het complexe fenomeen dat vertaling
in ruime zin is. De twee besproken delen behandelen de pakweg 120 jaar die
hieraan voorafgaan. Deel 5a spitst zich toe op uitingen van het romantische
vertaaldiscours, terwijl 5b een beeld wil schetsen van de rijkdom en de diversiteit, anders geformuleerd: de vele tegenstellingen en de discontinuïteit in de
vertaalbeschouwingen aan het eind van de 19de en in de eerste helft van de
to ste eeuw.
Cees Koster is in zijn inleiding tot 5a zelfkritisch maar realistisch, wanneer hij
stelt dat de verzamelde opstellen wel het resultaat zijn van doelgericht
onderzoek, maar niet systematisch tot stand zijn gekomen en bijgevolg absoluut
geen aanspraak kunnen maken op representativiteit. De overheersende
algemene indruk bij de lectuur is er inderdaad een van anekdotiek. Algemeenconceptuele discussie over de activiteit `vertaling' is nauwelijks aanwezig, de
directe aanleiding is in de meeste gevallen een concrete vertaling die verdedigd
respectievelijk aangevallen wordt. Vanuit ons hedendaagse perspectief doen de
vertaalkundige analyses erg clichématig aan, onder meer door het gebruik van
de bekende ongenuanceerde dichotomieën trouw/vrij en vorm/inhoud. Die
worden dan vaak in normatieve schema's ingepast: `men moet de volgorde van
de onderwerpen des oorspronkelijken onveranderd laten' (a35), `men moet de
volzinnen [...] in hun geheel trachten te behouden' (a36), `de spreekwoorden [...]
moet men trachten door andere van even krachtige beteekenis over te brengen'
(a37).
Onder invloed van vooral de Duitse, in mindere mate ook de Engelse traditie
zet zich ook in Nederland de denkwijze van het `vervreemdend' vertalen door. In
een tijd waarin steeds meer vertalingen aan de lopende band geproduceerd
werden (vandaar de `Hollandsche vertaalmolen') betekent dit niet dat die manier
van vertalen ook kwantitatief de overheersende praktijk werd, maar het discours
over vertalen werd wel langzaam aan meer gedomineerd door de voorkeur voor
het exotische in de romantische vertaalpoëtica. Met name nieuwe vertalingen
van het werk van William Shakespeare (toen in het Nederlands ook: Shakspere,
`want zoo schijnt het thands beslist, dat de naam gespeld moet worden' – a76)
werden ingezet bij de verspreiding van het romantische vertaaldenken. Later
zorgden ook de opvattingen van de Tachtigers ervoor dat dit vertaaldenken
zowat algemeen aanvaard was in progressieve literaire kringen. Maar zelfs bij de
vaststelling dat het romantische discours over vertaling zich doorzet, blijft
Koster erg voorzichtig: `Of dit de dominante opvatting is geweest en of die

75

ontwikkeling zich misschien niet al vroeger heeft ingezet, [...] dat zijn vragen
(en zo zijn er nog veel meer te bedenken) die zich pas laten beantwoorden na
verdere studie' (ark).
Het debat over het vertalen wordt gelaagder en nog geschakeerder, diffuser bij
de overgang van de negentiende naar de twintigste eeuw. Het is een verdienste
van deel 5b dat het heel expliciet niet wil proberen om de geschiedenis te simplificeren door uit de chaotische realiteit kunstmatig enkele lijnen te selecteren,
maar dat het `vooral de tegenstellingen naar voren' wil halen (b4). Een van die
tegenstellingen wordt gedramatiseerd in de `slag om Shelley'. De Tachtigers
Willem Kloos en Albert Verwey eigenen zich allebei de poëtica van de Engelse
romantische dichter toe, en in het zog van die tegenstelling ontstaat ook een
discussie over vertaalopvattingen: over het reproductieve versus het productieve
karakter van vertaling.Waar bijvoorbeeld Kloos het Origineel en de Kunstenaar
op een quasi onbereikbaar niveau voor de vertaling en de vertaler plaatst (tenzij
hij `de evenknie dier Genieën van 't Verleden en niet een gewoon mensch [is],
gelijk de meeste vertalers zijn' – b6o), daar is de Vlaamse dichter Karel van de
Woestijne heel wat relativerender over de waarde van originelen. Hij noemt de
Ilias `zelfs voor meer-vertrouwden dikwijls zwaar, langdradig en op vele plaatsen
ongenietbaar' (b44) en maakt zelf een proza-vertaling/bewerking in de traditie
van de belles infidèles.
De samenstellers lopen weg met de vertaalopvatting van Carry van Bruggen
(`een van de weinigen in deze periode die op grond van een welomschreven
taalfilosofie met een coherente visie op vertaling komt' – b5) en pleiten openlijk
voor een monografie over haar vertaalpoëtica, die `van groot vertaalhistorisch
belang' zou zijn (b6). Van Bruggen introduceert in Hedendaags Fetischisme op
basis van haar taalfilosofie het begrip `ecarteeren': het samenvallen van naam en
ding, met grote gevolgen voor de taalkennis en de vertaalcompetentie. `Hoe
minder men eigenlijk een taal kent, hoe zwaarder men haar gewaar wordt, hoe
meer men er mee vertrouwd raakt, hoe volkomener men haar ecarteert.'
Deze drie voorbeelden maken duidelijk dat het op grond van enkele tientallen
metateksten een bijzonder hachelijke onderneming blijft om de Nederlandse
vertaalgeschiedenis te reconstrueren. Hachelijk, maar tegelijkertijd boeiend en
noodzakelijk. De samenstellers hebben tijdens hun werk herhaaldelijk ondervonden dat er in de behandelde periode `op het gebied van vertaling geen
poëticale canon' (bi4) bestond. Hartstochtelijke pleidooien voor de onaantastbaarheid van het origineel werden afgewisseld met verregaande bewerkingsstrategieën en de omschrijving van het woord-voor-woord-vertalen als `overplakhebbelijkheid' (b127). Duiding in de inleiding bij zo'n tekstverzameling is dan ook
van het allergrootste belang. Hoewel op bepaalde plekken de thematische
ordening en onderlinge vergelijking van de teksten een iets groter aandeel
hadden mogen hebben dan de chronologische invalshoek, zijn Koster en
Naaijkens cum laude geslaagd in die duiding. In ons vakgebied kunnen deze
verzamelingen de vergelijking met gelijkaardige werken in grotere taalgebieden
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moeiteloos doorstaan. De Nederlandse vertaalwetenschap van de 2Iste eeuw zal
er dankbaar gebruik van maken.
— Luc van Doorslaer

Guy Janssens m.m.v. Ann Marynissen: Het Nederlands vroeger en nu. Leuven en Leusden, Acco,
2003. 207 pp. ISBN 9 0 334 5397 5 . € 24,50.

De neerlandistiek extra muros heeft het in bepaalde (ook didactische) opzichten
moeilijk. Voor veel door de docenten aangeboden vakken bestaat er geen
materiaal op het door hen gewenste peil, dat toch in een voor de student begrijpelijke taal geschreven is. Dit probleem stelt zich vooral voor de studievakken
die in een latere fase gegeven worden, wanneer men ervan uitgaat dat de
taalkennis van de studenten als `gevorderd' beschouwd kan worden.
Een van die vakken is zeker de geschiedenis van het Nederlands. Tot nu toe
werd dit dikwijls gedoceerd aan de hand van eigen materiaal van de docent of
met behulp van boeken die voor studenten Nederlands Intra muros bedoeld
waren. Het eigen materiaal heeft als nadeel dat je sommige dingen uit het oog
kunt verliezen, bronnen voor Nederlandstalige studenten houden er geen
rekening mee dat ook buitenlanders die wel eens raadplegen. Afgezien dus van
het taalgebruik, dat voor een enkele buitenlander misschien wat te moeilijk is,
zijn de meeste boeken over de geschiedenis van het Nederlands gebaseerd op
een zekere voorkennis van de lezer. De geschiedenis van een taal is immers
altijd verbonden met de geschiedenis van een volk c.q. een land(streek), en als je
die niet goed kent, moeten sommige begrippen en verschijnselen toch uitvoeriger gedefinieerd worden.
Een aardige invulling van deze leemte biedt Het Nederlands vroeger en nu van
Guy Janssens m.m.v. Ann Marynissen. Voor anderstaligen in het algemeen en
buitenlandse studenten Nederlands in het bijzonder is het didactisch veel beter
opgebouwd dan bijvoorbeeld Het verhaal van een taal of welk leerboek dan ook.
Dankzij een duidelijke uitleg van historische feiten, gepresenteerd in een
gemakkelijk(er) te begrijpen stijl, wordt de groei van het Nederlands minder
abstract. Het Nederlands heeft zijn wortels, en het heeft alle recht om in de loop
van de tijd te veranderen. Een student kan de oorzaken van de veranderingen
zelf volgen. Hij wordt door de auteurs als het ware uitgenodigd de vroegere
bewoners van de Lage Langen te volgen en te begrijpen en zal dankzij het boek
in staat zijn hen ook in grote lijnen te verstaan. De student ziet nu in waarom
het Zuid-Nederlands zich anders ontwikkelt dan de standdaardtaal in het
Noorden. Men krijgt verder inzicht in de taalsituatie in Brussel en in enkele
andere gebieden in, en in landen buiten Europa. Het wordt duidelijk waarom
(sommige) bewoners van Indonesië nog altijd goed Nederlands kunnen
spreken, en dat Afrikaans toch een afzonderlijke taal is en geen dialect van het
Nederlands. Verder is het boek geïllustreerd met een groot aantal kaarten en
tabellen, die een goed inzicht geven in allerlei aspecten van de taalveranderingen door de eeuwen — en gebieden — heen. Elk hoofdstuk eindigt met een
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lijst van verder te raadplegen werken; dit is een aardig hulpmiddel voor geïnteresseerde studenten, maar ook voor de docent.
In één enkel opzicht voel ik me een beetje tekort gedaan. Er komen in het
boek ook heel wat citaten voor, die volgens mij wat beter toegelicht hadden
kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is al op blz. 28 te vinden, waar een
mening van Tacitus over de Germanen aangehaald wordt. De lectuur van dit
fragment leidde bij mij direct tot de contrastieve vraag: `En wat heeft Tacitus
eventueel over de Slaven van die tijd geschreven?' Helaas weet ik (behalve de
titel) niets over de bron waarvan de auteur gebruik gemaakt heeft. Hetzelfde
geldt ook voor andere citaten. Informatie als `Hier volgt een fragment uit de
tekst van een Hollandse oorkonde uit 129o' (blz. 65) wekt mijn nieuwsgierigheid naar andere dergelijke teksten, maar ik zou niet weten waar ik die kan
vinden. Een opgave van de bron zou de nieuwsgierigheid van menigeen beter
kunnen bevredigen, denk ik. Over het algemeen is Het Nederlands van vroeger en
nu echter beslist een zeer nuttig boek.
Graag besluit ik met: Leve Zdenka Hrnéirova! Wie dit besluit nogal cryptisch
vindt, verwijs ik naar het Woord vooraf, op bladzijde 13.
– Agata Kowalska-Szubert

Jan Pieter Guépin: Drietaligheid. 's-Hertogenbosch, Uitgeverij Voltaire, 2003, 272 pp.
5848 038 0. € 22,65.

ISBN
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Volgens de flaptekst wil Guépin in dit boek, dat bedoeld is als afsluiting van zijn
studies vergelijkende literatuurwetenschap, het samenspel belichten van de drie
talen – Latijn, Frans en Nederlands – in de Nederlandse cultuurgeschiedenis.
In werkelijkheid echter is slechts één enkel hoofdstuk, het derde, aan het onderwerp `Drietaligheid' gewijd. Dat is niet meer dan vijftien procent van het boek.
De rest gaat op aan andere kwesties, en een duidelijke vraagstelling is er niet.
Al gelijk met zijn eerste zin – `Latijn voor de geestelijken en academici, Frans
voor de hogere kringen en hugenoten, Nederlands voor de praktische vakken en
voor het volk' (9) – zit Guépin er naast. Het Nederlands was er immers, ruim
vóór de Statenbijbel, ook voor de geestelijken. Geleerden als Stevin, Grotius,
Hooft en Rumphius gebruikten het Nederlands ook in de wetenschap. Een
hugenoot als Busken Huet was één van de allerbeste stilisten die we in het
Nederlands ooit hebben gehad. De hogere standen mochten dan Frans spreken,
het Nederlands was in de Republiek en daarna de taal van het parlement, het
bestuur, het recht en de handel, van de godsdienst, de lagere school en het
openbaar debat. Het Nederlands was er dus niet slechts voor het volk, maar voor
iedereen, en daarnaast had je dan in speciale domeinen ook nog Latijn en Frans.
Het was dus niet, zoals Guépins oppervlakkige generalisering suggereert, een
kwestie van of-of binnen een strenge hiërarchie, maar, zoals wel vaker als het om
taalkwesties gaat, van 66k.
Guépin echter wil liever polemiseren dan analyseren. In zijn eerste
hoofdstuk, Mijn keus (ii-37), maakt hij de kachel aan met de Nederlandse

78

literatuur. Nederland heeft een importcultuur, en `onze' (zoals Guépin steeds
maar zegt) schrijvers zijn gewoon niet interessant genoeg voor de buitenwereld.
Zijn eigen literaire voorkeur – Erasmus, Janus Secundus, Grotius, Descartes en
Spinoza – stelt hij op opgewonden toon tegenover die van de leden van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, die het bij een recente enquête
waagden de voorkeur te geven aan Multatuli, Vondel, W.F. Hermans, de
Reinaert en Couperus. Verder gaat dit eerste hoofdstuk zo'n beetje over alles wat
Guépin hoog zit – van de klassieke vorming, Lady Welby en de mystiek tot
Merlyn, de Amsterdamse generativisten en De Swaans wereldtalenstelsel.
Het tweede hoofdstuk, Tolerantie (38-74), is gewijd aan de geschiedenis van
de vrijzinnigheid vanaf de vroege zestiende eeuw tot en met de Republiek.
Opnieuw dus Erasmus en Grotius, nu aangevuld met gesorteerde irenisten,
socinianen, sceptici, spiritualisten, rationalisten, atheïsten, utopisten en wat er
toen meer aan vrijdenkers rondliep in Nederland.
Pas in hoofdstuk 3, Drietaligheid (75-118), komt hij eindelijk enigszins ter
zake. Er is hier het nodige te vinden over de rol die Latijn, Frans en Nederlands
in `onze' cultuurgeschiedenis hebben gespeeld. Maar het blijft bij brokstukken
en anekdotes. Voor de zoveelste keer zingt Guépin de lof van Janus Secundus en
andere Neolatijnse dichters in de Lage Landen. Maar hij negeert de interessante
gedichtenstrijd die Barlaeus en Huygens in 1625 met elkaar voerden over het
gebruik van Nederlands tegenover Latijn en Grieks. Er wordt noch naar De
moedertaal centraal (1995) van Van der Wal, noch naar 1650 – Bevochten eendracht
(1999) van Frijhoff en Spies verwezen. Ook de Franse invloed in de Nederlandse cultuurgeschiedenis komt er maar bekaaid af– niets over James Boswell,
die naar Nederland kwam om er zijn Frans te verbeteren; niets over hoe Frans
`ons' Java was in de negentiende eeuw; hoe in 1900 dankzij Koningin
Wilhelmina een eind kwam aan het Frans als hoftaal; en hoe in Nederland in de
jaren vijftig slecht Frans spreken toch altijd nog veel beter was dan goed Engels.
Wie een cultuurgeschiedenis verwacht zoals Harold Goad's Language in History
(1958) of Peter Burke's The Art of Conversation (1993), komt hier van een koude
kermis thuis.
In hoofdstuk 4 ten slotte, Louis Couperus (119-156), gaat het erom `of er wel
een Nederlandse literatuurgeschiedenis geschreven kan worden bij gebrek aan
voldoende interessante schrijvers?' (123). Deze vraag was al lang beantwoord
door Jan Brandt Corstius in zijn heldere, europees-vergelijkende Geschiedenis
van de Nederlandse literatuur (1959), maar toch komt Guépin nu beweren dat de
Nederlandse literatuur in Europees perspectief niks voorstelt. Zijn maatstaf
daarbij is een achttiende-eeuwse originaliteitsnorm die z'n tijd nu langzamerhand wel heeft gehad. De rest van dit hoofdstuk gaat op aan een aanval op
de verzamelde Nederlandse literatuurwetenschappers, neerlandici en comparatisten; op de Tachtigers, die `vlerken' waren; en op Couperus, die als `onbenul' te
kijk wordt gezet. Veel meer dan etikettenplakkerij is dit allemaal niet.
De tweede helft van het boek bevat een honderd bladzijden lang glossarium
van namen en termen, gevolgd door twaalf bladzijden noten. In dat glossarium
hadden met name Bilderdijk, Perelman en diens New Rhetoric een lemma
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verdiend. Wat er wel in staat is een grabbelton vol trivia, en blijkens het lemma
`Filologie' (188) is dit oeverloos geleerdheidsvertoon nog de bedoeling ook. Een
register is er niet.
Als cultuurhistoricus blijft Guépin hiermee wel zeer ver beneden het niveau
van Busken Huet, op wie hij zich nog al eens beroept. Huet was de beste
criticus die we ooit hebben gehad op het gebied van de Nederlandse cultuur –
een man van stijl, die altijd goed geïnformeerd was, en met esprit de gesel
haalde over het gezapige en zelfingenomen negentiende-eeuwse burgerdom in
Holland. Al die eruditie verhinderde Huet echter nooit om behoorlijk te analyseren, na te denken en te argumenteren.
Hoe anders nu Guépin! Drietaligheid staat vol met apodictische terzijdes die
voor aforismen door moeten gaan. Er zit geen lijn en geen maat in zijn uitweidingen over godsdienst, katholicisme, decadentisme en homoseksualiteit. Wat
de lezer bijblijft, is zijn algemene minachting voor de Nederlandstalige
literatuur.
Maar ja, zoals Guépin zelf al zegt: `Ik kan ook niet goed schrijven' (120). Het
boek wemelt inderdaad van de fouten. Op bladzijde 127 wordt Margaretha H.
Schenkeveld verward met haar schoonzus; op bladzijde 134 krijgt Friedrichs
werk de namaak-Duitse titel Die Moderne Lyriek in plaats van Die Struktur der
modernen Lyrik; en op bladzijde 267 noot 27 zijn naam en titel van Wille
verkeerd. Verder vinden we `noordelingen' (155), `gefistneukt' (147), `de
vermoording van de koning' (173), en `jean Guépin hoorde tot één der beroemde
Zeeuwen' – het staat er echt, op bladzijde 198.
Wie zo slordig schrijft, moet natuurlijk niet klagen dat de mensen tegenwoordig niet goed meer kunnen lezen.
– Reinier Salverda
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........... In Memoriam Kata Damokos

Kata Damokos is i8 januari jl. overleden. Een summier mailtje, meer niet.
Maar dan de verlamming, de onbegrijpelijkheid van het bericht. De flash-backs
van wat Kata was. Neerlandica. Een vrolijke, opgewekte vrouw, kritisch, eerlijk,
integer en sterk. Aanwezig. Ze was gewoon aanwezig, beter kun je haar niet
karakteriseren. Daarom is het onvatbaar dat ze er niet meer is.
Kata Damokos behoorde tot de eerste generatie Hongaarse neerlandici.
Ze gaf Nederlands aan de Technische Universiteit in Budapest en schreef een
leerboek Nederlands voor Hongaarstaligen. Dank zij haar leeft Minoes ook in
Hongarije want ze was ook nog een virtuoos vertaalster. Maar meer dan dit
alles, ze was een begrip. Iedereen die haar kende – en dat zijn er veel, de hele
internationale neerlandistiek neem ik aan – weet wat ik bedoel. Hoe is het
mogelijk dat iemand die zo van het leven kon genieten er niet meer is? Ik vrees
dat ze juist omdat ze eigenlijk zeer bewust een destructief leven leidde, zo'n
levensgenieter was: ze rookte en werkte zich te pletter. Toen ik haar vroeg of ze
niet iets aan haar niet aflatend hoesten moest doen, zei ze met een geresigneerd-ironische glimlach: waarom zou ik? Ik kon haar toen niet met zoveel
woorden uitleggen waarom.
Omdat jij, Kata, én voor de Hongaarse én voor de internationale neerlandistiek zeer belangrijk was. Je was een geëngageerde, enthousiaste docente.
Altijd op de hoogte van de allerlaatste leermethoden. De motor achter het
Certificaat Nederlands in Hongarije. Ondanks de barre omstandigheden en de
technische problemen liep dat Certificaat altijd gesmeerd omdat je voor alles zo
goed zorgde: de bekendmaking, de informatie, de moedertaalsprekers, de
bandopnames, het toezicht, het versturen van het materiaal. Alles gebeurde
precies op tijd en nauwkeurig volgens de voorschriften.
Op alle congressen en workshops aanwezig, stelde je altijd de eerste vraag,
als niemand anders die durfde te stellen. Lieve Kata, vriendin, collega en
Comenius-lid, we nemen nu gedwongen afscheid van je. Op het eerstkomende
congres zullen we ons vreemd en eenzaam voelen zonder jou; bij de eerste
aarzelende vraag zal je in de zaal zeker aanwezig zijn...
–Judit Gera
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William Z. Shetter

...........
Dit jaar is mij een bijzondere eer toegevallen.
Elk jaar wordt een andere neerlandicus
aangewezen om op deze pagina wat persoonlijke ervaringen ten beste te geven op het
brede gebied van de neerlandistiek. Dit jaar
mag voor het eerst een niet-Nederlander aan
het woord komen, vooraan in een hopelijk
lange en rijk geschakeerde rij.
Een toenemend aantal neerlandici heeft zich
de taal op een kunstmatige manier eigen
moeten maken. Op een latere leeftijd
natuurlijk: zo was ik al twintig toen ik het
eerste woord Nederlands hoorde. Wij namen
deze uitdaging aan, bewust van het feit dat
wij altijd een stap achter liggen op moedertaalsprekers.
Velen van ons leren Nederlands correct en
vlot beheersen, doorgaans zelfs met een
overtuigende uitspraak. En toch raken wij
ondanks alles nooit helemaal bevrijd van een
lichte maar nog altijd knagende onzekerheid.
Bij iedereen zal dat wel ergens anders liggen,
maar mijn voornaamste zwakte ligt in de
hoek van idiomatische uitdrukkingen.
Je leert de betekenis van Dat is geen wet van
Meden en Perzen. Goed, dan volg je de
gewone regels, nietwaar, en je zegt Dat was
daar toen een wet van Meden en Perzen. Maar
zeggen Nederlanders dat ook echt? En Dat
varkentje zullen we wel wassen laat volgens de
syntactische regels toe Dat varkentje hebben
we gisteren al gewassen. Nee, ook dat lijkt een
misser.
Wat ervaring gekoppeld aan een redelijke
oplettendheid leert je gauw genoeg dergelijke
onvoorspelbare valkuilen te vermijden. Maar
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je kunt haarfijn weten wat uitdrukkingen
betekenen en het grammaticale gebruik ervan
feilloos beheersen, en ze toch als een bron
van onzekerheid blijven voelen. Het moet dus
ergens anders zijn waar `m de idiomatische
schoen wringt. Het probleem ligt voor mij
namelijk niet op het grammaticale vlak maar
op het sociale.
Ze gaan me met een kluitje in het riet
sturen.
Dat gaat hem niet in zijn koude kleren
zitten.
Zij komen van een koude kermis thuis.
Zij zoekt spijkers op laag water.
H ij zit goed in zijn slappe was.
H ij loopt naast zijn schoenen.
Het sop is de kool niet waard.
Dat is boter aan de galg.
Een kleine greep uit tientallen. Waarom
blijven ze moeilijk? Voor mij gaat het erom
dat ik nooit helemaal voel onder welke
omstandigheden zo'n uitdrukking op zijn
plaats is en waar niet. Onder welke omstandigheden is die uitdrukking te informeel? Of
te oubollig? Te sterk soms? Is de toon
ironisch? Impliceert die soms meer (of
minder!) dan ik denk? Klinkt die misschien
wat ouderwets?
Het kan best zijn dat mijn blijvende ongemak
met dit aspect van de taal strikt persoonlijk
is. Maar eerlijk gezegd twijfel ik daar sterk
aan. Mijn taalgenoten, ook de velen met een
zo goed als perfecte beheersing van het
Nederlands, laten nauwelijks een andere
conclusie toe dan dat zij aan min of meer
dezelfde onzekerheid lijden. Hoezo? Ze
gebruiken ook nooit dergelijke uitdrukkingen.
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Miranda van Rossum & Roel Vismans

...........

Cultuur in leergangen Nederlands
als vreemde taal voor beginners

1. Inleiding)
In het internationale circuit van het vreemdetalenonderwijs is in de afgelopen
tien à vijftien jaar overduidelijk het inzicht doorgebroken dat een taaldocent ook
expliciet cultuur kan, ja zelfs moet doceren. Het doel van een culturele
component in een taalcursus is dat de student niet alleen de gebruikelijke
taalvaardigheden worden bijgebracht, maar ook de nodige zogeheten `interculturele vaardigheden'. Zoals dat met nieuwe wetenschappelijke en educatieve
inzichten gaat, heeft dit besef langzaamaan geleid tot theoretische onderbouwing, publicaties, congressen en congresbundels. Van lieverlede is er
vanzelfsprekend ook een (internationale) groep specialisten verschenen die op
die congressen spreken en die boeken en bundels redigeren.
Een andere recente ontwikkeling in het discours van het taalonderwijs is dat
de student meer en meer centraal moet staan. Misschien houdt het één zelfs
wel een beetje verband met het ander. In ieder geval is de combinatie van die
twee nieuwe inzichten een goede aanleiding om de studentenervaring met die
groeiende nadruk op cultuur in het taalonderwijs eens te onderzoeken. Dat
proberen we in dit artikel te doen aan de hand van gegevens uit een enquête
onder beginners, waarin hun gevraagd werd naar hun kennis over diverse
culturele thema's en concepten, naar hun verwachtingen van wat ze aanvankelijk dachten te gaan leren over Nederlandse en Vlaamse cultuur, en naar hun
uiteindelijke persoonlijke ervaring met dat cultuuronderwijs. De thema's en
concepten waarover de vragen in de enquête gaan, zijn gedestilleerd uit een
aantal leergangen die we voor dit doel hebben bekeken. Hier worden die
leergangen ook kort geëvalueerd, nadat we eerst het begrip cultuur hebben
gedefinieerd en wat uitgebreider zijn ingegaan op de achtergrond van het begrip
`interculturele vaardigheden'.
1.1 Cultuur
Beheydt (2003, 17-18) wijst erop dat een antropologische publicatie uit 1952 al
`maar liefst 169 definities' van cultuur besprak. Blijkens een verwijzing in Claes
en Gerritsen (2002, 12) was dat aantal veertig jaar later vrijwel verdubbeld. Onze
doeleinden zijn te bescheiden om daar nog iets aan toe te voegen, dus wij
volgen wat Beheydt en Van Kalsbeek (2003, in hetzelfde cursusboek over inter-

1

culturele vaardigheden) over cultuur te zeggen hebben. Beheydt legt uit dat de
meeste hedendaagse definities van cultuur te vatten zijn binnen twee verschillende `opvattingen': de `idealistische' en de `antropologische'. De idealistische
opvatting betreft cultuur met een hoofdletter: `de hogere expressie van de geest,
zoals die tot uitdrukking komt in bijvoorbeeld literatuur, kunst en muziek'. De
antropologische cultuuropvatting omvat veel meer: het is de `totale "levensstijl
van een samenleving"' (volgens een definitie van Bouman uit 1964). `Daar valt
dus nagenoeg alles onder wat in een bepaalde samenleving te zien is: hoe men
eet, drinkt, praat, loopt, feestviert, maar ook de kunst, de godsdienst, en de
normen en waarden'.
Van Kalsbeek (2003, 64-66) voegt daaraan toe dat het `[v]oor het vreemdetalenonderwijs [...] nuttiger [is] om binnen de antropologische definitie nog een
onderscheid te maken tussen behavioristische en cognitieve definities'. De
eerste ziet `cultuur als een verzameling waarneembare kenmerken, zoals
kleding, (manier van) eten en gedragsregels'. Bij de tweede gaat het niet zozeer
om waarneembare zaken, maar om `de manier waarop mensen naar de wereld
kijken en waarop ze verschijnselen ordenen en classificeren'. Dat onderscheid is
belangrijk en houdt er rekening mee dat cognitieve culturele verschijnselen
vaak in de taal zelf zijn gecodeerd. Dat leidt er dan toe dat je cultuur met hoofdletter en behavioristische culturele verschijnselen nog wel `apart van taal' kunt
onderwijzen, maar niet de `mentale processen en programmeringen' die
`cultuurbepaald zijn'.
Voor de extramurale neerlandistiek is het in dit kader van belang dat Claes en
Gerritsen (2002) een meer algemeen antropologische definitie hanteren, terwijl
bij Van Baalen et al. (2003) de cognitieve definitie van cultuur de nadruk krijgt
(wat overigens ook het geval is in de kring van Byram waar hieronder naar
verwezen wordt). Ludo Beheydt verzorgt twee keer per jaar een `Kroniek van
cultuur en maatschappij' in NEM en belicht alledrie de opvattingen over cultuur
die hierboven kort besproken zijn. Uit wat nog volgt zal duidelijk worden dat die
in ons onderzoek naar de studentenervaring van cultuur- en/in taalonderwijs
ook alledrie meespelen.
1.2 Interculturele vaardigheden
Uit het bovenstaande kunnen we concluderen dat een goede leergang in ieder
geval helpt de aandacht van de student te vestigen op het cognitieve aspect van
cultuur, en daarnaast liefst ook de andere twee aspecten aan de orde stelt. Wat
zijn in deze context de opvattingen over een `goede' leergang? Beheydt (2003,
29-36) plaatst die vraag in historisch perspectief door de rol van cultuur in de
diverse methodologische scholen van taalonderwijs uit de twintigste eeuw te
bespreken. Bij de communicatieve methode aangekomen merkt hij dan op:

In de communicatieve methodes is het deelnemen aan de doeltaalcultuur
nog vaak impliciet het doel. Zelden wordt het culturele verschil geproblematiseerd of belicht. Toch merken we nu een ontluikend interculturalisme [...].
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Volgens Beheydt is uit communicatieve leergangen de `interculturele aanpak'
voortgekomen. 2 De interculturele aanpak
gaat [...] ervanuit dat de leerder met zijn eigen culturele identiteit en dus met
zijn eigen gekleurde bril de doeltaal bekijkt. Het ideaal van de communicatieve spreker uit de jaren tachtig is nu verruimd tot dat van de interculturele
spreker.
[.. .1
Een vreemde taal leren is nu uitgebreid tot het verwerven van een taal in haar
culturele betekenis. Dit vooronderstelt bij de spreker een culturele gevoeligheid, en wel een dubbele culturele gevoeligheid. De leerder moet gevoeligheid verwerven voor de ander en het andere, maar hij moet in even grote
mate oog krijgen voor zijn eigen levenswijze, a ttitudes, normen en waarden.
De `interculturele spreker' is de leerder die zich bewust is van de culturele
bepaaldheid van het taalgebruik. Op grond daarvan heeft hij de vaardigheid
ontwikkeld om onbekende culturele fenomenen te analyseren en te interpreteren. Mede daardoor is hij in staat tot een beter begrip van de ander.
Beheydt grijpt hier terug op de ideeën van Michael Byram en Claire Kramsch,
twee taal-en-cultuur-goeroes die al in de jaren tachtig over dit onderwerp publiceerden. Byram (1997) presenteert een heus onderwijsprogramma voor de
interculturele spreker waarop we hier helaas niet diep kunnen ingaan. Van
belang voor ons is dat Byram (1997, 31-38) vijf factoren onderscheidt die een rol
spelen bij de interculturele communicatie' en die hij Franse labels geeft. Twee
van die factoren zijn voorwaarden voor goede interculturele communicatie. Ten
eerste is dat kennis: zowel feitelijke kennis (van de eigen én de andere cultuur)
als kennis van menselijke interactieprocessen. Hiervoor gebruikt Byram het
label savoirs. De tweede voorwaarde is dat de spreker zijn gesprekspartner met
openheid benadert en geen waardeoordelen over hem velt. 4 Dit noemt Byram
savoir être. Twee verschillende vaardigheden spelen verder ook een rol bij interculturele communicatie. Om goed intercultureel te communiceren moet je
culturele verschillen kunnen interpreteren en verbanden ertussen kunnen
leggen (savoir comprendre). Maar je moet die verschillen en andere culturele
gegevens in de eerste plaats ook kunnen blootleggen (savoir apprendre).
Tenslo tt e komen al die kennis, attitudes en vaardigheden je , niet zomaar
aanwaaien. Op de een of andere manier moet je een kritisch cultureel
bewustzijn ontwikkelen, een savoir s'engager.
Bij ons onderzoek naar de studentenervaring gaat het vooral om de feitelijke
kennis, die een belangrijke voorwaarde is voor goed intercultureel verkeer. We
hebben in de inleiding echter al gezegd dat de culturele thema's voor onze
enquête zijn gedestilleerd uit een aantal leergangen en het kan geen kwaad om
bij een bespreking van die leergangen ook stil te staan bij de mate waarin ze (al
dan niet systematisch) aandacht besteden aan de verwerving van interculturele
vaardigheden en aan een interculturele a ttitude.
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2.

Interculturele communicatie in leergangen

In hoeverre worden die vijf verschillende soorten savoirs van Byram door diverse
leergangen Nederlands als vreemde taal gestimuleerd? We hebben ons beperkt
tot leergangen op beginnersniveau en zijn begonnen met de volgende vijf (we
geven een korte versie van de titel en noemen de precieze uitgave; zie voor
overige details de bibliografie):
Code Nederlands (2e druk, 8e oplage, 2001; afgekort als CM;
Help! 1 (herziene versie die eerst in 1998 uitkwam; ongewijzigde herdruk
2002);
Lagelands (2001);
Teach Yourself Dutch (2003; afgekort als TYD);
Vanzelfsprekend (7e druk, 2003).
De selectie werd ingegeven door onze beslissing studenten Nederlands aan
universiteiten in de angelsaksische wereld over hun leerervaring te enquêteren
en doordat we ervan uitgingen dat dit de meest gebruikte leergangen zouden
zijn. Uit de tekstboeken van deze vijf leergangen hebben we vijftien globale
thema's gedestilleerd waarover we vervolgens dë enquête hebben samengesteld.
Een van de enquêtevragen ging over de bij het onderwijs gebruikte leergang en
daaruit bleek dat er nog een zesde was die regelmatig werd gebruikt, namelijk
Dutch. An Essential Grammar (afgekort als DEG; eerdere uitgaven staan beter
bekend als Introduction to Dutch; hier is de uitgave uit 2002 gebruikt die volgens
het voorwoord de 8e editie is). Ook DEG wordt dus in deze korte evaluatie
meegenomen.
Een eerste indruk van wat de auteurs van een leergang zelf denken over de
rol van cultuur en de manier waarop ze die aanbieden, kan men krijgen van het
voorwoord, de inleiding en/of de flaptekst. Vier van de zes leergangen verwijzen
daar expliciet naar de verwerving van kennis over de Nederlandse cultuur, maar
dat gebeurt wel steeds op een manier die de cultuur ondergeschikt aan de taal
lijkt te maken. In de Preface van DEG wordt de rol van de zogenaamde practice
text, die aan het eind van iedere les staat, besproken. Die teksten hebben vier
verschillende doelen, waarvan de laatste is studenten `enigszins bloot te stellen
aan diverse aspecten van de [Belgische en Nederlandse] cultuur'. 5 In de Preface
van Lagelands omschrijven de auteursti in zes korte punten wat voor cursus ze in
gedachten hadden. Het zesde punt daarvan luidt: `[een cursus die] dienst doet
als bekendmaking met de maatschappij en cultuur van het Nederlandssprekende gebied van Europa aan het begin van de eenentwintigste eeuw'.' Het doel
van TYD is blijkens de introduction `u bekend te maken met de basisprincipes
van de Nederlandse taal en u enig inzicht te geven in de Nederlandse (en in een
mindere mate de Vlaamse) cultuur'. 8 Op de achterkaft van Vanzelfsprekend staat:
`Aan de hand van korte, levendige leseenheden worden de circa 20.000
frequentste woorden, de basisgrammatica en de nuttigste taalhandelingen van
het Nederlands aangeboden en ingeoefend. Daarnaast is Vanzelfsprekend een
directe kennismaking met de Vlaamse samenleving'.
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De tekstboeken van Code Nederlands en Help richten zich nergens op
verwerving van culturele kennis, maar in de docentenboeken wordt er wel op
ingegaan, met name op de manier waarop cultuur aangeboden wordt (c.q. dient
te worden). In het Docentenboek van Help gebeurt dat wanneer het zich richt op
het gebruik van leesteksten (22): `Teksten over culturele aspecten van Nederland
dienen niet alleen om informa ti e te geven over de Nederlandse cultuur, maar
ook om uitwisseling teweeg te brengen [...]'. Op de rol van uitwisselingen tussen
studenten komen we nog terug in paragraaf 2.2. De Docentenhandleiding van CN
(iii) zegt over cultuurverschillen en -overeenkomsten:
Het is vanzelfsprekend dat [...] verschillen bij beginnende tweede-taalleerders
een grote rol spelen. Mensen die nog niet zo lang in Nederland zijn en de
taal nog niet spreken, zullen vooral oog hebben voor wat anders is. Het is
goed om die verschillen expliciet te benoemen en te bespreken. In een latere
fase van het proces van acculturatie komt er meer aandacht vrij voor de
overeenkomsten.
Dit komt in CN verder tot ui ting in het oefenmateriaal en elders in de
handleiding zelf.
2.1 Kennis
Impliciet wordt er vrij veel kennis over de Nederlandse cultuur aangeboden, en
door de tekstboeken bladerend kom je de volgende vijftien thema's tegen:
I. Eten en drinken
2. Feestdagen (hiermee wordt bedoeld nationale feest- en gedenkdagen en
festivals)

3. Winkelen en geld

4. Na tionale organisaties en instellingen
5. Landschap en steden
6. Architectuur
7. Literatuur (dit wordt breed geïnterpreteerd)
8. Media (kranten, tijdschriften, omroep)
9. Musea (dit wordt breed geïnterpreteerd als `kunst en musea')
1o. Uitgaan en vrijetijdsbesteding
II. Politiek
12. Gewoontes en tradi ti es
13. Studeren
14. Taal
15. Vervoer
Het valt op dat drie van de vijftien thema's (zes, zeven en negen) onder
Beheydts idealis ti sche opva tting van cultuur vallen. De overige twaalf thema's
vallen onder de antropologische cultuurdefinitie. Een duidelijk onderscheid
tussen de behavioristische en cognitieve cultuurdefinities is binnen de twaalf
thema's niet altijd even goed te maken. Het is niet onze bedoeling in de
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bespreking van de vijftien thema's die nu volgt een rangorde op te stellen van de
zes leergangen met betrekking tot hun aandacht voor cultuur. We willen vooral
laten zien hoe culturele thema's gebruikt worden en waar de hiaten zitten.9
Of een leergang aandacht besteedt aan een bepaald cultureel thema of niet, is
mede afhankelijk van het publiek waarop hij zich richt. Zo is het thema
studeren belangrijk voor universitaire studenten, maar niet voor zakenmensen.
Het komt dan ook in slechts drie van de zes leergangen voor, maar alleen in
Lagelands, dat zich heel expliciet richt op studenten in het wetenschappelijk
onderwijs, staat het duidelijk centraal. Deze cursus komt op diverse plaatsen
terug op de Nederlandse studeer- en studentencultuur. Zo is een van de personages lid van een faculteitsraad, ontmoeten andere personages elkaar in de
bibliotheek en gaan ze in de mensa lunchen, en wordt er op blz. 76 aandacht
besteed aan het Nederlandse beoordelingssysteem. Maar ook het feit dat de
hoofdpersoon, een Engelse uitwisselingsstudent in Ro tterdam, blut raakt en een
baantje moet zoeken via een uitzendbureau is indicatief voor het thema. Een
dergelijke uitdieping nodigt ook uit tot vergelijken, het savoir apprendre van
Byram (1997), bijvoorbeeld wanneer de hoofdpersoon verzucht dat de studiecultuur `hier inderdaad anders' is dan in Engeland (145). De vraag is natuurlijk
of studenten dat ook zo ervaren.
Sommige thema's lijken eerder een bepaalde belangstelling van de auteurs te
weerspiegelen. Architectuur komt in maar drie leergangen voor, maar de
auteurs van TYD vinden het blijkbaar het interessantst. Dat blijkt onder andere
uit het hoofdstuk over wonen. Niet alleen leer je daar de gebruikelijke woordenschat (zoals woon-, eet-, slaap- en badkamer; keuken, douche, balkon), maar ook
andere aspecten van de Nederlandse wooncultuur (het gebruik van woonvergunningen door gemeentes; het verschil tussen een huis en een woning)
passeren de revue. De les eindigt met een korte leestekst over moderne
woningbouw waarin naar de paalwoningen van Blom in Ro tterdam wordt
verwezen. Hier worden dus drie thema's door elkaar behandeld: diverse
gebruiken en gewoontes in de wooncultuur, de rol van de politiek bij het
woningbouwbeleid, gemeentelijke instellingen én architectuur. Het illustreert
ook goed hoe de diverse definities van cultuur door elkaar worden gebruikt: de
idealistische in de vorm van een paar zinnen over een bekende architect, de
behavioristische door te wijzen op de spelregels voor het verkrijgen van een
woonvergunning, en de cognitieve bij de uitleg van wat het verschil tussen een
huis en een woning is.
Op eenzelfde manier gebruikt TYD kunst en musea in een les over vakantie
waar ook de voltooide tijd wordt aangeboden. De belangrijkste musea van
Amsterdam, inclusief een verwijzing naar de Nachtwacht, komen hier op een
vrij natuurlijke manier voor, net zoals tekstjes over de Stopera (alweer architectuur) en over de VVV, de ANWB en de Uitkrant (nationale organisaties). Dat
is heel anders dan in Help waar verwijzingen naar kunst en musea verspreid
door het boek voorkomen, louter bij wijze van illustratie. Zo staan er in de
eerste les (19) vijf foto's van zeventiende-eeuwse schilderijen waarmee de
woorden man en vrouw en de werkwoorden staan en zitten worden geïllustreerd.
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Achterin het boek bevindt zich weliswaar een bronvermelding waaruit
opgemaakt kan worden om welke schilderijen het gaat, inclusief de namen van
de schilders en de musea waar ze zich bevinden, maar de student leert hieruit
niets over de schilderkunst uit de Gouden Eeuw.
De literatuur is het enige idealistische culturele thema dat in alle zes de
leergangen voorkomt. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat
literatuur dé talige cultuuruiting is, maar niet alle leergangen gaan er op
dezelfde manier mee om. Bovendien wordt het begrip literatuur hier breed
opgevat en behelst het ook columns, kinderversjes, aftelrijmpjes, stripverhalen
en cabaret. Bij vier van de leergangen wordt literatuur alleen illustratief ingezet,
maar DEG sluit af met een hoofdstuk met drie teksten van CAMU uit de Volkskrant, elk voorzien van een korte inleiding en een paar oefeningen. In Lagelands
eindigt ieder hoofdstuk met een gedicht. De interactieve leeromgeving waarin
Lagelands wordt aangeboden, geeft er ook oefeningen bij en links naar websites
over de desbetreffende dichter.
Bij het thema `eten en drinken' wordt duidelijk hoe moeilijk het eigenlijk is
om talige kennis van culturele kennis te scheiden. Iedere leergang bevat wel een
tekst over eten en drinken. Bij communicatieve leergangen (en op DEG na,
waarvan de opzet in de grammatica-vertaaltraditie valt, zijn ze dat allemaal)
hoort een taalhandeling als `smakelijk eten wensen', die door DEG overigens
ook wordt aangeboden. Bepaalde woorden horen nu ook eenmaal tot de basiswoordenschat die een beginnerscursus dient aan te bieden: brood, kaas, koffie,
melk. Maar bij sommige leergangen sluipt meer dan bij andere ook typisch
Belgisch, Nederlands of Vlaams voedsel de woordenlijstjes binnen. Vooral Help
blinkt daarin uit. Dat is de enige leergang waar ook gevulde koeken, krentenbollen, patat met appelmoes en stroopwafels gegeten worden, en waar men
naast rode wijn, whisky en melk ook jenever en karnemelk drinkt. Althans, ze
komen voor op een soort gigantische boodschappenlijst in een woordenschatoefening waar de student moet aangeven bij welke winkel je welk product koopt
(I16). Niet elke leergang gaat daarbij zover om ook bijvoorbeeld de rijs ttafel als
`typisch Hollands' te introduceren. TYD en Lagelands doen dat wel. In de laatste
gaat men daarvoor ook naar de toko en wordt de Nederlandse eetcultuur dus
eigenlijk net zoals in Help aangedragen als een bijproduct van de communicatieve functie `boodschappen doen'. Verder is het aardig om op te merken dat
niet alleen in Vanzelfsprekend over de Vlaamse eetcultuur wordt gesproken: TYD
vermeldt waterzooi en in Lagelands wordt melding gemaakt van een bezoek aan
een frietkot.
Zo zijn ook de overige thema's in de ene leergang sterker vertegenwoordigd
dan in de andere, en wordt niet ieder thema op dezelfde manier geëxploiteerd.
Drie leergangen besteden expliciet aandacht aan feesten. Vanzelfsprekend doet
dat vrij uitgebreid voor Vlaanderen in een les van het laatste hoofdstuk, terwijl
Help het tamelijk vroeg in het boek doet voor Nederland. Ook in Lagelands
worden alleen Nederlandse feesten in een tekst besproken. TYD is de enige
leergang die helemaal niet naar dit thema verwijst. Zelfs Sinterklaas, die nog
wel in CN en DEG optreedt, komt er niet in voor.
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In iedere leergang staat wel een tekst over een bepaalde stad, maar er is
minder aandacht voor het landschap. Alleen TYD besteedt aandacht aan het
Ijsselmeer (235; het heeft ook een foto van een bollenveld op de kaft) en in
Vanzelfsprekend staat een tekstje over bevolking, geografie en klimaat (59). De
media worden vrij uitvoerig behandeld in CN en TYD, en politieke structuren
en begrippen in CN en Vanzelfsprekend. CN besteedt de meeste aandacht aan
organisaties en instellingen met aparte hoofdstukken over gezondheidszorg en
onderwijs. Het begrip uitzendbureau komt echter ook uitvoerig ter sprake in
Help, Lagelands en TYD. Wat in dit verband ook opvalt, is het feit dat alleen CN
en DEG een kaart van het Nederlandse taalgebied in Europa hebben.
Met kennis over de Nederlandse taal bedoelen we hier kennis over de sociale
en/of politieke taalsituatie. DEG is de enige leergang die hier uitvoerig op ingaat
met een overzicht van enkele pagina's over de naam van de taal, de geschiedenis
ervan, en regionale en stilis ti sche variatie. Ook TYD besteedt heel kort aandacht
aan de naam van de taal en aan het Nederlands in Vlaanderen. In Vanzelfsprekend staat er, naast stukjes over het Nederlands en de taal in Vlaanderen, ook
een tekstje over het Nederlands in Brussel. En CN bevat een stukje over
gebaren.
Drie thema's komen er ronduit bekaaid af. Ondanks het feit dat de communicatieve leergangen allemaal aandacht besteden aan de functie `boodschappen
doen', wordt er eigenlijk weinig aandacht besteed aan economische zaken. Het
gaat niet veel verder dan wat aandacht voor maten en gewichten. Lagelands is na
2002 niet meer herzien en heeft nog een stukje over namen voor Nederlandse
munten en bankbiljetten uit de tijd van de gulden (er wordt overigens wel een
losse pagina over de euro bijgeleverd). Culturele informatie over (openbaar)
vervoer komt ook niet zoveel voor, behalve een vermelding van fietsen en strippenkaarten, die allebei in d ri e leergangen voorkomen. In DEG (85) rijden de
Nederlandse treinen `vrijwel al tijd op tijd' en is de HSL ook al in bedrijf. Anderzijds is DEG de enige leergang die aandacht besteedt aan de sportcultuur van
België en Nederland. Nergens wordt de Elfstedentocht vermeld. Verder besteedt
alleen Lagelands aandacht aan het uitgaansleven (van Nederlandse studenten),
waar studenten blijkens de enquête overigens juist veel van blijken te leren op
het gebied van savoir apprendre.
Er wordt in de meeste leergangen, behalve in DEG, relatief veel informatie
verstrekt over gewoontes en tradities. Deze categorie wordt ruim genomen en
verwijst bijvoorbeeld naar afspraken maken (door Nederlanders met de agenda
in de hand), het vieren van verjaardagen, het gebruik van rouwadvertenties en
geboortekaartjes, en zoenen. Maar we va tten er ook het gebruik van clichés en
stereotypen onder, en normen en waarden. Dit is uiteraard de categorie waar de
cognitieve kijk op cultuur het meest naar voren komt, omdat veel gewoontes en
gebruiken in de taal zelf zijn gecodeerd. Het is ook de categorie waar interculturele communicatie de belangrijkste rol speelt. Het meest besproken begrip
onder deze noemer is gezelligheid. Het is voor buitenlandse leerders van het
Nederlands belangrijk om te weten wat de lading van dat begrip is, maar het is
ook belangrijk om te weten dat het in Vlaanderen veel minder geladen is dan in
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Nederland. Dat leidt dan naar het belang van de culturele verschillen tussen
Nederland en Vlaanderen, waarop in Lagelands en Vanzelfsprekend vrij uitvoerig
wordt ingegaan. In dat verband is het wel bijzonder treffend dat maar vier
studenten in de enquête aangaven de betekenis van gezelligheid te kennen.
Samenvattend kunnen we stellen dat verschillende leergangen verschillende
accenten leggen. Soms is dat ingegeven door het publiek waarop men zich richt,
soms lijkt het te liggen aan een persoonlijke voorkeur. Culturele kennis wordt
ook op verschillende manieren ingezet en overgebracht, maar een aanpak waar
culturele kennisoverdracht wordt geïntegreerd met taalkennisoverdracht, en
overdracht van idealistische kennis met overdracht van antropologische kennis,
werkt het best. Een aantal culturele thema's krijgt weinig aandacht, met name
commercie, transport en vrijetijdsbesteding (sport). Ten slotte valt het op dat
één thema schittert door afwezigheid: geschiedenis. Hier en daar wordt
weliswaar naar historische feiten (zelden persoonlijkheden) verwezen, maar
niet genoeg om te zeggen dat de historie van de Lage Landen wordt gethematiseerd.
2.2 Attitude, kennis, vaardigheden en bewustzijn
Van Kalsbeek (2003, 91–loo) bespreekt de kenmerken van lesmateriaal dat
interculturele communicatie helpt bevorderen. Ze gaat daarbij uit van drie
begrippen die dikwijls `[i]n de literatuur over de didactiek van geïntegreerd taalen cultuuronderwijs [...] naar voren' komen: perspectief, context en dialoog. Die
drie begrippen zijn een soort van geleiders voor het bereiken van interculturele
competentie. Perspectivering helpt het proces van `bewustwording van de eigen
attitude ten opzichte van andere culturen'. Het is een belangrijk onderdeel van
Byrams savoir être. Daarbij is een eerste stap dat de leerder zich bewust wordt
van de eigen cultuur en eventueel reeds bestaande kennis van de vreemde. Dit
gebeurt via het `mobiliseren van voorkennis', dus expliciet vragen naar wat
studenten al weten. Het voorbeeld van Van Kalsbeek (2003, 92-93) is een
gesprekje over het kopen van groente dat begint met de vraag naar reeds
bekende namen van groentes. Als een van de antwoorden dan `aardappels' is, is
dat aanleiding voor het aanbrengen van een vergelijkend perspec ti ef: in de
Nederlandse cultuur zijn aardappels geen groente (men eet immers 's avonds
aardappels, groente en een stukje vlees), maar in veel andere Europese culturen
wel (Engelsen eten bijvoorbeeld 'meat and two vegetables'). Voorkennis kan dus
gemobiliseerd worden door `brainstormen en vragen stellen [...], woordvelden
maken of associatieoefeningen doen [...], of werken met foto's'.
Context is de eigenlijke culturele kennis die in paragraaf 2.1 is besproken,
Byrams savoirs. `Het aanbrengen van een context is van cruciaal belang bij het
lezen van teksten in een vreemde taal. Die context moet veel informatie over de
cultuur bevatten' en `kan expliciet worden aangebracht door de docent of het
leermiddel' (96), maar natuurlijk ook door de leerder zelf, bijvoorbeeld via een
zoekopdracht (hoewel ook dan de docent een cruciale rol lijkt te spelen).
Door middel van dialoog worden ten slotte de interculturele vaardigheden
getraind, het savoir apprendre en het savoir comprendre van Byram (1997).
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Hiervoor verwijst Van Kalsbeek naar het werk van Kramsch (1993) en diens
dialogische pedagogiek. Door middel van een dialoog (tussen docent en student,
maar vooral ook tussen leerders onderling) ontdekt de interculturele leerder de
vreemde cultuur en leert hem begrijpen: `juist in de gesprekken met elkaar en
door samen opdrachten uit te voeren kunnen leerders inzicht krijgen in elkaars
culturele baggage' (Van Kalsbeek 2o 03, 98).
Deze drie `geleiders', perspectief, context en dialoog, zouden dus helpen het
kritisch cultureel bewustzijn, het savoir s'engager, van de interculturele leerder te
ontwikkelen. Er is weliswaar nooit empirisch bewezen dat dit inderdaad zo is,
toch gebruiken wij perspec ti ef, context en dialoog hier als sleutelbegrippen bij
onze evaluatie van leergangen wat betreft de verwerving van interculturele
communicatieve competen ti e. Andere toetsstenen daarvoor zijn er namelijk
(nog) niet. Verder tekenen we aan dat geen van de hier bespoken leergangen
zich profileert als een leergang Nederlandse interculturele communicatie.
Afgezien van DEG zijn het communica ti eve taalcursussen. Dat maakt het
enerzijds des te interessanter om ze te beoordelen op hun geschiktheid bij het
aanleren van interculturele communica ti eve competen ti e. Anderzijds kunnen
we niet zover gaan, ze te beoordelen op iets wat ze niet pretenderen te zijn. Veel
is dus impliciet.
In CN komt perspectief wel vrij regelmatig voor door middel van `vragen
vooraf' bij een tekst (in het oefenboek). Zo horen de volgende drie vragen bij de
tekst `Bij de kleermaker' in les 6 (oefenboek, 99): `Wat is een kleermaker?
Maakt u kleding? Laat u wel eens kleding maken?' Iets dergelijks gebeurt ook in
Help bij de vragen voor een leestekst. Een goed voorbeeld is `Naar school in
Nederland' (16o), een tekst over onder andere de leerplicht. Daar worden vragen
bij gesteld als: `Is er in uw land ook leerplicht? Hoe lang duurt in uw land het
basisonderwijs? Is er in uw land ook een verschil tussen openbaar en bijzonder
onderwijs?' Het verschil tussen de aanpak van CN en die van Help is echter dat
de vragen in Help achteraf komen. Ze zijn dus eerder een s ti mulans voor een
dialoog dan een mobilisatie van voorkennis. Dat is ook het geval in Lagelands.
De tweede tekst van hoofdstuk 2 gaat over cafés in Nederland. Taak 3 die bij
deze tekst hoort, luidt: `Schrijf een kort stukje (circa 5o woorden) over de
kroegen in jouw land. Lijken ze op de kroegen in Nederland? Zo niet, in welk
opzicht zijn ze dan verschillend? Schenken ze andere drankjes? Zien ze er
anders uit?' i° Vragen over voorkennis komen ook niet voor in DEG, TYD en
Vanzelfsprekend. Het is bij deze leergangen natuurlijk wel heel goed mogelijk
om als docent zulke vragen te bedenken bij bepaalde teksten, maar de
leergangen zelf werken niet expliciet mee aan het bewustwordingsproces.
Paragraaf 2.1 heeft duidelijk gemaakt dat er in alle zes leergangen allerlei
context aangeboden wordt. In iedere leergang gebeurt dat heel expliciet. Zo staat
de culturele informatie in TYD in duidelijk aangegeven blokjes verspreid door
elk hoofdstuk, gemarkeerd met een gestileerde le tter `i'. De andere leergangen
geven de culturele informatie een vaste(re) plek: aan het eind van een
hoofdstuk, les of deel. DEG heeft zijn practice texts, maar daarnaast ook een
hoofdstuk over internetbronnen. Vanzelfsprekend is verdeeld in tien delen met
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elk zeven lessen. De laatste les van elk deel biedt specifiek culturele informatie
aan (en in sommige delen doen andere lessen dat ook). CN en Help maken
naarmate de cursus vordert veel gebruik van authentieke teksten, zoals folders
en krantenrubrieken, waarmee een hoofdstuk afgesloten wordt. En in Lagelands
staat in iedere les een fictieve column van de hoofdpersoon in de Ro tterdamse
universiteitskrant over zijn ervaringen in Nederland. De elektronische leeromgeving van Lagelands maakt zoekacties op het internet ook mogelijk. Bij de tekst
over cafés in hoofdstuk 2 hoort bijvoorbeeld een opdracht waarbij de studenten
met gerichte vragen naar de websites van een aantal Nederlandse cafés worden
gestuurd.
Er is al eerder verwezen naar de suggestie in het docentenboek van Help voor
een culturele uitwisseling tussen studenten onderling aan de hand van bepaalde
leesteksten. Dit toont duidelijk aan dat de auteurs van Help zich bewust zijn van
de kracht van dialoog. Het hierboven genoemde voorbeeld over het Nederlandse
schoolsysteem illustreert dat ook. De spreekoefening bij deze les gaat over de
dagelijkse routine en het is de bedoeling dat hij in tweetallen wordt gedaan.
Alleen gaat hij niet zover dat er ook over verschillen tussen de eigen routine en
de Nederlandse wordt gepraat, hoewel dat goed mogelijk zou zijn. Ook
Lagelands maakt regelmatig gebruik van groepswerk, maar het aantal keren dat
daar interculturele vaardigheden mee worden getraind, is niet zo groot. Bij een
tekst over een bezoek aan de dierentuin hoort bijvoorbeeld een spreekvaardigheidsoefening waarin onder andere over het hebben van huisdieren in eigen
land moet worden gepraat en bij een tekst over Oud en Nieuw één waarin
hetzelfde gebeurt met feestdagen. Aan de andere kant zijn er ook gemiste
kansen: bij een tekst over pesten had een gesprek gepast over wat er in het eigen
land wordt gedaan om pesten op school te voorkomen; of bij een tekst over het
verschil tussen België en Nederland en de daarbij behorende stereotypen is de
spreekopdracht een monoloog. De andere leergangen benutten spreekvaardigheid niet of nauwelijks om via dialoog expliciet ook iets te doen aan de
verwerving van interculturele vaardigheden. Dat heeft ongetwijfeld soms ook te
maken met de doelgroep of de taalonderwijsmethodologie: zo is TYD met name
gericht op de privéleerder en is DEG in de eerste plaats natuurlijk een grammaticaleerboek.
Alle zes besproken leergangen reiken duidelijk context aan. Alle doen dat
expliciet, maar de meeste beva tt en daarnaast ook andere middelen (teksten,
oefeningen, externe verwijzingen) die de student zouden moeten stimuleren tot
verder zoeken naar context. Perspectief en dialoog zijn in veel mindere mate
aanwezig. Daarmee zal duidelijk zijn dat deze leergangen weliswaar een kritisch
cultureel bewustzijn stimuleren, maar daarmee nog niet systematisch interculturele communicatieve competentie helpen aanbrengen. Toch hoeft het niet al
te moeilijk te zijn om daar in de toekomst bij een bewuste herziening van het
materiaal iets aan te doen.
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3. Studentenervaring
Om de kennis van cultuur en de verwachtingen ten aanzien van het culturele
element in een taalcursus te kunnen onderzoeken, hebben we een schriftelijke
enquête opgesteld. Deze enquête bestond uit een viertal onderdelen: persoonlijke gegevens, culturele thema's, culturele concepten of subthema's en
verwachtingen (zie appendix). De vragenlijst is via e-mail verspreid onder
studenten in het Engelstalige gebied. De diverse onderdelen van de enquête en
de daarin verzamelde gegevens zullen hieronder besproken worden.
3.1 Respondenten
In totaal zijn 27 enquêtes ontvangen. Het is wellicht niet verwonderlijk dat iets
meer dan de helft (14) daarvan afkomstig was van studenten uit Sheffield en
Hull. In totaal waren 18 respondenten verbonden aan Engelse universiteiten, 8
aan Amerikaanse, en 1 student was afkomstig uit Ierland. 11 Voor de meeste van
deze studenten (24) was Engels de moedertaal.
De leeftijd van de studenten liep uiteen van achttien tot vijftig jaar. Ongeveer
tweederde van de studenten was tussen de achttien en tweeëntwintig jaar oud.
De enquête was in principe bedoeld voor beginnende studenten Nederlands, dat
wil zeggen, studenten die in het academisch jaar 2003/04 begonnen waren met
hun studie. Bij analyse van de vragenlijsten bleek dat 5 studenten al langer dan
één jaar Nederlands studeerden. Gezien het geringe aantal respondenten is
echter besloten deze studenten gewoon mee te nemen in de analyse, te meer
daar uit hun antwoorden bleek dat een langere studieperiode niet noodzakelijk
ook meer kennis van cultuur inhield. De meeste respondenten (18) hadden op
het moment van het invullen van de vragenlijst tussen de vijf en zeven
maanden Nederlands gestudeerd.
Bij de aanvang van hun studie schatte de overgrote meerderheid van de
studenten (25) zich als beginner in deze taal in. De enquête vroeg ook welke
leergang de studenten gebruikten, en of ze naast taallessen ook aparte
literatuur- en cultuurlessen volgden. Wat betreft de gebruikte leergangen is het
wederom niet vreemd dat de meest gebruikte leergang (14) Lagelands was.12
Verder werden met name DEG (5), Help (3) en CN (3) gebruikt. Slechts 1 universiteit, London Metropolitan University, bleek geen vast tekstboek te gebruiken,
hoewel de studenten wel naar bepaalde leergangen werden verwezen voor
zelfstudie. Verder bleek dat de meeste studenten (25) uitsluitend taallessen
volgden.
3.2 Culturele thema's
Zoals hierboven al beschreven werd, is op basis van een aantal veelgebruikte
leergangen voor beginners een vijftiental thema's bepaald. In de enquête werd
de studenten voor elk van deze thema's gevraagd of het behandeld was, en zo ja,
waar (taalles, cultuurles, elders) en wat ze erover geleerd hadden. Aan de hand
van de antwoorden op deze laatste deelvraag is voor elk thema een aantal
`sleutelwoorden' of sub-thema's geïdentificeerd, die later in dit artikel nader
geanalyseerd zullen worden in het licht van Byram's vijf savoirs. In deze
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Tabel 1: bekendheidsfrequenties van culturele thema's bij respondenten
Thema 13Frequentie
Eten en drinken
26
Taal
24
Landschap en steden
23
Politiek
21
Winkelen en geld
20
Uitgaan
20
Musea
18
Instellingen
18
Feestdagen
16
15
Literatuur
13
Studeren
Gewoontes/tradities
10
Media
10
Architectuur
3

paragraaf zullen we ons beperken tot een meer globale analyse van de gegevens.
Allereerst volgt hier een overzicht van de `bekendheidsfrequentie' van de
thema's (tabel 1).
Dat de categorieën `eten en drinken' en `taal' hoog scoren, zal waarschijnlijk
niemand verbazen. Wat wel opvalt, is de relatief hoge score voor poli ti ek, en de
daarentegen juist vrij lage scores voor gewoontes/tradi ti es en media. Het zou te
ver voeren om binnen het bestek van dit artikel uitgebreid op alle thema's in te
gaan, maar bij nadere bestudering van de specifieke antwoorden kwamen met
name bij de thema's taal, uitgaan, musea, instellingen en literatuur interessante
gegevens naar voren. Deze thema's, tezamen met de al eerder genoemde `opvallende' thema's (politiek, gewoontes, media), zullen nu meer in detail besproken
worden.14
3.2.1 Thema: Politiek

Nederlandse en Vlaamse poli ti ek lijkt een populair thema te zijn, maar wel om
enigszins verschillende redenen. Op met name de Amerikaanse universiteiten
lijkt hoe dan ook meer aandacht besteed te worden aan `formele' aspecten van
de Nederlandse cultuur dan in Engeland, zoals in dit geval het Nederlandse
politieke systeem. In Hull en Sheffield komt dit thema `gewoon' aan bod in de
cursus; één van de leesteksten in Lagelands gaat er namelijk over. Dit verklaart
ook de hoge frequentie van het sub-thema `het Vlaamse politieke systeem' (13),
aangezien deze leestekst specifiek hierover gaat. Ook CN kent een specifiek
hoofdstuk over poli tiek, wat ook expliciet door een van de studenten aan
Columbia University genoemd wordt.
Daarnaast valt bij dit thema vooral op dat actuele poli tieke kwes ti es, en dan
met name immigra ti e, redelijk frequent als discussieonderwerp gebruikt
worden (a).
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3.2.2 Thema: Gewoontes/tradities
Afgaand op de antwoorden van de studenten lijkt dit thema onderbelicht te zijn
in het beginnersonderwijs; slechts io van de 27 studenten geven aan dat dit
thema behandeld is. Het soort gewoontes dat genoemd wordt, is ook zeer
uiteenlopend, van verjaardagen tot koffie drinken tot Sinterklaas, maar de
meeste subthema's worden niet meer dan één keer genoemd.
Als je echter naar de antwoorden bij de andere thema's kijkt, zie je dat het
wel meevalt. Feestdagen en daaraan gerelateerde gebruiken worden door 16
studenten genoemd als zijnde behandeld, en bij het thema `Uitgaan' worden
`sociale regels/gebruiken' (zoals bijvoorbeeld het geven van een rondje) vier keer
genoemd. Ook sleutelbegrippen als `mensen kijken' (twee keer genoemd bij
`Uitgaan' en drie keer bij `Eten en drinken') en `fietsen in Nederland' (vier keer
genoemd onder `Vervoer') kunnen zonder al te veel fantasie als
`gebruiken/gewoontes' beschouwd worden. Waarom studenten dit soort dingen
niet als zodanig aanmerken, wordt uit de enquête helaas niet duidelijk.15
Daarnaast valt het op dat de genoemde subthema's niets over normen en
waarden zeggen.
3.2.3 Thema: Media
Het thema `Media' wordt ook weinig genoemd door de studenten. Veel van de
genoemde subthema's zijn ook duidelijk zaken die, afgaande op de analyse van
de leergangen, niet op basis van het tekstboek behandeld zijn, zoals BVN (Het
Beste van Vlaanderen en Nederland), films en dergelijke. Deze relatief geringe
aandacht voor Nederlandse en Vlaamse media wordt door sommige studenten
als een gemis ervaren, zo blijkt uit hun antwoorden onder het enquêteonderdeel
`Verwachtingen'. Op de vraag `Wat ontbreekt er volgens jou in de cursus?'
antwoordde bijvoorbeeld een van de studenten: `Misschien iets meer over
bekende Nederlandse publicaties, zoals kranten, tijdschriften en dergelijke'16
(Sheffield) .
3.2.4 Thema: Taal
Dat het thema `Taal' veel genoemd wordt, is natuurlijk niet vreemd. Interessant
bij dit thema zijn de genoemde subthema's. Daarbij valt vooral de categorie
'discourse particles' op, die door drie studenten genoemd werd. Dat die drie
allemaal uit Sheffield afkomstig zijn, is gezien de onderzoeksinteresses van een
docent ter plaatse (tevens een van de auteurs van dit artikel) niet al te verbazingwekkend.
Verder werden met name genoemd regionale verschillen in taal, zowel
binnen Nederland (1o) als tussen Nederland en Vlaanderen (9), en dan voornamelijk in uitspraak.17
3.2.5 Thema: Uitgaan
Zoals later in dit artikel meer in detail besproken zal worden, kunnen de meeste
sleutelwoorden of subthema's ondergebracht worden onder de noemers 'feitenkennis' (bijvoorbeeld `strippenkaart' onder `Vervoer') of `taalhandelingen'
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(bijvoorbeeld `betalen' onder Winkelen en geld'). Het is daarom des te opmerkelijker dat onder het thema `Uitgaan' ongeveer eenderde van de subthema's als
meer inzichtelijk aangemerkt kan worden, in die zin dat ze getuigen van een
zekere mate van bewustheid van culturele gebruiken en regels. Onzes inziens
vallen de volgende categorieën hieronder:
– sociale regels/gebruiken
– verschillen eigen land/Nederland
– `mensen kijken'
– tijdstip waarop uitgegaan wordt
– cafécultuur.
Een aantal citaten ter illustratie:18
Over de cultuur van cafés en terrasjes, hoe ze verschillen van Engelse pubs
en de hobby `mensen kijken' (Sheffield).
We hebben iets geleerd over sociale regels, zoals het geven van rondjes.
(Berkeley).

De verschillen tussen uitgaan in Groot-Brittannië en Nederland, zoals tijden,
wat mensen doen, etc. (Sheffield).
3.2.6 Thema: Musea
Bij dit thema viel het vooral op dat studenten het breder geïnterpreteerd
hebben, namelijk als `kunst' in het algemeen. Dit komt vooral naar voren in het
feit dat er een behoorlijk aantal beroemde kunstenaars (en dan met name
schilders) genoemd wordt, waarbij naast Van Gogh (4) vooral Vermeer (3)
relatief vaak voorkomt. Vermoedelijk hangt dit samen met het verschijnen van
de roman Girl with a pearl earring van Tracy Chevalier, die onlangs ook verfilmd
is.
Daarnaast is het interessant dat er bij dit thema door twee studenten
specifiek verwezen wordt naar een taaloefening gebaseerd op een schilderij van
Van Gogh. In deze oefening (afkomstig uit Lagelands) moesten studenten het
schilderij De aardappeleters beschrijven, waarbij het dan met name ging om
duratieve constructies zoals `De vrouw is aan het eten' en `Ze zitten koffie te
drinken'. Deze oefening was zo opgezet dat de studenten naast het oefenen van
een talige constructie ook een stukje cultuur (met een grote C) meekregen, wat
gezien de respons een geslaagde opzet lijkt te zijn geweest.
3.2.7 Thema: Instellingen
Hoewel vrij veel studenten aangaven dat dit thema behandeld was, kwalificeerde
een aantal van hen dat met toevoegingen zoals `een beetje' en `gedeeltelijk. Dit
gebeurde ook wel bij andere thema's, maar vooral bij dit thema kregen wij de
indruk dat de studenten hier graag meer over hadden geleerd. Kijk bijvoorbeeld
naar de volgende citaten:19
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Niet zo heel erg veel. Wat informatie over de Nederlandse Spoorwegen, VVV,
maar niets is in detail behandeld (Sheffield).
Zulk soort dingen zijn in het voorbijgaan genoemd terwijl verschillende
andere onderwerpen behandeld werden (Nottingham).
Alleen hoe ze dingen aankondigen op het treinstation (Sheffield).
3.2.8 Thema: Literatuur
Wat bij dit thema vooral opviel, was een opmerking van één van de studenten in
antwoord op de vraag of dit thema behandeld was:
Nee, het is een taalcursus. We hebben wel wat Jip en Janneke gelezen20
(London Metropolitan University).
Daaraan zou je twee conclusies kunnen verbinden. Ten eerste dat taal en
literatuur in de ogen van de studenten twee compleet gescheiden dingen zijn.
Dit beeld wordt echter niet ondersteund door de antwoorden van de andere
studenten, die de eventueel behandelde teksten wel als `literatuur' aanmerken,
en aangeven dat deze doorgaans in de taalles behandeld zijn (14 van de 15).21
Verder zou uit het antwoord van deze student afgeleid kunnen worden dat
teksten geschreven voor kinderen geen literatuur zijn. Eén andere student
maakt ook een opmerking met betrekking tot dit soort teksten, namelijk:
In de les hebben we eenvoudige teksten voor kinderen gelezen. Ik veronderstel dat dit op ons niveau ook als literatuur telt22 (Columbia).
Dit klinkt echter minder negatief, en ook uit antwoorden van andere studenten
die kinderliteratuur noemen, kan opgemaakt worden dat ze deze gewoon als
literatuur beschouwen, en er geen speciale status aan toekennen.
3.3 Culturele concepten
Naast de culturele thema's hebben we in de enquête ook een aantal culturele
concepten opgenomen, en de studenten gevraagd of ze ermee bekend waren, en
zo ja, wat deze volgens hen inhielden. 23 De vijf door ons geselecteerde
concepten waren de volgende:
— Sinterklaas
— friet
— strippenkaart
— gezelligheid
— Suske en Wiske.
Deze concepten zijn gekozen uit de lijst met thema's en bijbehorende
subthema's zoals die naar voren is gekomen uit de analyse van de leergangen.
Bij de selectie van de concepten hebben we gekeken naar (volgens ons) bekende
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en minder bekende onderwerpen (bijvoorbeeld strippenkaart versus gezelligheid). Verder hebben we ook twee concepten met een Vlaams tintje
opgenomen (friet, Suske en Wiske). De meeste onderwerpen zijn vrij concreet,
met uitzondering van `gezelligheid'.
Zoals te verwachten stond Sinterklaas met stip op nummer één – 25 van de
27 studenten wisten wie dit was. Over het algemeen wisten ze er ook vrij uitgebreid over te vertellen. Zo wisten veel studenten dat Sinterklaas begin december
(17) op een stoomboot (8) uit Spanje (To) komt, samen met Zwarte Piet (i7).
Wat verder opviel is dat veel van de definities Sinterklaas omschreven als `de
Nederlandse kerstman'. Hieraan kun je zien dat studenten haast als vanzelf
parallellen trekken tussen de eigen en de vreemde cultuur (vergelijkbaar met
Byrams savoir apprendre). Sommige studenten zijn daarin genuanceerder dan
anderen: de definities varieerden van 'Santa Claus' (daarmee complete equivalentie van de twee begrippen suggererend) tot `de Nederlandse kerstman' tot
`ongeveer vergelijkbaar met onze kerstman' (daarmee aangevend dat dit
verschillender maar wel verwante begrippen zijn). Met name deze laatste
categorie zou je kunnen indelen onder Byrams savoir comprendre.
Het op één na bekendste concept is de strippenkaart: 22 studenten gaven aan
hiermee bekend te zijn, hoewel 1 student bij nadere beschouwing de strippenkaart bleek te verwarren met `strips' zoals Suske en Wiske. De meeste studenten
lijken een redelijk accurate definitie van dit concept te hebben, en noemen in
hun definitie het feit dat deze kaart voor gebruik in bus, tram en metro is (11),
en dat het aantal strippen dat je af moet stempelen te maken heeft met het
aantal zones waar je doorheen reist (6).
Sommige studenten echter zijn duidelijk niet helemaal bekend met dit
begrip, en geven aan dat de strippenkaart ook in de trein gebruikt wordt
(overigens niet helemaal onjuist). Verder bestaat er soms onduidelijkheid over
hoe zo'n strippenkaart er nu eigenlijk uitziet, waarbij sommige studenten hem
omschrijven als een boekje of rol met kaartjes die afgescheurd of geknipt
worden. Er is wat dat betreft een duidelijk verschil met die studenten die de
strippenkaart al eens gebruikt hebben, zoals ook aangegeven wordt door een
van de studenten zelf:
In Amsterdam hebben we ook zelf strippenkaarten gebruikt. Ik denk dat het
geholpen heeft om er een te zien en echt te gebruiken om te begrijpen wat in
eerste instantie een beetje een vreemd concept was24 (Sheffield).
Op de derde plaats kwam `friet', waarbij io studenten aangaven dat ze dit
concept kenden. Wat hierbij vooral opviel was dat slechts 1 student het specifiek
over `Vlaamse frites' had. De overige studenten definieerden het concept
gewoon als `patat' (dat wil zeggen als `chips' of `fries'), en gaven daarbij aan wat
voor saus erbij gegeten wordt (vooral mayonaise, dus). Verder kon uit de door
hen gegeven definitie afgeleid worden dat 2 studenten min of meer gegokt
hadden wat de betekenis van dit concept was. Eén student gaf bij zijn/haar
definitie aan dat hij/zij het niet zeker wist (can't be sure), de andere student gaf
zijn/haar definitie in vraagvorm: `Is dit...?' (Is this...?)
17

Slechts 5 studenten kenden Suske en Wiske, maar dat waren er altijd nog
meer dan voor `gezelligheid' (zie hieronder). Het lijkt erop dat Suske en Wiske
vooral populair zijn in de Verenigde Staten (Michigan en Columbia), waarbij
opgemerkt moet worden dat het waarschijnlijk om een aanvulling op het
tekstboek door de docent gaat, aangezien deze strip niet in de op deze instellingen gebruikte leergangen voorkomt. Wat wel opviel bij de definities was dat
slechts I student (vagelijk) bekend was met het feit dat Suske en Wiske
Belgische stripfiguren zijn; 2 andere studenten hadden het over Nederlandse
stripfiguren of noemden de nationaliteit helemaal niet.
Gezelligheid ten slotte bleek het minst bekende concept te zijn – slechts 4
studenten gaven aan dat ze wisten wat dit betekende. Er is een aantal mogelijke
verklaringen voor dit fenomeen. Ten eerste kan het aan onze formulering
gelegen hebben: wellicht hadden meer studenten bevestigend geantwoord als
we de term `gezellig' gebruikt hadden, zoals ook min of meer aangegeven door
één van de studenten die dacht bekend te zijn met dit begrip:
'Fun', 'happiness', misschien? Ik weet wat `gezellig' betekent, maar dit weet ik
niet zeker25 (Sheffield).
Daarnaast is een andere mogelijkheid dat docenten ofwel van mening waren dat
dit concept niet zo belangrijk was, of dat ze niet in de `stereotypen'-val wensten
te trappen. Maar uiteraard is dit zuiver speculatie. In ieder geval kan de
onbekendheid van `gezelligheid' als een gemiste kans beschouwd worden,
omdat dit nu juist een begrip is dat uitnodigt tot discussie en tot een vergelijking met de eigen cultuur, en dat daarmee zou kunnen bijdragen aan de
ontwikkeling van savoir apprendre en comprendre.
3.4 Verwachtingen
In het laatste deel van de enquête werd de studenten gevraagd naar hun kennis
van de Nederlandse en/of Vlaamse cultuur bij aanvang van de studie, wat hun
verwachtingen waren ten aanzien van het culturele element van de cursus die
ze volgden, of aan die verwachtingen voldaan was, en wat er eventueel aan de
cursus ontbrak in hun ogen.
Uit de enquête kwam duidelijk naar voren dat de meeste studenten aan het
begin van hun studie weinig (II) of niets (5) van de Nederlandse en Vlaamse
cultuur wisten. Wat ze wisten te vertellen viel vaak onder te brengen in de
categorie `stereotypen', tenzij ze door bezoeken aan de Lage Landen of
(familie)relaties beter bekend waren met de cultuur. Zie bijvoorbeeld de
volgende twee citaten:
Redelijk wat, aangezien ik in België gewerkt heb (London Metropolitan
University).
Een redelijke hoeveelheid, aangezien ik er gestudeerd heb 26 (Pennsylvania).
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De studenten verwachtten tijdens hun cursus voornamelijk (II) of uitsluitend
(io) de taal te leren, hoewel de meeste van die ii studenten ook expliciet
aangaven dat ze in ieder geval een basiskennis van de cultuur hoopten op te
doen, genoeg om niet voor gek te staan of onbeleefd over te komen in alledaagse
situaties, in de woorden van een van de studenten.27
Het is bemoedigend om te zien dat volgens het merendeel van de studenten
de cursussen volledig aan die verwachtingen hebben voldaan (i6), of ze zelfs
hebben overtroffen (5). Slechts één student gaf aan niet helemaal tevreden te
zijn met het culturele aspect van de gevolgde cursus.
In het licht van de antwoorden op de vorige vraag is het niet verwonderlijk
dat de meeste studenten (r4) aangaven dat er volgens hen niets aan de cursus
ontbrak. Die studenten die graag wat meer cultuur in de cursus hadden gezien,
zeiden doorgaans dat de balans toch wel goed was, als je in aanmerking nam
dat de nadruk van de door hen gevolgde cursus voornamelijk op taal lag. Zie
bijvoorbeeld de volgende citaten:
Als je bedenkt dat het een avondklas is, zat er al heel wat cultuur in en ik
denk dat er een goede balans was tussen taal en culturele kennis (Hull).
Ik zou meer over Nederlandse/Vlaamse cultuur willen leren, maar ik
realiseer me dat het in het taalelement van de cursus verwerkt moet worden,
en ik denk dat de balans goed is 28 (Sheffield).
Verder varieerden de gesuggereerde toevoegingen van uiterst haalbaar (bijvoorbeeld meer aandacht voor de Nederlandse en Vlaamse media) tot wellicht wat
utopisch (één student zou graag een complete `survival guide' zien, die je vanaf
het moment dat je het vliegtuig uitstapt totdat je het land weer verlaat bij de
hand neemt) .
Als we de suggesties vergelijken met de door ons geobserveerde hiaten in de
leergangen, valt op dat noch geschiedenis noch sport genoemd worden door de
studenten. Blijkbaar ervaren ze de afwezigheid van deze thema's dus niet als
een gemis. Tenslotte is duidelijk dat hun kennis van transport en commerciële
zaken uitgebreider is dan men op basis van de aandacht die daaraan wordt
besteed in de leergangen, zou mogen verwachten. Dit betekent waarschijnlijk
dat hier buiten de leergang om door de docent aandacht aan wordt besteed.
3.5 Wat voor culturele kennis? Byrams categorieën
Naast een analyse van de gegevens `sec' is het ook interessant om wat meer de
diepte in te gaan, en te kijken naar het soort culturele kennis dat de studenten
verworven hebben. Hiervoor zullen we gebruik maken van Byrams factoren
voor interculturele communicatie, die we hier nog even herhalen:
feitelijke kennis en kennis van interac ti eprocessen;
gesprekspartner met openheid benaderen en geen waardeoordelen over hem/haar vellen;

Savoirs:

Savoir être:
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Savoir apprendre: culturele gegevens/verschillen kunnen blootleggen;
Savoir comprendre: culturele verschillen kunnen interpreteren en verbanden
leggen;
Savoir s'engager: kriti sch cultureel bewustzijn ontwikkelen (Byram 1997,
31-38).
Zoals in de inleiding van dit ar tikel al is aangegeven, verwach tten wij dat de
cursisten met name kennis van het type savoirs zouden hebben ontwikkeld. In
hoeverre de studenten een zeker k ritisch cultureel bewustzijn hebben ontwikkeld en of ze hun gesprekspartners open benaderen, valt uit een schriftelijke
enquête zoals deze niet echt af te leiden. Het zou echter wel interessant zijn om
te zien of de culturele kennis van de studenten ook elementen van savoir
apprendre en savoir comprendre bevat.
Om dit vast te kunnen stellen, hebben we de studentenrespons op de vragen
betreffende de vijftien culturele thema's nogmaals bekeken, en de hierbij
geïden tificeerde subthema's gelabeld op basis van bovenstaande definities.29
Hierbij kwamen twee dingen naar voren. Ten eerste de noodzaak om binnen de
savoirs een onderscheid te maken tussen puur feitelijke kennis (weetjes) en
kennis die meer betrekking had op het interactieproces (taalhandelingen). Dit is
geheel in de lijn van Byram (1997, 35-37). In tabel 2 is dit onderscheid weergegeven met de codes s(f) en s(i). Verder was er soms ook sprake van een zekere
mate van overlapping, wanneer een bepaald subthema elementen van twee
categorieën bevatte. Dit was met name het geval bij de categorieën s(f) en savoir
apprendre (sa in het schema hieronder). In dat geval is aan het subthema in
kwestie een gecombineerde categorie toegekend. Het schema hieronder toont
een overzicht per thema van de soorten culturele kennis die de subthema's
vertegenwoordigen. De getallen verwijzen naar het aantal subthema's dat onder
een bepaalde categorie geschaard kan worden.
Zoals verwacht valt de door de studenten verworven culturele kennis inderdaad
voornamelijk binnen Byrams categorie savoirs, en bestaat het grootste deel van
die kennis puur uit feitelijkheden, zoals namen van musea en kunstenaars,
toeristische a ttracties, politi eke partijen, munteenheden en typisch Nederlands
eten, om maar eens een handvol subthema's te noemen. De categorieën savoir
apprendre en savoir comprendre zijn in slechts zeer beperkte mate vertegenwoordigd, hoewel er wel een redelijk substantiële categorie is — ongeveer
eenzesde van alle subthema's — waarbij de feitenkennis die de student tentoonspreidt ook blijk geeft van een zekere mate van inzicht in culturele verschillen
met betrekking tot dit onderwerp. In p rincipe kan alle kennis aangaande feestdagen, gewoontes en gebruiken wel in deze categorie ingedeeld worden. Een
paar andere voorbeelden zijn het gebruik van credit cards, het feit dat de Nederlandse bouwstijl ten dele bepaald wordt door de beperkte ruimte en kennis van
het Nederlandse onderwijssysteem.
Als je naar het overzicht kijkt, zijn er enkele thema's die eruit springen,
omdat ze een grotere spreiding hebben wat betreft het aantal vertegenwoor-
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Tabel 2: Culturele kennis per thema: Byrams savoirs

Thema
Eten en drinken
Taal
Landschap en steden
Politiek
Winkelen en geld
Uitgaan
Vervoer

Musea
Instellingen
Feestdagen
Literatu ur*
Studeren
Gewoontes/tradities
Media
Architectuur
Totaal

s(f)

s(i)-

12

2

4

Categorie
sa
s(f)lsa

salsc

15
8

4

16

15

4

3

6

2

9

2

2

10

10
16

4
2

7

15

18
9

19
11

2

5
13

13
10

13
12

3
12

10

2

12

2

4
121

totaa/

13

33

6
12

2

181

* Twee studenten noemden hier ook specifiek een presentatie door ArthurJapin over zijn werk.
Binnen Byrams indeling kon hier geen duidelijke categorie voor gevonden worden, en dit
subthema is daarom niet opgenomen in de tabel.

digde categorieen. Dit zijn de thema's politiek, uitgaan en vervoer. Politiek is het
enige thema (naast feestdagen en gewoontes en tradities) waarin de meeste
subthema's buiten de pure savoirs vallen. Sommige van die thema's zijn nog
steeds vrij feitelijk van aard, zoals verplicht stemmen in Belgie, maar andere
subthema's zoals 'meer socialistisdi en 'coalitieregering' geven blijk van
bewustzijn en het kunnen blootleggen van culturele verschillen. Dit thema
bevat ook een van de in totaal twee subthema's die neigen naar savoir
comprendre, namelijk de al eerder besproken actuele politieke kwesties.
Uitgaan en vervoer, twee thema's die blijkens onze analyse van de leergangen
nogal minimaal behandeld worden, springen hier juist in positieve zin in het
oog. Bij vervoer valt het merendeel van de subthema's onder savoirs, maar er is
ook een drietal subthema's dat geheel of gedeeltelijk onder de categorie savoir
apprendre geschaard kan worden. Daarbij valt met name het thema 'fietsen in
Nederland' op. Drie van de vier studenten die dit thema noemden, werkten
overigens met Lagelands. Dat dit subthema het niveau van savoirs ontstijgt, blijkt
ook weI uit het feit dat een van de studenten het heeft over de 'fietscultuur'.
Uitgaan is in dit opzicht een weI heel bijzonder thema. Ongeveer eenderde
van de subthema's valt in de categorie savoir apprendre, waarbij een thema (waar
studenten expliciet verwijzen naar verschillen tussen Nederland en eigen land)
zich uitstrekt tot savoir comprendre. Het opvallende hier is dat de studenten,
zoals al eerder gezegd, specifiek praten over gebruiken en gewoontes, zoals het
geven van rondjes, maar het ook letterlijk hebben over verschillen tussen
Nederland en hun eigen land. Daarbij wordt specifiek gesproken over dingen
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zoals het tijdstip van uitgaan en `mensen kijken'. Wel moet hierbij opgemerkt
worden dat het aantal studenten dat deze subthema's noemt vrij klein is (respectievelijk 4, 2 en 2). Het is echter duidelijk een thema dat potentieel heeft om
studenten te helpen een aantal culturele verschillen bloot te leggen en te interpreteren – het spreekt de doelgroep aan en daardoor blijft datgene wat
behandeld is wel hangen.

4. Conclusie
Hoewel de enquête over leergangen gaat, komt er toch ook duidelijk uit naar
voren dat de docent een belangrijke rol speelt in het aanbrengen van culturele
kennis, zoals ook blijkt uit de volgende citaten:
Gewoontes zijn diverse keren kort ter sprake gekomen in teksten en
discussies die onze docente aandraagt. Zij moedigt discussies over dit soort
onderwerpen aan (Columbia).
We hebben Nederlandse kranten bekeken 30 (London Metropolitan
University).
Persoonlijke voorkeuren spelen hierbij onvermijdelijk een rol, iets wat je ook
aantreft in de leergangen. Deze bevatten een schat aan culturele informatie, met
name wat betreft context. Perspectief en dialoog zijn veel minder vertegenwoordigd, zoals uit paragraaf 2.2 blijkt. Het voornaamste probleem is echter het
ontbreken van een systematische aanpak bij het aanbrengen van interculturele
communicatieve competentie. Dit gebrek aan systematiek zie je ook terug in
tabel 2, waaruit blijkt dat de geënquêteerde studenten niet volledig competent
zijn op dit gebied. Hier is dus een taak weggelegd voor de materiaalontwikke-

laars en de docentenscholing. Dit is des te belangrijker als je bedenkt dat de
meeste studenten Nederlands als bijvak studeren, wat meestal inhoudt dat ze
uitsluitend een taalcursus volgen, en geen cultuurcursus (zoals ook bevestigd
door de resultaten van onze enquête). Het culturele element zal dus in die
taalcursus verwerkt moeten worden. Intussen is het namelijk wel duidelijk dat
een taalstudent ook kaas moet hebben gegeten van cultuur.

Noten

I Wij zijn Alice van Kalsbeek erg dankbaar voor haar commentaar
op een eerdere versie van dit artikel.
2 Let wel, hier is sprake van een aanpak en niet langer van een
methode. Ook elders in de literatuur over interculturele vaardigheden wordt de indruk gewekt van een bijna natuurlijke
progressie van communica ti ef naar intercultureel, en niet van een

reactie zoals dat wel het geval was bij de overgang van bijvoorbeeld
de audiolinguale naar de communicatieve methode.
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3 Het is interessant dat Beheydt (2004) het begrip `interculturele
communicatie' nog een andere lading geeft. Het gaat hem in die
kroniek meer om een sociaal model in reactie op het (volgens
velen failliete) multiculturele maatschappijmodel. Dat interculturele model staat eveneens een tolerante attitude voor. Een stap
verder gaat Jos de Mul in een artikel in NRC Handelsblad van 27
februari 2004, waar hij de `interculturele samenleving' (alweer in
een reactie op de `failliete' multiculturele) bijna ziet als een smeltkroes van elementen uit diverse culturen.
4 Dat wil niet zeggen dat de leerder van een vreemde taal zijn eigen
waarden voorgoed opzij moet zetten; het gaat om een tijdelijk
buiten werking stellen van de eigen waarden: een `readiness to
suspend disbelief [...] with respect to others' meanings, beliefs and
behaviours [...] [and] [...] a willingness to suspend belief in one's
own' (Byram 1997, 34). Overigens gaat Byram daarin niet zover dat
taalonderwijs helemaal waardevrij moet zijn. `There is nonetheless
a fundamental values position which all language teaching should
promote, a position which acknowledges respect for human dignity
and equality of human rights as the democratic basis for social interaction' (Byram et al. 2001, 7). Waarom die basis voor sociale interactie democratisch moet zijn, staat er niet bij.
5 Alle vertalingen uit het Engels zijn van onze hand. Originele tekst:
`to provide some natural exposure to various aspects of the
cultures of both countries' (dat wil zeggen België en Nederland)
(xiii).
6 Wij zijn uiteraard twee van de drie auteurs van Lagelands. We
hopen dat we genoeg afstand van ons eigen product hebben
kunnen nemen om er in deze context kritisch naar te kijken.
7 Originele tekst: `[a course that] acts as an introduction to the
society and culture of the Dutch-speaking area of Europe at the
beginning of the 21st century'.
8 Originele tekst: `to introduce you to the basics of the Dutch
language and to give you some insight into Dutch (and to a lesser
extent Flemish) culture' (viii).
9 We zijn ons ervan bewust dat CN en Help vervolgdelen hebben en
we die leergangen dus in zekere zin tekort doen door ons te
beperken tot leergangen op beginnersniveau. Anderzijds komt in
onze ervaring de gemiddelde beginnerscursus waar deze
leergangen worden gebruikt niet aan deel 2 toe en blijven heel veel
studenten op het beginnersniveau steken.
Io Originele tekst: `Write a short piece (ca. 5o words) about the pubs
in your country. Are they similar to the pubs in the Netherlands? If
not, how do they differ? Do they serve different drinks? Do they
look different?'
II De totale respons was als volgt: Berkeley (1), Columbia (3), Dublin
(I), Hull (5), London Metropolitan (2), Michigan (3), Nottingham
(2), Pennsylvania (1), Sheffield (9).
12 Lagelands is een on line cursus Nederlands voor beginners die
tussen 1999 en 2001 aan de Universiteit van Hull ontwikkeld is.
In het kader van het zogenaamde Virtual Department of Dutchproject, een samenwerkingsverband tussen de universiteiten van
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Cambridge, Hull, Sheffield en University College London, wordt
deze cursus sinds 2002 ook in Sheffield en Londen gebruikt. Voor
meer informatie over Lagelands zie: www.hull.ac.uk/lagelands.
Voor meer informatie over het Virtual Department of Dutch kunt u
terecht op: www.ucl.ac.uk/dutch/virtualdutch.
13 Voor alle thema's is in de enquête duidelijk aangegeven dat het
ons om aspecten van zowel de Nederlandse als de Vlaamse cultuur
ging.
14 Dit wil natuurlijk niet zeggen dat de overige thema's geen interessante gegevens hebben opgeleverd. In verband met de lengte van
dit artikel willen we ons echter tot de meest saillante details
beperken.
15 Een mogelijke verklaring kan afgeleid worden uit Van Kalsbeeks
commentaar op een eerdere versie van dit artikel: `Ik heb moeite
met de categorie "gewoontes/tradities". Dat is geen thema zoals de
andere. Bij alle thema's heb je immers gewoontes en tradities,
bijvoorbeeld bij "eten en drinken" (met mes en vork, drie keer per
dag).'
16 Alle citaten uit de enquête zijn uit het Engels vertaald. `Maybe
something more about well known Dutch publications like
newspapers, magazines etc.'
17 Andere subthema's die genoemd werden waren: geschiedenis van
de taal, gebaren, Afrikaans, Nederlands in vergelijking met andere
talen en idiomatische uitdrukkingen.
18 `About the culture of cafes and terrasjes, how they differ from
English pubs and the hobby of "mensen kijken". / `We learnt
about social rules – like buying rounds of drinks'. / `The differences between going out to places in the UK and the Dutch way
of doing it – ie times, what people do etc.'
19 `Not a huge amount. Some info about the Nederlandse Spoorwegen, VVV, but nothing in great "detail"'. / `Such things have
been mentioned in passing whilst covering various topics'. / `Just
how they announce thing (sic) at the train station'.
20 `No – it is a language class. We have read some Jip en Janneke'.
21 Een greep uit de genoemde auteurs: Remco Campert, Arthur
Japin, Hubert Lampo, Harry Mulisch en Toon Tellegen.
22 `We read simple children's texts in class. This does count as
literature at our level, I surmise'.
23 De studenten moesten een definitie of beschrijving van ongeveer
twee zinnen geven.
24 `In Amsterdam we also used strippenkaarts ourselves, I think
seeing one and actually using it helped us to understand what was
a bit of a strange concept at first'.
25 `Fun, happiness possibly? I know what "gezellig" means but not
sure about this'.
26 `A reasonable amount as I used to work in Belgium'. / `A medium
amount after studying there'.
27 Het Engelse citaat luidde als volgt: `Mainly, concentrating on the
language, but just essential things so I could go to the Netherlands
and Belgium and not be completely ignorant or do anything
offensive'.
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28 `The course, as a passport (dit is vergelijkbaar met een avondklas),
did very well to include as much culture as it did and think it meet
(sic) the balance between language and cultural knowledge well'. /
`I would like to learn more about Dutch/Flemish culture but
realise it needs to be incorporated into the lang. element of the
course and feel that the correct balance has been found btwn (sic)
the two'.
29 Helaas was de lijst met subthema's te lang om bij dit artikel op te
nemen. De in deze paragraaf genoemde subthema's zijn onzes
inziens echter representatief voor de gehele lijst.
3o `Briefly, on several occasions, the customs seep into texts or class
discussions that our professor engages. She encourages discussions of this nature'. / `We have looked at Dutch newspapers'.
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Veronika Havlíková

...........

Nederlandstalige literatuur

in

Tsjechië sinds sggo
Receptie van de Nederlandse en Vlaamse
literatuur na de val van de muur

Worden er veel Nederlandstalige boeken in het Tsjechisch vertaald? En hoe
bekend zijn de Nederlandse en Vlaamse auteurs in Tsjechië? Dat zijn vragen die
me regelmatig gesteld worden en waarop ik altijd een ontwijkend antwoord
zoek in uitdrukkingen als `relatief veel' en `tamelijk goed'. Het is echter zeer
interessant om de ontwikkeling van de Tsjechische vertalingen van de Nederlandstalige literatuur in kaart te brengen. We komen namelijk tot duidelijk
positi eve resultaten, naar aanleiding waarvan ik dan dapper `ja' mag zeggen in
antwoord op de eerste vraag en `steeds meer' op de tweede.
Na de politieke omwenteling in november 1989 werd de Tsjechische
maatschappij geheel geliberaliseerd en een enorme golf van informatie, cultuur,
kennis en niet op de laatste plaats van producten moest de honger naar het
Westen s tillen. De maatschappelijke omvorming speelde tevens op het gebied
van literatuur en boekenmarkt. In een snel tempo werden hier de vroeger
verboden boeken uitgegeven en dus ook vertaald. Engelse, Amerikaanse,
Franse, Duitse auteurs vochten om hun plek op de planken in boekhandels met
Tsjechische dissidentenboeken en Russische getuigenissen van de bestialiteit
van het communistische regime. Ineens waren er schijnbaar geen beperkingen
voor de publicatie van boeken. Behalve een. En het was geen onbenullige
beperking, het was de eerste en laatste wet van de vrije markt: men moet zijn
waar kunnen verkopen. Wat al gauw een probleem bleek te worden.
De Tsjechische boekenmarkt onderging in de eerste jaren na de omwenteling
een diepgaande metamorfose. De grote staatsuitgeverijen werden afgelost door
honderden kleinere die elkaars concurrenten werden. Tegelijkertijd werd de
vroeger royale subsidiëring van literatuur nagenoeg stopgezet. Uitgevers
overspoelden de lezer met honderden aanlokkelijke titels en overtroffen elkaar
in hot items. De lezer is echter ook maar een mens. Naast boeken wordt hij aan
een enorm aanbod van vrijetijdsbesteding blootgesteld, van bioscopen en
televisie (vroeger las hij, omdat er niets op tv was, maar tegenwoordig is er altijd
iets op tv), theaters, musea tot sport en natuurlijk ook reizen. Kortom, de lezer
ging zich commercieel gedragen. Een boek werd voor hem een gebruiksartikel,
naast duizenden andere. En in dit perspectief werd een boek een betrekkelijk
duur gebruiksartikel, want voor eenmalig gebruik bestemd. De lezer ging dus
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bij voorbaat boeken kopen, waarvan hij enigszins kon profiteren: handleidingen
in de trant van `hoe word ik een succesvolle manager' of `hoe vind ik de juiste
man' gingen als warme broodjes over de toonbank, terwijl literatuur steeds
meer naar de achtergrond geduwd werd. De tijd van `wild kapitalisme' hebben
we gelukkig al achter de rug en waardering van cultuureigendom begint te
stijgen zowel bij de overheid, alsook bij allerlei particuliere instituties. 1 Het
enthousiasme van de beginjaren na de val van de muur is weliswaar afgekoeld,
maar de teleurstelling die de daaropvolgende jaren met zich brachten, is
eveneens opgelost. De laatste vijfjaar kunnen we constateren dat de Tsjechische
boekenmarktverhoudingen aan de Europese standaard voldoen. Een zekere
mate van commercie wordt met intellectueel bevredigende productie aangevuld,
met andere woorden: uit de massa kleine uitgeverijen zijn er in de loop van de
tijd een stuk of tien, vijftien uitgekristalliseerd, die het evenwicht kunnen
bewaren en attractieve boeken uitgeven om daarmee geld te verdienen voor de
publicatie van commercieel minder interessante, maar cultureel belangrijke
boeken.
Maar hoe was het met de Nederlandse literatuur gesteld in deze rumoerige
jaren van verandering en omvorming? Vanaf 1990 tot en met 2003 zijn er 48
Nederlandstalige bellettristische boeken in het Tsjechisch vertaald, plus een
aantal puur vakkundige en meer dan tien religieuze publicaties. Herdrukken
van eerder gepubliceerde vertalingen worden hier niet meegeteld. Dit is
gemiddeld 3,6 boeken per jaar. Geen duizelingwekkend cijfer weliswaar, maar
vergeleken met even grote literaturen ook geen klein cijfer. 34 van de boeken
werden pas in of na 1998 vertaald of uitgegeven. In de laatste vijfjaar, de tijd
van de gestabiliseerde marktomstandigheden in het boekwezen, zijn er jaarlijks
gemiddeld 6,8 vertalingen uit het Nederlands uitgekomen. En dat is al heel wat.
Doordat er zo weinig vertalingen in de beginperiode na de omwenteling werden
gepubliceerd, werd de Nederlandse literatuur in Tsjechische vertaling een ergerlijke kwaal bespaard, die bijna alle zgn. grote talen plaagde in de tijd van
overhaaste boekenpublicatie. De behoefte en noodzaak om zo snel mogelijk de
kloof te overbruggen die zich in de vertaalliteratuur in de loop van de veertig
totalitaire jaren had gevormd, leidden er vaak toe, dat er zeer slechte vertalingen
werden gepubliceerd. Naast de gevestigde literaire vertalers gingen er vaak
amateurs aan de slag, die zich na een paar jaar in het buitenland al een linguïst
voelden. Zo'n slechte vertaling kan noodlo ttig voor een boek worden. Het boek
wordt dan niet gelezen, want de kritiek kraakt het terecht af vanwege de
rampzalige vertaling, maar geen uitgever die het durft een pas verschenen titel
die niet verkoopt te herdrukken (ook al is het in een kwaliteitsvertaling). Het is
een van de manieren om het boek te `begraven', en deze begraving werd de
Nederlandse en Vlaamse auteurs bespaard. In een andere valkuil zijn echter een
paar van hen geraakt, maar daarover later.
Het jaar 1998 is niet toevallig genoemd. Vanaf 1998 wordt namelijk de
Nederlandse boekenproductie in Tsjechië geïns tituti onaliseerd. Als eerste
zwaluw kwam in 1997 de serie Nedboek van de uitgeverij Cinemax, een poging
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van een kleine uitgeverij om Nederlandse en Vlaamse literatuur op een systematische wijze aan het Tsjechische leespubliek te presenteren. Dit ambitieuze
project heeft helaas amper twee jaar geduurd, maar bleef niet zonder effect.
Door dit grotendeels op puur enthousiasme van de uitgever gestoelde plan
werden eindelijk de bevoegde instanties wakker geschud en het Nederlands
Literair Produktie- en Vertalingenfonds ging in reactie daarop Nederlandse
literatuur in Tsjechië promoten. Uit beleefdheid probeer ik de hele tijd over de
Nederlandstalige literatuur te spreken, maar het feit is, dat in vergelijking met
de tijd van voor de omwenteling en in vergelijking met het aantal Nederlandse
boeken er erbarmelijk weinig Vlaamse boeken in het Tsjechisch vertaald zijn.
Afgezien van drie detectiveromans zijn er eigenlijk maar twee Vlaamse auteurs
sinds 1990 gepubliceerd: Paul van Ostaijen in 1990 en Geert van Istendael in
1998. De eerste was het gevolg van langdurige pogingen, de laatste van
persoonlijk initiatief en inzet van alle krachten van de vertaalster. Het beleid van
het Nederlandse Produktiefonds weerspiegelt zich duidelijk in de steeds
sterkere aanwezigheid van Nederlandse auteurs op de Tsjechische boekenmarkt,
terwijl de afwezigheid van de Vlaamse auteurs te wijten is aan het ontbreken
van dit beleid van de zijde van de Vlaamse pendant.
Aan het slot van het in 1999 in Literární noviny (Literaire krant) gepubliceerde
artikel Ujídání z obou brehu (Van twee wallen eten), waarin Olga Krijtová een
gefundeerd overzicht geeft van de vertalingen uit het Nederlands in de loop van
meer dan vijf eeuwen, verzucht ze dat in de laatste tijd de marktwaarde van een
boek steeds belangrijker wordt voor de publicatie ervan. Uit het perspectief van
eind jaren negentig had men ook niet anders kunnen concluderen. Nu, vijf jaar
later, kan men gerust vaststellen dat de kunstwaarde van de te vertalen tekst
geen onbeduidend criterium is bij de overweging van de uitgever bij een
eventuele publicatie. De Nederlandse literatuur wordt hier aan dezelfde receptiewetten onderworpen als in het land van herkomst. Als we nu eens de 48
vertaalde boeken bekijken, zullen we zien dat maar liefst 28 daarvan tot
literatuur in ruimere zin gerekend kunnen worden. Zonder hier in te willen
gaan op de eeuwenlange en nooit opgeloste discussie wat wel en wat geen
literatuur is, hanteer ik de in Nederland gangbare maatstaven van de tot
literatuur gecanoniseerde boeken. Van de 48 boeken zijn er namelijk io kinderboeken en io boeken van betwiste genres als detective, non-fictie of humoristische vertellingen. En toch, op twee na zijn de kinderboeken zeker kwaliteitsboeken, want schrijvers als Annie M.G. Schmidt, Tonke Dragt of Miep
Diekmann worden in Nederland niet als lectuur afgedaan, maar evenmin als
literatuur behandeld. Hetzelfde geldt ook voor de non-fictieboeken van Geert
Mak, Johan Huizinga, Nico ter Linden of Geert van Istendael, die sinds kort van
een nieuw etiket voorzien worden: literaire non-fictie. Indien ook deze auteurs
meegeteld zouden worden, dan komen we tot 41 literaire boeken van de 48. Van
de 41 werden er weer 3o in of na 1 99 8 gepubliceerd. Dus tweederde van het
totale aantal literaire vertalingen verscheen in de loop van de laatste vijf jaar.2
De Tsjechische literaire kritiek is ontvankelijk voor de Nederlandse literatuur
en de verschenen boeken worden dan ook door de critici besproken, tot nu toe
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uitsluitend positief (maar dit even terzijde). Hier belanden we bij het al eerder
genoemde gevaar voor het lot van een boek. Evenals de Nederlandse wordt ook
de Tsjechische literatuurkritiek selectief in haar keus welke boeken iiberhaupt
besproken worden. Bepalend hierbij is de eerdere reputatie van de auteur, wat
in het geval van de Nederlandse schrijvers moeilijk is, aangezien ze hier pas
geïntroduceerd worden, dan wel de naam van de uitgever. Staat geen van beide
voor de cri ticus garant voor de literaire waarde van het te bespreken boek, dan
wordt het boek vaak helemaal niet beoordeeld. Een boek dat niet besproken
wordt, wordt dan niet verkocht en wordt dus op een vergelijkbare wijze `begraven' als in geval van een slechte vertaling. Ook in dit geval maakt het geen kans
op een herdruk. Deze selectieregel werd voor Hersenschimmen van J. Bernlef en
Twee vrouwen van Harry Mulisch fataal, die in keukenmeidenromansuitgeverij
Ivo Zelezny verschenen, maar ook voor de hele serie Nedboek van uitgeverij
Cinemax, die bekend stond als uitgeverij van filmliteratuur. Veel ingewikkelder
dan het falen van bepaalde boeken is het succes van andere te verklaren. Het
hangt enerzijds van de promotie van het boek zelf af (als de auteur lezingen
houdt, geïnterviewd wordt in kranten e.d.), anderzijds van de omstandigheden
van het moment. De verhalenbundel De voeten van Abdullah van Hafid Bouazza
werd tot een tot nu toe ongeëvenaard succes niet alleen door de lovende
kritieken, maar mede doordat dat de van oorsprong Marokkaanse schrijver
Tsjechië in verband met de publicatie bezocht had kort na de aanslag op Pim
Fortuyn. De kranten stonden vol met interviews met de schrijver en hij
verscheen zelfs op het veel gevolgde ochtendjournaal van de eerste staatszender
op televisie. Dat de gesprekken toen niet over literatuur gingen spreekt vanzelf,
maar dat neemt niet weg dat Bouazza's verhalen gekocht en gelezen werden.
Ten opzichte van vroeger is ook de hele weg van het boek naar de lezer
veranderd. Voor de omwenteling en in de jaren daarna ging veelal het initiatief
uit van de vertaler. Hij was degene, die een naar zijn oordeel goed boek verkoos,
die dat boek vervolgens aanbood aan een uitgever, die hem omhoogprees en
niet zelden ook bij het regelen van auteursrechten en bij het verkrijgen van een
subsidie bemiddelde. De vertaler was gedwongen de rol van een literaire agent
te vervullen en daarnaast ook een aantal taken van de uitgever te bekleden. Het
voordeel was, als het hem lukte, dat hij een boek naar eigen keus kon vertalen.
Inmiddels vertonen ook de Tsjechische uitgevers een volwassen gedrag, ze
profileren zich in auteurskeuze en voeren vaak doelbewust beleid tegenover
bepaalde literaturen. Dit kan heel productief werken en verlost de vertaler van
overbodig werk. Naast uitgeverijen die een Nederlands boek in hun editieplan
opnemen, omdat het er thematisch goed in past, zijn er uitgevers die stelselmatig Nederlandse auteurs introduceren. Zo wordt een bij ons onbekende
auteur gepubliceerd, die langzamerhand zijn lezers vindt. Het eerste boek is
zelden een succes, het tweede kan vaak een doorbraak betekenen en daardoor
verkoopt ook het eerste weer. De lezers zijn gewend aan een bepaald niveau van
de door de uitgever gepubliceerde boeken. Voldoet het Nederlandse boek eraan,
dan kan het op warme ontvangst rekenen. Vervolgens kan weer een nieuwe
schrijver ingeleid worden. Dit beleid kan men sinds kort bij de uitgeverij Eroika,
Paseka of Mladá Fronta zien.
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Onder de na 1990 vertaalde boeken overheerst een duidelijke hang naar het
recente. Op enkele uitzonderingen na, zoals De heren van de thee van Hella S.
Haasse, jarenzestig-verhalen van Jan Wolkers of Rituelen van Cees Nooteboom,
worden in Tsjechië boeken uitgegeven die slechts heel kort geleden in
Nederland gepubliceerd werden. Schrijvers als Arnon Grunberg, Margriet de
Moor of Hafid Bouazza werden enkele jaren na hun debuut in het Tsjechisch
vertaald. Dit is het enige nadeel van het huidige systeem, waarin uitgevers in
samenwerking met hun buitenlandse partners de te vertalen boeken selecteren.
Want zowel door het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds, als
door Nederlandse uitgevers zelf worden op de eerste plaats de meest recente
boeken uitgedragen, waardoor het vaak moeilijk valt om een Tsjechische
uitgever voor een titel die ouder dan vijf, tien jaar is, warm te laten lopen. Aan
de andere kant blijft zodoende de Tsjechische lezer in de pas met de Nederlandse, wat geen onpre ttig neveneffect blijkt te zijn.
Gezien de huidige ontwikkeling kan men zeker niet ontevreden zijn met de
Nederlands-Tsjechische banden op het cultureel gebied, waarvan literatuur een
natuurlijk onderdeel uitmaakt. We mogen hopen, dat deze banden zich verder
gaan ontwikkelen en versterken en dat we ons in een niet zo verre toekomst
misschien op dezelfde betrekkingen ook met de Vlaamse kant kunnen
verheugen.

Lijst vertalingen vanaf 1990 t/m 2003 in chronologische volgorde
De volgende lijst van vertalingen is gebaseerd op de bibliografie van vertalingen uit het Nederlands in het Tsjechisch en Slowaaks vanaf 1890 tot 1993 en op de aanvullingen daarvan door
Olga Krijtová, Ruben Pellar en Petra Schurová en evenals de voorgenoemde publicatie maakt
de auteur van dit artikel geen aanspraak op volledigheid.
I OSTAIJEN, PAUL VAN: Tanec gnómu

(Gnomendans). Praha, Odeon, 199o.
Haydnova hlava (Het hoofd van Haydn). Praha, Odeon, 199o.
3 FRANK, ANNE: Dentik Anny Frankové (hervertaling van Het achterhuis). Praha, Lidové noviny,
1992.
4 GULIK, ROBERT VAN: Vrazdy na ëínském jezeIe (uit het Engels vertaald: The Chinese lake
Murders). Praha, Odeon, 1992.
5 DIEKMANN, MIEP: 0 ëem si to povíddte (Hannes en Kaatje, wat is dat voorpraatje). Praha,
Albatros, 1993.
6 KEULS, YVONNE: Zpackany zivot (Het verrotte leven van Floortje Bloem). Praha, Allegro, 1993.
7 MULISCH, HARRY: Dvë 2eny (Twee vrouwen). Praha, Ivo Zelezn4T,1993.
8 KORTOOMS, TOON: Farnost na blatech (Parochie in de Peel). Praha, Vy§ehrad,1994.
9 JANSEN, MAAN: 365 dobrodruzství medvídka Bruma, prtibëhy pfed spaním (365 Berenavonturen,
verhaaltjes voor het slapengaan). Praha, Rebo, 1995.
IO BERNLEF, J.: Zatmëní mozku (Hersenschimmen). Praha, Ivo Zelezn4T,1996.
II FR6HLICH, FRANCESCA: 365 slunátek, pribëhy pied spaním (365 Konijntjes, verhaaltjes voor het
slapengaan). Praha, Rebo, 1996.
12 BARNARD, BENNO: Díra do svëta (Het gat in de wereld). Praha, Cesky spisovatel, 1997.
13 MEYER, MAURITS DE: Vlámské pohcidky (Vlaamse sprookjes). Praha, Cinemax,1997.
14 WOLKERS, JAN: Model (uit: Alle verhalen van Jan Wolkers). Praha, Aurora, 1997.
15 ASPE, PIETER: Tajemství mladíkova hrobu (De kinderen van Chronos). Praha, Cinemax, 1998.
2 VRIES, THEUN DE:
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WILLY VAN: Já se jmenuju Kaspar (Ik heet Kasper). Praha, Albatros,1998.
Praha, Cinemax, 1998.
18 MENDES, BOB: Kusy lidí (Stukken van mensen). Praha, Cinemax, 1998.
19 GRUNBERG, ARNON: Modré pondelky (Blauwe maandagen). Praha, Aurora, 1999.
20 HUIZINGA, JOHAN: Podzim stfedovéku (uit het Duits vertaald: Herfttstij der Middeleeuwen).
Jinocany, H + H, 1999.
2I LINDEN, NICO TER: Povídá se (Het verhaal gaat). Hergpice, Eman, 1999.
22 MAK, GEERT: Malt déjiny Amsterodamu (Een kleine geschiedenis van Amsterdam). Praha,
Cinemax, 1999.
23 NOOTEBOOM, CEES: Následující prnbeh (Het volgende verhaal). Praha, Mladá Fronta, 1999.
24 NOOTEBOOM, CEES: Rituály (Rituelen). Praha, Prostor, 1999.
25 RUBINSTEIN, RENATE: Uz se stalo (Nee heb je). Ttebíc, Arca JiMfa, 1999.
26 SCHMIDT, ANNIE M.G.: Sleéna Mici (Minoes). Praha, Albatros. 1999.
27 SCHMIDT, ANNIE M.G.: Viplala (Wiplala). Boskovice, Albert, 1999.
28 TELLEGEN, TOON: Veveréák a mravenec (Toen niemand iets te doen had). Praha, Cinemax,
1999
29 WOUDSTRA, KARST: Polak naéerno (Een zwarte Pool). Praha, Divadelní ustav,1999.
30 BERG, JEROEN VAN DEN: Zena podle Schopenhauera (De vrouw van Schopenhauer). Praha,
Divadelní ustav, 2000.
31 DIEKMANN, MIEP: Jak se zení princové (Krik de prins die trouwen moest). Praha, Olympia,
16 DOORSELAER,

17 ISTENDAEL, GEERT VAN: Belgicky labyrint (Het Belgisch labyrint).

2000.
32 DRAGT, TONKE: Dopis pro krále (Brief voor de koning).

Praha, Albatros, 2000.
33 GRUNBERG, ARNON: Statisté (Figuranten). Praha, Aurora, 2000.
34 HUIZINGA, JOHAN: Homo ludens: o puvodu kultury ve hfe (uit het Duits vertaald: Homo
ludens). Praha, Dauphin, 2000.
35 MOOR, MARGRIET DE: Nejdfív sedá, potom bílá, potom modrá (Eerst grijs dan wit dan blauw).
Praha, Mladá Fronta, 2000.
36 PALMEN, CONNIE: Pfátelství (De vriendschap). Praha, Aurora, 2000.
37 SNEL, JAN: Chvála malych neffestí (Genieten mag!). Praha, LIKA KLUB, 2000.
38 WINTER, LEON DE: Hofmanuv hlad (Hoffnan's honger). Praha, Rybka publishers, 2000.
39 HART, MAARTEN 'T: Hnév cele'ho sveta (Het woeden der gehele wereld). Praha, Karolinum,
200I.

Procedura (De Procedure). Praha, Mladá Fronta, 200I.
Praha, Mladá Fronta, 2002.
42 BOUAllA, HAFID: Abdulláhovy nohy (De voeten van Abdullah). Praha, Labyrint, 2002.
43 VERKIJK, DICK: Od pancéfové pesti k pancéfové veste (Van pantservuist tot pantservest). Brno,
Dopinék, 2002.
44 DRAAISMA, DOUWE: Metafory pameti (Metaforenmaschine). Praha, Mladá Fronta, 2003.
45 HAASSE, HELLA S.: Pánové eajovYch plantdi (Heren van de thee). Praha, Brána, 2003.
46 Loo, TESSA DE: Dvojéata (De tweeling). Praha, Eroika, 2003.
47 MOOR, MARGRIET DE: Kreutzerova sonata (Kreutzersonate). Praha, Paseka, 2003.
48 MULISCH, HARRY: Siegfried (Siegfried). Praha, Mladá Fronta, 2003.
40 MULISCH, HARRY.

41 ASPE, PIETER: Kvadratura pomsty (Vierkant van de wraak).
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Noten

I Sinds 1991 wordt jaarlijks het Internationale Schrijversfestival
georganiseerd; sinds 1995 verstrekt het Tsjechische Ministerie van
Cultuur de Staatsprijs voor literatuur en vertaalwerk en ondersteunt met toelagen voor vertalingen de bekendheid van
Tsjechische schrijvers in het buitenland; daarnaast worden door
het ministerie subsidies verstrekt op het gebied van literatuur,
literaire kranten en tijdschriften, schrijverspresentaties en andere
culturele evenementen; sinds 2002 bestaat de van de staat
onafhankelijke literaire prijs Magnesia Litera, die in negen categorieën wordt uitgereikt (Litera voor uitgeversdaad, Litera voor
vertaalwerk, Litera voor populair-wetenschappelijk boek, Litera
voor ontdekking van het jaar, Litera voor poëzie, Litera voor proza,
Litera voor kinderboek, Litera voor bijdrage tot de Tsjechische
literatuur, en de hoofdprijs Magnesia Litera voor het boek van het
jaar) en een initiatiefis van verenigde krachten van alle belangrijke
Tsjechische organisaties en instituties die op een of andere manier
betrokken zijn bij het gebied van literatuur en boeken, en van
commerciële sponsors.
2 Negentien van deze dertig boeken werden door het Nederlands
Literaire Produktie- en Vertalingenfonds gesubsidieerd. Het
NLPVF verleende vanaf 1990 t/m 2003 in het totaal 26 subsidies
voor vertalingen van Nederlands proza en literaire non-fictie.
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van vertalingen uit het Nederlands in het
Tsjechisch en Slowaaks vanaf 1890 tot 1993. Praha, 1994.
PELLAR, R. ET AL.: Aanvullingen bij de bibliografie van vertalingen uit
het Nederlands in het Tsjechisch en Slowaaks vanaf 1890 tot
1993'. Bulletin van de vereniging voor Vlaamse en Nederlandse cultuur
Ne-Be (V) 4 (2003).
KRIJTOVA, 0.: "`Ujidání z obou brehu" (0 prekládání nizozemské
literatury za sto a vice let)'. Literární noviny (X) 20 (1999).

Dolores Ross

........... Vertalingen receptie van

Nederlandstalige literatuur in
Italië

Eigenlijk kunnen we tevreden zijn, zo niet met de receptie, dan toch zeker met
de productie van Nederlandse literatuur in Italië. De boekenbeurs van Turijn in
2001, waar de Nederlandse en Vlaamse le tt eren eregast waren, heeft ontegenzeglijk iets losgemaakt, er is een dynamiek die er voorheen niet was. Niet dat er
nu wilde woorden als `doorbraak' en `marktverovering' mogen klinken, maar
een voorzichtig optimisme, de gedachte dat we op de goede weg zitten, wint
terrein.
In dit artikel wil ik ingaan op wat er in het afgelopen decennium in Italië is
verschenen op het gebied van Nederlandse fic tie. Ik beoog geen systematisch
overzicht te geven en kinder- en jeugdliteratuur laat ik buiten beschouwing. Wel
zal ik aspecten naar voren halen die te maken hebben met de vertaalsituatie, het
uitgeverswezen en de literaire kritiek.1
Het materiaal dat ik geraadpleegd heb, is voornamelijk van tweeërlei aard:
enerzijds zijn het Nederlandstalige bijdragen over de recep ti e van onze
literatuur buiten de grenzen, anderzijds gaat het om een groot aantal Italiaanse
recensies en artikelen over onze le tteren; alleen de geciteerde bronnen worden
in de bijgevoegde literatuurlijst vermeld.

De vertaalsituatie
In de laatste jaren is er sprake van een forse toename van het aantal vertalingen
van Nederlandstalige literaire werken in het Italiaans. Als ik mag afgaan op de
cijfers die Franco Paris dit voorjaar in Madrid tijdens de Zevende Bijeenkomst
van docenten in de Neerlandis ti ek in Zuid-Europa, Israël en Turkije aanreikte,
zijn er tussen 1980 en 1990 twee literaire vertalingen per jaar uitgekomen,
terwijl dit getal in 2000-2001 op maandbasis gold, een trend die zich in de
daaropvolgende twee jaar kennelijk heeft voortgezet.
Inderdaad een mooi bericht, maar er hoort een kan ttekening bij. Deze
exponen ti ële groei betreft niet uitsluitend de Nederlandstalige fictie, want in het
algemeen is in de laatste jaren het aantal vertalingen van buitenlandse literatuur
in Italië sterk toegenomen. Tijdens een in september 2003 gehouden studiedag
over literaire vertaling aan de Universiteit van Urbino is bekend gemaakt dat
van 1990 tot 2003 het aandeel van buitenlandse fictie met 86% is toegenomen
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en van de fic ti e die in 2002 in Italië is verschenen, was ruim twee op de drie
boeken een vertaling. Voorts is de toename van literaire vertalingen uit het
Nederlands niet louter een Italiaanse aangelegenheid, blijkens de goede
berichten die bijvoorbeeld uit Duitsland komen (zie onder meer Missinne 2001,
31) en uit Frankrijk (zie onder andere Marlies Hoffin Nieuwsbrief Letteren 2003
(12) I, 8).
Hoe dan ook, het staat vast dat vooral in de laatste jaren in Italië een groep
literaire vertalers is opgestaan die onze literatuur met warmte koestert, mensen
die vaak met groot enthousiasme nieuwe werken uit de Nederlandstalige
letteren voor Italiaanse lezers ontsluiten. Een paar van deze schaduwfiguren wil
ik hier even voor het voetlicht brengen.
Giorgio Faggin. Hij houdt zich al jaren bezig met de vertaling van voornamelijk Vlaamse schrijvers en dichters, publiceert bij kleine uitgeverijen, heeft
onder meer Kaas van Elsschot, poëzie van Gezelle en Nolens, alsook een keuze
uit de Ideeën van Multatuli vertaald, wat een vakkundige bespreking van Volpi
(1997) heeft opgeleverd;
Fulvio Ferrari. Hij doceert germanistiek aan de universiteit van Trento en
heeft daarnaast, mede dankzij zijn redactiewerk bij een uitgeverij, een zekere
reputatie verworven als literair vertaler uit het Nederlands en de Scandinavische
talen. Hij is degene die Nooteboom aan het Italiaanse publiek heeft voorgesteld;
Franco Paris. Zijn ster als literair bemiddelaar s tijgt in snel tempo. Hij heeft
inmiddels rond de veertig vertalingen gepubliceerd van auteurs als Marek van
der Jagt, Nooteboom, Van Istendael, Enquist, Van den Brink en zelfs Bredero;
Laura Pignatti. Zij kent een solide carrière als literair vertaalster. Naast zo'n
zestigtal vertalingen van Engelstalige werken heeft zij een veertigtal titels van
moderne Nederlandse en Vlaamse auteurs op haar naam staan, zoals Maarten 't
Hart, Slauerhoff, Nooteboom, Van Dis, Japin, Moeyaert, Haasse, naast een
heruitgave van Anne Frank's Dagboek. Voor uitgevershuis Rizzoli is zij bezig
een aantal werken van Mulisch te vertalen;
Elisabetta Svaluto heeft onder andere Leon de Winter, Tim Krabbé, Hugo
Claus en Kader Abdolah vertaald. Haar jongste vertaling is Geheel de Uwe van
Connie Palmen, dat thans ter perse ligt.
Afgezien van deze bruggenbouwers, die gestaag aan de weg ti mmeren en het
métier van vertalen en bemiddelen goed onder de knie hebben, staat een
nieuwe generatie in de startblokken. Ook dat laatste is een belangrijk gegeven,
dat overigens gerelateerd is aan de groeiende rol van de vertaaldidactiek in het
Italiaanse universitaire stelsel.
Een voorlopige conclusie kan luiden dat Italië weliswaar geen land van lezers
is,2 maar zeker wel een land van vertalers.

Het uitgeverswezen
Ook op het vlak van het uitgeverswezen is er geen reden tot klagen, want er
wordt veel gepubliceerd. Deels is dat te danken aan de subsidies van het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingen Fonds en het Vlaams Fonds voor de
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Letteren, voor een goed deel ook zorgen de internationale boekenbeurzen voor
handel in auteursrechten. Bekend is dat de Frankfurter Buchmesse in 1993 en
de Fiera del Libro van Turijn in 2001 de interesse voor de Nederlandstalige
letteren fors hebben aangewakkerd. Maar er is één uitgeverij in Italië die dat
soort aansporingen niet nodig heeft, en dat is de Milanese Iperborea. Dit kleine
uitgeversbedrijf, in 1988 opgericht door Emiliana Lodigiani, heeft zich
gaandeweg ontpopt als specialist in Noord-Europese literatuur, zoals de naam
zelf al aanduidt. Iperborea kan met recht gekwalificeerd worden als wegbereider
van de Nederlandstalige literatuur in Italië, ook al zijn de Scandinavische
auteurs bij deze uitgeverij in de meerderheid: op een totaal van zestig uitgebrachte auteurs zijn er zeven Nederlandstalig.
In opvallend veel recensies wordt dan ook de lof gezongen van Iperborea, die
wars van commercieel denken op de `intelligente lezer' mikt (Barollo 1993) en
`een vast aanknopingspunt' is geworden voor ieder die zich bezighoudt met
noordelijke literatuur (Fiorani 2001, zie verder onder meer Ieranè 1993 en
Bonanate 1997).
Zoals bekend, verrichten de kleine uitgeverijen vaak het voorwerk: ze
ontdekken een auteur en zorgen voor de nodige ruchtbaarheid, waarna een
grote uitgeverij het werk overneemt.' Dat is bijvoorbeeld met Nooteboom in
Italië gebeurd: hij is door Iperborea geïntroduceerd, maar sommige werken van
hem werden en worden door Feltrinelli verzorgd.
Het kan echter ook de andere richting uitgaan. Het gebeurt immers maar al
te vaak dat een uitgever door geringe investeringsbereidheid na één boek de
auteur laat schieten (Vandeputte 1988, 98). Zo zijn de eerste twee werken van
Grunberg bij Mondadori uitgekomen in respectievelijk 1996 en 2000, maar
ondanks enthousiaste recensies – Nirenstein (2003) bestempelde Blauwe
maandagen als een `juweeltje van zelfironie' – is de auteur, misschien door
tegenvallende verkoopcijfers, bij de kleine uitgeverij Instar terechtgekomen.
Grunberg is kennelijk nog niet doorgedrongen tot het grote publiek, maar het
idee om onder een schuilnaam terug te komen op het literair toneel heeft
indruk gemaakt op de Italiaanse kritiek: hij is `de enige romanschrijver die het
klaarspeelt om twee keer te debuteren', schrijft Culicchia (2003).
In andere gevallen is er sprake van een wisselwerking of taakverdeling tussen
uitgeverijen, vanwege de verschillende prioriteiten die er bestaan met
betrekking tot kosten en verkoopobjectieven. Dit kan geïllustreerd worden aan
de hand van het werk van Hella Haasse: zij is in Italië begonnen bij het grote
uitgevershuis Rizzoli, dat vooral op bestsellers mikt en haar historische romans
uitbrengt; Iperborea, traditioneel gericht op kwaliteit in klein formaat, heeft zich
vervolgens toegelegd op de meer autobiografisch-fantastische werken van deze
schrijfster.

Literaire kritiek
In Italië ontbreekt vooralsnog een gevestigde literaire kritiek van Nederlandstalige fictie en er bestaat niet eens een duidelijke visie op onze letteren.
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Misschien als gevolg daarvan, of wellicht in een poging herkenningspunten bij
de lezers op te roepen, doorrijgen sommige recensenten hun beschouwingen
met culturele clichés: voorbeelden daarvan zijn aan te treffen bij o.a.
Mascheroni (2001), Iadicicco (2001), De Micheli (1994). Soms wordt verwezen
naar het grote verleden en de schilderkunst, om vervolgens te kunnen concluderen dat dit schril afsteekt tegen de grote onbekendheid van het Italiaanse
publiek met de hedendaagse literatuur uit de Lage Landen (zie bijvoorbeeld
Fumagalli 2001). Zoals Niccolini (2001) toepasselijk opmerkt in haar artikel `De
invasie van de Nederlanders': `in de loop der eeuwen heeft een ontzettend groot
aantal auteurs in het Nederlands geschreven en ze doen dat nog steeds, maar
als wij Italianen in ons geheugen moeten zoeken naar een naam, komen we
onherroepelijk terecht bij het Dagboek van Anne Frank'. De boekenbeurzen,
vooral natuurlijk die van Turijn in 2001, hebben dus baanbrekend werk kunnen
verrichten, en dat wordt ook wel erkend door diverse recensenten, onder wie
Niccolini (2001), Zaccari (2001), Marcoaldi (1993).
Een uiterst posi ti eve ontwikkeling is dat er in het kielzog van Turijn een
reeks goede analyses en scherpe observaties in de Italiaanse pers is verschenen.
Naast de stereotypenbevestiging waar bepaalde recensenten dus aan toegeven,
wordt in andere bijdragen een fraai overzicht geboden, veelal ook nog met
foutloos gespelde namen en titels. Ik denk dan vooral aan het breedgeschetste
overzicht van Nirenstein (2001), de grondige analyse van Alessandra Orsi
(2001), alsook de bijdragen van Baudino (2001), Bertinetti (2001), Niccolini
(2001), Mascheroni (2001), alhoewel laatstgenoemde bepaalde clichés niet uit
de weg gaat. Ook Marcoaldi verdient een speciale vermelding voor zijn in 1993
naar aanleiding van de Buchmesse geschreven artikel. Deze kwaliteitssprong
hangt duidelijk samen met het feit dat de interesse voor het verschijnsel Nederlandse en Vlaamse literatuur goeddeels van de regionale naar de landelijke pers
is verschoven. Minder positiefis dat te veel verschillende critici zich over onze
letteren buigen. Maar ook hier is er enige systematiek te bespeuren. Zo houdt
Nirenstein zich vooral bezig met de thematiek van de Tweede Wereldoorlog en
de joodse diaspora, terwijl de gerenommeerde schrijver/cri ti cus Enzo Siciliano
verscheidene keren Nooteboom heeft besproken en geïntroduceerd.
Uiteraard is de literaire prijs die in de wacht wordt gesleept, vaak een houvast
in de bespreking. Ook het prestige van de uitgeverij, de waardering die de
auteur in andere landen geniet en verkoopcijfers in thuisland of elders zijn
extraliteraire factoren die graag ter sprake komen, omdat zij de auteur in het
doeltaalgebied een zekere `institutionele positie' bezorgen, om met Missinne
(2001, 35) te spreken.
Wat tot slot betreurenswaardig is, is de naamsverwarring die heerst rondom
de vertaling van het woord `Nederlands'. In Italië wordt gesproken van olandese
en fiammingo, en om duidelijk te maken dat de Nederlandstalige literatuur
zowel de Nederlandse als de Vlaamse letteren omvat, spreekt men van letteratura neerlandese maar ook van letteratura nederlandese. Voor het niet geringe
aantal mensen dat het olandese enfiammingo amper uit elkaar kan houden,
betekent dit een extra belasting van hun culturele inlevingsvermogens, waar
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soms ook redelijk gedocumenteerde recensenten mee worstelen: zo vermeldt
Seveso (2001) dat Kader Abdolah in een mum van tijd Vlaams heeft geleerd, en
bij Pugni (1993) wordt Elsschot een Hollander. Onnodig te zeggen dat deze
naamsverwarring de promotie van de Nederlandse letteren niet ten goede komt.

Referentiekaders
In gunstige gevallen wordt de besproken auteur in bekende referentiekaders
geplaatst, doordat hij of zij in verband wordt gebracht met andere buitenlandse
auteurs of, wat minder vaak voorkomt, met schrijvers van eigen bodem.
Hieronder volgen een paar voorbeelden.
Elsschot, van wie in 1992 en 1993 Kaas en Dwaallicht in Italiaanse vertaling
zijn verschenen, wordt door verschillende recensenten vergeleken met Italo
Svevo, vanwege bepaalde biografische kenmerken en de subtiele ironie
waarmee personen en gebeurtenissen beschreven worden (De Giovanni 1992,
Cerri 1993).
Eric de Kuypers debuut in Italië, Al mare, wordt in diverse besprekingen een
`amarcord' op zijn Vlaams genoemd, of, zoals Del Dongo (1993) zegt, een reis
door het geheugen, een `delicate verkenning van de Belgische temps perdu',
`tussen Oostende en Rimini'.
Het werk van Mulisch, waarvan De ontdekking van de hemel als eerste is uitgekomen, wordt onder meer in verband gebracht met dat van Eco, Grass en Mann
(zie o.a. Perazzolo 2002, Fiori 2002).
Nooteboom is het onbetwiste boegbeeld van de Nederlandse literatuur in
Italië, en het lijkt erop dat hij wellicht als enige tot het establishment van de
literaire kritiek is doorgedrongen. Zijn eerste Italiaanse vertaling is in 1991
uitgekomen en zijn faam is inmiddels zo groot dat het eigen oeuvre deels de
achtergrond vormt waartegen een nieuw boek van hem wordt besproken. Hij is
ook onbetwist de meest geïnterviewde Nederlandstalige auteur en aan hem
worden de meeste inhoudelijke besprekingen gewijd. Hij wordt met talloze
collega-schrijvers vergeleken, zoals Enzensberger, Sartre, Kundera, Somerset
Maugham (Belpoliti 2002, Marcoaldi 1993, Cerri 1994, Siciliano 1994) en ook
valt wel eens de vergelijking met de Italiaan Baricco.
Grunberg is van meet af aan door de Italiaanse kritiek in een internationale
context geplaatst. Graag wordt verwezen naar zijn joodse identiteit en naar het
feit dat hij in New York woont (Baudino 2001, Culicchia 2003, Bajani 2004).4
Kennelijk klinkt dat beter dan wanneer hij in het tulpenland wordt gelokaliseerd. Ook wordt zijn naam veelvuldig in verband gebracht met literaire
voorlopers of geestverwanten. Zo wordt hij onder meer bestempeld als een
jonge Philip Roth (Nirenstein 2003) en als de Nederlandse Baricco, soms wordt
hij zelfs gepropageerd als de Nederlandse Pirandello (Bucci 2003), terwijl de
naam Woody Allen eveneens geregeld valt (Mascheroni 2001, Nirenstein 2003).
Echte dieptecommentaren vallen met name Nooteboom en Grunberg ten
deel, in mindere mate Haasse en Mulisch, maar met laatstgenoemde heeft het
publiek pas kort geleden kennisgemaakt: in 2001 was hij `praktisch een

37

onbekende', zoals Baudino in dat jaar schreef. Net zoals bij Nooteboom vormt
bij Grunberg het eigen oeuvre een referentiekader voor bespreking en bij beide
auteurs worden thematieken besproken, personages uitgediept en de stijl
enigermate geanalyseerd. Zie, om een greep uit de voorbeelden te geven,
Bonaldi (2004) en Bucci (2003) met betrekking tot De geschiedenis van mijn
kaalheid, Belpoliti (2002) en Fertilio (1996) over Nooteboom.

Continuiteit
Een belangrijke factor van promotie is dat er continuïteit in de uitgaven bestaat,
dat men besluit om geen losse titels op de markt te brengen, maar auteurs. Van
een dergelijke auteurszorg is bij Nooteboom en Haasse al lang sprake: van hun
oeuvre zijn tot nu toe ruim tien titels in Italië uitgekomen en andere zijn in
voorbereiding. Van Grunberg/Marek van der Jagt is zojuist Dolore fantasma
uitgekomen, in een vertaling van Claudia Di Palermo, terwijl Gstaad 95/98 en
De asielzoeker eveneens op de publicatielijst staan.
Harry Mulisch is sedert de beurs van Turijn terechtgekomen in een herlanceringsprogramma van uitgeverij Rizzoli, die van plan is alle belangrijke werken
van deze auteur uit te brengen. Ondanks de omvang van het werk is men met
De ontdekking van de hemel van start gegaan, waarna Siegfried aan de beurt was,
beide van de hand van Laura Pignatti. Een nieuwe vertaling van De aanslag5 en
een vertaling van De procedure komen binnenkort uit.
Hugo Claus schijnt minder succes te boeken. In 1999 is Het verdriet van
België bij Feltrinelli uitgekomen, maar van de vertaling van De geruchten, die al
jaren klaar ligt, is tot op heden niet bekend wanneer ze uitkomt. Afgaande op de
besprekingen en het aantal uitgaven lijkt de conclusie voor de hand te liggen dat
de keuze van internationaal georiënteerde auteurs de beste vruchten afwerpt: dit
strookt met de veel gehoorde bevinding dat schrijvers die in zekere mate vrij
zijn van vaderlands koloriet, zoals Mulisch en Nooteboom, het goed doen in het
buitenland. De receptie van werken of schrijvers die sterker in de uitgangscultuur gebed zijn, verloopt naar verwach ting moeilijker. Zo ziet het er niet naar
uit dat het huiskamerrealisme, dat zo eigen is aan veel Nederlands proza, de
Italiaanse lezer in hoge mate kan bekoren. Marcoaldi, in zijn overigens zeer
evenwichtige artikel van 1993, formuleert dat als volgt: `niet al het realisme is
magisch als dat van Vermeer en daarom monden realisme en transparantie in
de doorsnee Nederlandse literatuur dikwijls uit in een soort psychologische
kinderlijkheid, een geestelijke naïviteit, huiskamerverhalen bevolkt door kleine
levens van kleine mensen'.
Daarentegen lijkt de derde weg, aanslui ti ng bij de doeltaalcultuur, een
kansrijke strategie. Het mag geen toeval heten dat Nooteboom, de `Nederlander
van het zuiden' (Fertilio 1996), een klankbord vindt in de abstracte en reflecterende traditie van het Italiaanse taalgebied: `hij past gewoon perfect in onze
traditie', bevestigde Emiliana Lodigiani (Durlacher 1993). In Italië wordt hij
inmiddels als `cultauteur' (Polese 2001) gepropageerd.
Ook de continuïteit in de uitgave van Hella Haasses oeuvre lijkt goed overeen
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te komen met de historische gerichtheid van de Italiaanse cultuur, haar – en nu
citeer ik letterlijk wat Philippe Noble (1999, 99) in zijn bijdrage over de Franse
cultuur stelt, want dat lijkt me heel toepasselijk – `oude, humanistische traditie,
waarin intellectuele waarden hoog in het vaandel' staan. Het is begrijpelijk dat
de Italiaanse literaire kritiek unaniem de loftrompet steekt over een erudiete
schrijver als Nooteboom: zijn met filosofische en literaire abstracties doorregen
proza spreekt de fijnbesnaarde Italiaanse lezer aan. En toch, of ook het grote
publiek met hem wegloopt, valt nog te betwijfelen. Van Allerzielen zijn tot nu toe
slechts 5.000 exemplaren verkocht.
Ten slotte is sedert Turijn gebleken dat kritiek en publiek in Italië met grote
aandacht kijken naar de migrantenliteratuur. Het Italiaanse publiek heeft in
korte tijd kennis kunnen maken met auteurs als Kader Abdolah, Lulu Wang,
Isegawa en Benali. De grootste bekendheid geniet Kader Abdolah, van wie tot
nu toe drie werken zijn vertaald. Zijn Spijkerschrift (Scrittura cuneiforme) blijkt
een van de bestsellers van Iperborea te zijn en wordt gerekend tot de top tien
van mooiste titels die deze uitgeverij gepubliceerd heeft. De critici zijn vooral
gefascineerd door de `dialoog tussen culturen' die zij in het werk van Abdolah
terugvinden, de botsing tussen de oosterse en westerse cultuur. Het thema van
de asielzoeker is vanzelfsprekend een actueel onderwerp in de Italiaanse samenleving, en in het geval van Abdolah spreekt ook nog erg tot de verbeelding dat
deze auteur is weggevlucht uit `het meest repressieve land ter wereld' om asiel
te vinden in de `vrijzinnigste natie van Europa' (Mascheroni 2001).

Conclusie
Is het tij dus gekeerd en neemt het Italiaanse publiek met gretige belangstelling
kennis van nieuwe werken van de Nederlandse en Vlaamse letteren? Goede
signalen zijn er: onder de vakspecialisten is enige bekendheid met de Nederlandstalige literatuur een feit, er wordt veel vertaald, er zijn goede vertalers in
omloop en in aanwas, in een aantal gevallen is er sprake van continuïteit en
auteurszorg. Maar voor de rest blijft het hard werken, want een doorbraak naar
het grote publiek is er kennelijk nog niet.
Dit is echter ook een algemeen probleem. Zoals Theo Hermans (1995, 84)
zegt: `Wie Nederlandse literatuur via buitenlandse uitgevers bij de anderstalige
lezer wil brengen, moet zich daar [...] veel moeite voor getroosten, want de
belangstelling is niet spontaan aanwezig', omdat `het buitenland, algemeen
gezien, nauwelijks oog heeft voor Nederlandse literatuur'.
Kijkend naar wat er in Italië geproduceerd en gerecipreerd wordt, kan ik het
volgende stellen:
I. Er wordt in Italië geleidelijk een vertaaltraditie opgebouwd met betrekking
tot Nederlandstalige literatuur, en dat kan kwalitatief hoogwaardige vertalingen in de hand werken. Aangezien er ook goede universitaire kweekvijvers
aanwezig zijn en de literaire vertalers in groteren getale opkomen, is het
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wellicht zaak tot een betere taakverdeling over te gaan, zodat de vertalers zich
meer kunnen specialiseren in bepaalde auteurs.
2. Er wordt veel vertaald, maar de literaire spoeling is nog dun. De Nederlandstalige le tteren kunnen het niet zonder promotie redden, maar het bevorderingsvak is wel een vak apart. Er moeten daarom meer poortwachters van de
Nederlandstalige letteren in het Italiaanse taalgebied komen. Sommige
vertalers zijn overbelast: ze doen veel meer dan vertaalwerk, ze houden zich
bezig met promotie, bemiddeling tussen uitgeverijen, redactiewerk.
Misschien moeten bepaalde hoekstenen van promotie, zoals optimale
begeleiding van het werk, lezingen en literatuurtentoonstellingen, waaraan
in dit ti jdperk van celebrity-schrijvers steeds meer behoefte is, toevertrouwd
worden aan specifieke cultuurbemiddelaars. Wellicht moet ook geprobeerd
worden schrijvers die tot de Italiaanse culturele voorhoede behoren, voor
onze le tteren in te schakelen. Italië heeft daar een traditie in: de Engelstalige
le tteren zijn hier in grote mate opengebroken door bekende autochtone
auteurs.
3. Er is tot slot grote behoefte aan een Italiaanstalige geschiedenis van de
Nederlandse literatuur, die voor een gedeelte door veldwerkers moet worden
geschreven, mensen die vertrouwd zijn met de kennis en verwachtingshorizon van de Italiaanse lezers.

Noten
I Ik wil met name Alessandra Liberati, Laura Pignatti en Elisabetta

Svaluto bedanken voor de informatie die zij verstrekt hebben.
Er is in Italië een `harde kern' van echte lezers, die kennelijk iets
onder de 13% van het totale bestand ligt.
3 Kleinere uitgevers zijn vaak meer in vertalingen geinteresseerd
dan hun grotere collega's, omdat ze als starters in eigen land
dikwijls geen auteur van formaat meer vinden (Vandeputte 1988,
95).
4 Jammer echter dat Bajani zo knoeit met de naam van de sch ri jver.
5 Een eerdere vertaling is in 1986 uitgekomen bij Feltrinelli, van de
hand van Gianfranco Groppo.
2

40

Aangehaalde literatuur
DURLACHER, JESSICA: `Nederland schrijft zich de wereld in'. Vrij

Nederland, 2 oktober 1993.
vertalen en internationale neerlandistiek'.
NEM (33) 3, 82-91 (1995).
MISSINNE, LUT: `Nederlandse en Duitse stemmen over Margriet de
Moor'. NEM (30) 2, 31-44 (2001).
NOBLE, PHILIPPE: ` Nederland en Frankrijk: het grote misverstand?'.
Ons Erfdeel (42) I, 94-102 (1999).
VANDEPUTTE, GUY. `De Nederlandse literatuur in vertaling'. F. BalkSmit Duyzentkunst (red.) et al., Handelingen Tiende Colloquium
Neerlandicum. Woubrugge,1988, 91–Ioo.
HERMANS, THEO: `Literair

Aangehaalde recensies
BAJANI, ANDREA: `Marek

van der Jagt'. Pulp libri 47, januari/februari

2004.
BAROLLO, GIANLORENZO: ` Fama e

Formaggio'. NEMO, november

1993.
`Olandesi e fiamminghi tra vetri, dolori, attentati'.
La Stampa, 19 mei 2001.
BELPOLITI, MARCO: `Labirinto di passion?. L'Espresso, 24 januari 2002.
BERTINETTI, ROBERTO: `Alla fiera della lettura si scopre l'Olanda'. Il
Piccolo, 16 mei 2001.
BONALDI, MARCO: `Vienna, anatre e amour fou'. Il foglio letterario, 31
maart 2004.
BONANATE, MARIAPIA: `Nella casa tra i boschi c'è il respiro del passato'.
Famiglia Cristiana, 3 september 1997.
BUCCI, STEFANO: `Sesso, calvizie e infelicità. Il mondo secondo
Marek'. Corriere della Sera, 22 september 2003.
CERRI, LUCIA: `Quando il formaggio uccide i sogni'. Liberal, 25
BAUDINO, MARIO:

juli1993.
CERRI, LUCIA: `<Rituali>

per allontanare l'angoscia'. Libertà, 20 mei

1994.
CULICCHIA, GIUSEPPE: `L'amour

fou fa diventare calvo il giovin signor
viennese'. La Stampa, 16 december 2003.
DE GIOVANNI, NERIA: `Iperborea, saggi e romanzi per capire in Italia
la luce che viene dal Nord'. L'Unione Sarda, 4 maart 1992.
DEL DONGO, FABRIZIO: Amarcord alla fiamminga'. L'Indipendente, 21
juli 1993.
DE MICHELI, BENEDETTA: `La vita è fuga, senza luoghi in cui arrivare'.
Corriere della Sera, 26 april 1994.
FERTILIO, DARIO: `Lassu sulle montagne nell'Olanda che non c'è'.
Corriere della Sera, 19 augustus 1996.
FIORANI, PIERANGELA: `Il nord nel cuore'. La Repubblica, 5 mei 2001.
FIORI, CINZIA: `Dal sessantotto all'eternità. L'utopia diventa romanzo'.
Corriere della Sera, 2 oktober 2002.
FUMAGALLI, FIORELLA: `Alla scoperta della letteratura olandese'. La
Repubblica, 23 mei 2001.
IADICICCO, ALESSANDRA: `Dalla Persia all'Olanda'. Soprattutto, 22 juni
200I.

41

`Il fratello fiammingo di Fantozzi'. Il Resto del
Carlino, 23 maart 1993.
MARCOALDI, FRANCO: `Le penne d'Olanda'. La Repubblica, 4 oktober
'993.
MASCHERONI, LUIGI: ` Ecco la multinazonale degli olandesi'. Il
Glornale,ló mei 2001.
NICCOLINI, CARLOTTA: `L'invasione degli olandesi'. Corriere della Sera,
20 mei 2001.
NIRENSTEIN, SUSANNA: `Olandesi si diventa'. La Repubblica, 21 maart
IERANÓ, GI0RGI0:

2001.

`Teenager sesso e calvizie'. La Repubblica, 17
november 2003.
ORSI, ALESSANDRA: `La parola ai nederlandesi'. Il diario della settimana,
II mei 2001.
PERAllOLO, PAOLO: `Il romanzo lungo un secolo di un grande sconosciuto'. Famiglia Cristiana, 3 november 2002.
POLESE, RANIERI: `Ai `nederlandesi' manca solo il Nobel'. Corriere della
Sera, 16 mei 2001.
PUGNI, PAOLO: `Una notte di pioggia dietro a un fuoco fatuo'. L'Eco di
Bergamo, 20 februari 1993.
SEVESO, LUISELLA: `Un olandese di nome Abdolah'. Il Giorno, 24 mei
NIRENSTEIN, SUSANNA:

2001.

`Amore, togli quella maschera'. L'Espresso, 16
september1994.
VOLPI, FRANCO: `Ritratto di un iconoclasta: L'uomo che incendiè le
parole'. La Repubblica, 23 augustus 1997.
ZACCARI, ALESSANDRO: `Olandesi in partenza, allarme in Fiera'.
Avvenire, 20 mei 2001.
SICILIANO, ENZO:

42

Marion Boers

...........

Vis vitalis
Kroniek cultuur en maatschappij

Ik ben er zelf niet dol op. Ik heb door de jaren heen al menig kookboek gekocht
in de hoop dat er wat inspiratie op mij zou neerdalen, maar ik kom meestal niet
verder dan de geijkte kabeljauw, of zalm in dillesaus als ik een dure bui heb. Ik
houd al helemaal niet van al het glibberige dat zich met schelpen en schalen
pantsert tegen de boze buitenwereld. Mijn hart gaat wel sneller kloppen bij het
zien van een zoute haring, maar dat komt dan vooral door de associatie met de
indigestie die het eten van deze vette lekkernij steevast bij mij teweegbrengt. Op
het eerste gezicht ben ik dus een slechte – want onwillige – recensent van een
tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht, en van de bijbehorende
catalogus, allebei uitsluitend gewijd aan vis.

Een afwisselende catalogus voor een veelzijdig genre
De catalogus, een dik wit boekwerk, is met zorg uitgegeven en oogt zeer
origineel door de glimmende opdruk van het woordje vis, die als een maliënkolder van schubben het kaft overdekt. De samenstellers hebben gekozen voor
een multidisciplinaire aanpak van het thema. De catalogus van de tentoongestelde schilderijen wordt voorafgegaan door artikelen over de centra in Zuid- en
Noord-Nederland waar visstillevens werden vervaardigd, over de symboliek van
vis, visser, visgerei en vangst in de zestiende en zeventiende eeuw, maar ook
over de visserij in de voormalige Biesbos, visrecepten in de late Middeleeuwen,
natuurhistorische publicaties over vis uit de zestiende en zeventiende eeuw en
over ichtyologie (vissenkunde).
Ook de tentoonstelling zelf toonde hoe afwisselend dit onderwerp is; er
waren – behalve visstillevens – bijvoorbeeld ook markttaferelen en visverkopers,
bijbelse en mythologische scènes waarbij vis een belangrijke rol speelt, en schilderijen met de schertsfiguur pekelharing.
Het was de allereerste keer dat een tentoonstelling uitsluitend was gewijd aan
het thema vis. Een van de redenen die het Centraal Museum in Utrecht hiervoor
gehad kan hebben, is dat Utrecht in de zeventiende eeuw – naast Den Haag –
het belangrijkste centrum was, waar dit genre tot bloei kwam. Het valt in de
samenstellers te prijzen dat ze ervoor hebben gekozen om het onderwerp van
zoveel mogelijk verschillende kanten te belichten. Mocht de bezoeker schilde-
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rijen met vis op den duur wat saai gaan vinden, dan bood de catalogus verschillende invalshoeken die dwingen tot een andere manier van kijken. Althans, dat
moeten de schrijvers voor ogen hebben gehad, maar die opzet was wat mij
betreft niet geheel geslaagd. Wie met de catalogus als gids de tentoonstelling
bezocht, merkte namelijk al snel dat deze meer vragen opriep dan er werden
beantwoord.

Juweeltjes van kleine meesters
In een interview naar aanleiding van de opening van de tentoonstelling gaf de
stillevenspecialist Fred Meijer eerlijk toe dat hem enige twijfel bekroop, toen
hem werd gevraagd mee te werken. Gaandeweg raakte hij echter gefascineerd
door de veelzijdigheid van het onderwerp, hoewel het visstilleven slechts een
klein subspecialisme binnen de schilderkunst vormt. Wat hem vooral trof, was
de ongelofelijke kundigheid waarmee Zuid- en Noord-Nederlandse schilders
tussen 158o en 100 vis en schaaldieren hebben weergegeven, vooral als je
daarbij in ogenschouw neemt dat het in veel gevallen meesters betreft die nou
niet bepaald behoren tot de grote namen van de zeventiende-eeuwse schilderkunst. Hun prestaties waren er echter niet minder om. Wie kent nu nog Pieter
de Pu tter, Harmen van Steenwijck, Jacob Gillig en Marcus Ormea die toch
absoluut uitblinkers in dit genre zijn geweest?
In zijn artikel over de visstillevens in Holland en `Vlaanderen' (bedoeld is
Antwerpen MBG) vertelt Fred Meijer eerst in het kort iets over de oorsprong van
het genre. Die moet volgens hem worden gezocht in de belangstelling die men
in de zestiende en zeventiende eeuw had voor de natuurlijke historie, maar ook
in de toen populaire uitbeeldingen van de vier elementen, waarbij vismarkten
het element water vertegenwoordigden. In het voorbijgaan wordt nog vermeld
dat vis een belangrijke rol heeft gespeeld in de economie van de Republiek.
Jammer dat dit onderwerp, dat mijns inziens van cruciale betekenis is geweest
voor het genre, in de catalogus verder nauwelijks meer aan bod komt. Ik kom
hier zo nog op terug.
Het visstilleven kende geen ononderbroken traditie in de Nederlanden. Na
een aarzelende start in de eerste decennia van de Gouden Eeuw lijkt het genre
in de jaren twintig een stille dood te zijn gestorven. Vanaf de jaren dertig
werden er echter zowel in Antwerpen als in de Noordelijke Nederlanden steeds
meer visstillevens vervaardigd. Rond het midden van de eeuw bereikte het genre
in kwalitatief en kwantitatief opzicht zijn hoogtepunt.
Na de beknopte inleiding over het hoe en waarom van vis in de schilderkunst, laat Fred Meijer een stortvloed aan namen de revue passeren, zowel van
specialisten als van schilders die af en toe een visstilleven maakten. Door al die
namen valt helaas maar moeilijk een lijn in zijn verhaal te ontdekken. Het
wordt niet al tijd helemaal duidelijk hoe deze schilders elkaar hebben beïnvloed
en of er ook een ontwikkeling is in de beeldtraditie tussen 158o en 1700. Als
lezer zie je al gauw door de bomen het bos niet meer, aangezien onduidelijk
blijft wie nu de toonaangevende meesters in dit genre zijn geweest.
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De vitaliteit van dode vis
Het is overigens wel opmerkelijk dat het, althans voor mij, op de tentoonstelling
vrijwel onmogelijk bleek om de visschilderijen uit de diverse centra van elkaar
te onderscheiden. Thema's en uitwerking bleken in de verschillende steden
nogal op elkaar te lijken, terwijl de handen van de meesters toch enorm van
elkaar verschillen. Wat deze schilderijen met elkaar delen is het enorme raffinement waarmee de uiteenlopende stofuitdrukking van vis en schaaldieren in
verf is vertaald.
Het visstilleven is een specialisme waarin nog heel wat nieuws te ontdekken
valt omdat het zich door de eeuwen heen niet heeft kunnen verheugen in de
belangstelling van verzamelaars en museumdirecteuren. Veilingmeesters weten
het uit ervaring: visstillevens worden meestal verkocht voor een veel lagere prijs
dan andere stillevens. Toch doet het vakmanschap waarmee de vissen zijn
geschilderd niet onder voor dat waarmee de beroemde Willem Claeszn Heda
zijn roemers en zilveren schalen op het paneel toverde. Sterker nog, de visstillevens zijn vaak levendiger dan de monochrome banketjes van Heda. Dat komt
vooral door de subtiele kleuraccenten: het rood van een kreeft of zalm tegenover
het blauwgrijs van een kabeljauw, het donkerbruin van een karper tegenover de
zandtinten van de buik van een krab. De schilders van visstillevens hebben zich
uitgeleefd in het weergeven van verschillende texturen, of dat nu de harde
schaal is van een krab, het wat vlokkige vlees van een moot kabeljauw, de
glibberige huid van een paling of de lillende ingewanden van een rog. Op de
banketjes van Heda staan de kostbare glazen, het porselein, de tinnen kannen
en zilveren schalen roerloos in de ruimte, maar op het visstilleven wordt de
beschouwer vaak aangezet om te reageren op wat hij ziet. Op een tafel is een
schaal gekanteld, de vissen dreigen eraf te glijden zodat je de neiging hebt om
ze op te vangen. In de hoek van een schilde ri j ziet de beschouwer de fonkelende
ogen van een poes die met zijn klauw een vis te pakken heeft. De visverkoper
ziet het niet, maar wij voelen een impuls om hem te waarschuwen. Aan het
strand zien we Christus spreken tot de vissers. Op de voorgrond is de inhoud
van een mand met vis en schelpdieren door een visser in het zand uitgestrooid.
De meeste vissen tonen hun witte buik waarop zand en schelpjes kleven. Als
kijker zouden we een emmer water willen pakken om de vissen schoon te
spoelen. Het stilleven van Heda mogen wij passief bewonderen, bij de schilderijen met vis zou men soms bijna kunnen spreken van interactieve kunst.

Kijken, kijken en nog eens kijken
Een vraag waarop geen eenduidig antwoord meer te geven valt, is hoe deze
schilderijen, die naar zeventi ende-eeuwse begrippen vaak tamelijk groot zijn,
werden gemaakt. Schilderen was een tijdrovend proces dat dagen of soms
weken in beslag kon nemen. Gezien de bederfelijkheid van het onderwerp, was
het onmogelijk zo'n schilderij `naer het leeven' te vervaardigen. Fred Meijer gaat
ervan uit dat er werd gewerkt naar studies. Hij komt tot die conclusie omdat
sommige vissen op verschillende schilde ri jen op precies dezelfde manier zijn
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weergegeven. Dergelijke studies kennen we nu niet meer, dus het blijft gissen
hoe dit in de praktijk heeft gewerkt. Wellicht werd er gebruik gemaakt van
schetsen in waterverf, of zeer gedetailleerde, ingekleurde tekeningen. We
kunnen in ieder geval uitsluiten dat schilders de prenten uit natuurhistorische
visboeken als voorbeeld hebben genomen, want die hebben nooit het realiteitsgehalte van geschilderde vis. De denkbeelden die in die boeken tot uitdrukking
werden gebracht, vormden echter wel het uitgangspunt voor deze kunstenaars.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de aanwezigheid van zeehonden, schildpadden en een
enkele krokodil, die in natuurhistorische publicaties traditioneel tot de waterwereld werden gerekend.
We zullen nooit precies weten hoe deze schilderijen zijn gemaakt, maar wat
wel duidelijk wordt, is dat deze schilders ongelofelijk goed hebben gekeken en
gestudeerd op ieder detail van hun onderwerp. Dat maakt het nu nog mogelijk
om de vissen op de schilderijen zeer precies te determineren. Dat oog voor het
kleinste detail zien we bijvoorbeeld aan de manier waarop zeebewoners op het
droge worden getoond, compleet met het waas dat na enige dagen over de ogen
trekt, of vinnen die plat tegen het lichaam liggen als er geen water meer is om
in uit te waaieren.

De economische betekenis van de visserij voor de Republiek
Het artikel van Eddy de Jongh over de symboliek van vis, visser, visgerei en
visvangst heb ik als zeer teleurstellend ervaren. Vanuit de belangstelling van de
auteur valt het te billijken dat hij voornamelijk schilderijen bespreekt waarin
naast vis ook figuren te zien zijn. Dat is jammer, omdat de stillevens eigenlijk
de hoofdmoot van de tentoonstelling vormden. Het is interessant om te lezen
over vis en de christelijke symboliek, maar er waren maar een paar schilderijen
tentoongesteld waarin die thematiek was uitgewerkt. Wat mij vooral opviel, was
dat op de meerderheid van de genreschilderijen met vis het commerciële aspect
centraal staat. Het waren ofwel markten, ofwel vissers, ofwel visverkopers.
Dit brengt mij opnieuw bij het economische belang van de visvangst in de
zeventiende eeuw. Door de oorlog met Spanje kon er aan het einde van de
zestiende eeuw van visserij nauwelijks sprake zijn. Op open zee patrouilleerden
Spaanse oorlogsbodems en ook de binnenwateren waren te gevaarlijk. Pas toen
in 1609 het Twaalfjarig Bestand werd gesloten, kwam de visserij weer goed op
gang en lag de markt in de Zuidelijke Nederlanden weer open. In de Republiek
waren drie takken van visserij die elk een eigen doel dienden, de zoetwater-, de
kust- en de haringvisserij. 1 De zoetwatervis die uit de binnenwateren werd
opgehaald, was vooral bestemd voor plaatselijke consumptie. In plakkaten van
1592 en 1600 wordt gesproken over de `schamele gemeente die zich gewoonlijk
met riviervis moet voeden en onderhouden'. Gedurende de eerste decennia van
de zeventiende eeuw had vis een belangrijker aandeel in het voedselpakket dan
later het geval was. Zoute haring was een luxe product dat relatief duur was.
Voor de gewone burger was zoetwatervis een stuk goedkoper. Rond het midden
van de zeventiende eeuw waren de grote dagen van de zoetwatervisconsumptie
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echter voorbij. Dat kwam bijvoorbeeld door de overbevissing van de binnenwateren en de verzilti ng van de Zuiderzee.
Vooral de kustvisserij had in de jaren van de oorlog met Spanje zeer te lijden
gehad. Deze visserijtak leefde flink op in de jaren van het Twaalfjarig Bestand.
Vissers uit Egmond en Katwijk aan Zee brachten vooral platvis en schelpdieren
aan land, waarvan het overgrote deel bestemd was voor export naar Duitsland.
In de loop van de zeventiende eeuw ging deze nering echter sterk achteruit,
onder meer doordat de scholen vis zich begonnen te verplaatsen. Daardoor
gingen de vissersgemeenschappen aan de Hollandse kust op den duur behoren
tot de armste van Holland.
Haring was met wijn, textiel en zout het belangrijkste exportartikel van de
Republiek. Dit bracht stadhouder Maurits ertoe om te zeggen dat `de onaanzienlijke haring het kiezelsteentje in de slinger was, waarmee de Nederlandse David
de Spaanse Goliath had geveld'. 2 Het haringkaken was door de Hollanders
uitgevonden en tot diep in de zeventiende eeuw bleven zij de enigen die deze
tamelijk eenvoudige procedure onder de knie hadden. Dit gaf de Hollandse
haringvisserij een flinke voorsprong op de buitenlandse concurrentie. Zo'n
zeven ti g tot tachtig procent van de haring die aan wal werd gebracht, was
bestemd voor de export. De burgers en bestuurders van de jonge Republiek
beschouwden de haringvisserij als een van de belangrijkste pijlers van de
economie.

Levenskracht
De tentoonstelling had als ondertitel `vis vitalis' meegekregen: levenskracht.
Men kan dit op verschillende manieren interpreteren. In de eerste plaats geeft
het eten van vis de mens levenskracht, maar vis bepaalde ook voor een deel de
levenskracht van de Hollandse economie, al werd het belang ervan misschien
wel eens overdreven. Dit doet echter niets af aan de perceptie die men ervan
had. In dit licht krijgt vis de betekenis van de verworven vrijheid en de economische voorspoed die het gevolg was van het overwinnen van de vijand.
Het visstilleven, dat er in de bijdrage van Eddy de Jongh zeer bekaaid afkomt
met één korte alinea, lijkt in deze context dus zeker een aparte studie waard te
zijn. Er was een wereld van verschil tussen een maaltje riviervis, dat als voedsel
diende voor de armere burgerij, en een schaal van Chinees porselein met dure
zeevis die was bestemd voor de export. Anders dan men in de catalogus
beweert, was zalm in die dagen geen dure, luxe vissoort. Uit het begin van de
vorige eeuw zijn zelfs nog contracten met dienstbodes bekend, die erop staan
om niet meer dan twee keer per week zalm voorgeschoteld te krijgen. In de
genreschilderkunst komen we soms vissersvrouwen tegen die hun vinger laten
glijden in een moot roze/rode zalm. Het is niet moeilijk om hierin een wel zeer
openlijke verwijzing te zien naar het vrouwelijke geslachtsdeel. Het opmerkelijke is dat je dergelijke obsceniteiten wel tegenkomt in de schilderijen van
genreschilders van het tweede garnituur, maar nooit bij hun grote voorbeelden
als Dou en Van Mieris, die werkten voor de elite. De platvloerse zalmsymboliek
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Joseph de Bray, Lof van den pekelharingh, 1656, met het gedicht op de
pekelharing van Jacob Westerbaen uit 1633.

48

ging in die kringen waarschijnlijk te ver. Ook dit is een aspect van schilderijen
met vis als onderwerp, dat mijn inziens in de catalogus meer aandacht had
verdiend.
Die catalogus bevat overigens wel degelijk een bijdrage over de visserij in de
zeventiende eeuw. Het valt echter te betreuren dat het gaat om een artikel over
de vissers uit Geertruidenberg, die een monopolie hadden op de visserij op het
Bergse Veld bij de Biesbos. Uit de tekst blijkt dat hun afzetgebied voornamelijk
in de Zuidelijke Nederlanden te vinden was. Het wordt niet duidelijk in
hoeverre deze vissers exemplarisch waren voor de binnenvisserij in de rest van
de Republiek. Bovendien blijft de economisch zo belangrijke kust- en zeevisserij
helemaal buiten beschouwing. Men vraagt zich af wat de relevantie was van
deze bijdrage in relatie tot de tentoongestelde schilderijen.

Vis en voeding
Dat zelfde geldt ook voor een, overigens alleraardigst, artikel van Johanna Maria
van Winter over visrecepten in laat-Middeleeuwse en vroeg-moderne
kookboeken. De boeken die worden genoemd dateren bijna allemaal uit de
vijftiende en de zestiende eeuw, terwijl de tentoonstelling de periode 1550-1700
bestrijkt. De auteur gaat uitgebreid in op de klassieke theorieën over de
lichaamsvochten, die ten grondslag hebben gelegen aan de voedings- en
gezondheidsleer in de Middeleeuwen. Vis werd beschouwd als koud en vochtig
en daarmee was het als voedsel eigenlijk alleen geschikt voor mensen met een
sanguinisch (warmbloedig) temperament. Dit is overigens een interessante
constatering in het licht van de voedingsadviezen die men heden ten dage geeft
aan mensen met een te hoge bloeddruk: eet veel vis! Om de kwalijke werking
van vis te compenseren moest men deze combineren met azijn, wijn of zure
vruchtensappen en `warme' kruiden zoals gember of artisjokken. Deze `vurige'
distel is bijvoorbeeld door Clara Peeters en Van Beyeren als enige groente aan
het visstilleven toegevoegd. Hoe dat allemaal heeft gesmaakt, kan men slechts
raden. Mijn enthousiasme voor vis is er in elk geval niet door toegenomen.
Voor delen van de vis die wij tegenwoordig als afval beschouwen, waren
aparte recepten beschikbaar. Dit werpt een ander licht op alle ingewanden en
geslachtsdelen van vissen die op de tentoongestelde schilderijen te zien zijn. Nu
worden die door de visboer verwijderd, maar toen golden ze vaak als een kostelijke lekkernij.
De oude voedingsadviezen bleven in de eerste decennia van de zeventiende
eeuw ongewijzigd. Dat valt althans op te maken uit een gedicht van de arts
Jacob Westerbaen uit 1633. Hij hemelt de voedingswaarde en de medicinale
kwaliteiten van de pekelharing op. Hij adviseert om er roggebrood, boter en uien
bij te serveren en de zoute smaak vervolgens weg te spoelen met bier. Tussen de
regels door lezen we nog dat pekelharing bevorderlijk is voor de vruchtbaarheid
van de vrouw en de potentie van de man. Het eten ervan heeft bovendien als
voordeel dat men er goed van gaat plassen en poepen, zonder al te veel last te
krijgen van winderigheid.
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Toen Joseph de Bray in 1656 zijn Lof van den pekelharing schilderde, met
daarin het leerdicht van Westerbaen omzoomd met vette haring, uien, brood
en bier, waren de ideeën van de dokter allang achterhaald (afb.). De
denkbeelden rond voeding veranderden omstreeks 163o. Voor die tijd
vormden brood, vlees, vis en bier de hoofdbestanddelen van het voedselpakket,
maar na die tijd werden er meer bonen, groenten en melkproducten gegeten.'
Dit heeft mede bijgedragen tot de neergang van de visconsumptie in de
Republiek in de tweede helft van de zeventiende eeuw.
Wat bovendien sterk veranderde was het andere aspect dat in het artikel van
mevrouw Van Winter naar voren komt, namelijk het belang van de voedingsvoorschriften van de katholieke kerk op de visconsumptie. Tussen carnaval en
vasten mocht er geen vlees gegeten worden en was men in de katholieke
wereld dus voornamelijk aangewezen op vis. Bovendien schreef de kerk van
Rome voor dat er door het jaar heen twee dagen per week vis diende te worden
gegeten: op woensdag en op vrijdag of zaterdag. Een interessante vraag is nu
welke invloed de protestantisering van de Republiek heeft gehad op de visconsumptie en overigens ook op de manier waarop tegen dit christelijke symbool
werd aangekeken. Het zijn vragen waarop de catalogus helaas geen antwoord
geeft.

Tot slot
In de zestiende eeuw wijzen Italiaanse kunsttheoretici er herhaaldelijk op, dat
schilders hoger moeten worden aangeschreven dan gewone ambachtslieden,
omdat hun werk het product is van wetenschappelijke kennis van bijvoorbeeld
de natuurlijke historie, proporties van het menselijk lichaam en kennis van de
klassieke literatuur. Kunst mocht in elk geval nooit alleen het nabootsen van de
natuur zijn; de schilder moest in zijn werk een idee tot uitdrukking brengen
en niet slaafs de natuur volgen. Hoewel ook enkele Hollandse meesters uit de
Gouden Eeuw deze ideeën onderschreven, kan ik mij toch niet aan de indruk
on ttrekken dat de meeste kunstenaars juist apetrots waren op de ambachtelijke vaardigheden die zo door de Italianen werden verafschuwd. De Hollandse
meesters lijken soms te zwelgen in het genot om de texturen van vergankelijke, levende zaken als vis, of bloemen in verf te vereeuwigen. De Hollandse
schilder was zich ervan bewust dat hij met zijn verbluffende techniek het tijdelijke eeuwigheidswaarde kon geven. Dat deed hij niet met behulp van wetenschappelijke theorieën, maar door zijn ogen goed de kost te geven. Kunst was
in de Gouden Eeuw vooral de kunst van het kijken.
Alle goedbedoelde artikelen in de catalogus ten spijt, gaf deze tentoonstelling bovenal blijk van het vernuft van deze schilders, een aspect dat in de
bijdragen niet of nauwelijks wordt belicht. Een enkel minder schilderij daargelaten, heeft de tentoonstelling me van het begin tot het einde geboeid. Met
stijgende verbazing zag ik hoe een schilder als Abraham van Beyeren de
vochtige glinstering op de schubbige huid van een maaltje zeevis wist te suggereren. Bijna moest ik kokhalzen bij het zien van de lillende hom en kuit op
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een schilderij van Pieter de Pu tter en bij de oesters, waarvan Clara Peeters
weergaloos de kenmerkende snotachtige textuur wist weer te geven. Want na
het zien van deze tentoonstelling blijft één ding voor mij als een paal boven
water staan. Hoe mooi en verrassend de schilderijen ook zijn, ik houd nog
steeds niet van vis.

Noten

I Zie voor een algemene inleiding over de visserij in de eerste helft
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in de Noordelijke Nederlanden 1580-1650'. Algemene Geschiedenis
der Nederlanden. Deel 7. Haarlem, 1980, 160-169.
2 A.Th. van Deursen: Mensen van klein vermogen; het kopergeld van de
Gouden Eeuw. Amsterdam, 1996, 3o.
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P. de Kleijn

Vaktaal
Kroniek van het Nederlands
voor anderstaligen

Nederlands voor anderstalige artsen
Je hebt in je eigen land een opleiding voor arts gevolgd, je bent in Nederland
geslaagd voor het staatsexamen NT2, programma II en nu wil je in Nederland je
beroep uitoefenen. In de meeste gevallen is dat, in ieder geval in taalkundig
opzicht, een brug te ver. De kennis van de medische terminologie schiet tekort
en men is vaak onvoldoende toegerust om de patiënt iets te adviseren, hem iets
uit te leggen, hem gerust te stellen en om `aardig' tegen hem te zijn. Daarnaast
brengt de status van arts ook nog met zich mee dat het Nederlands niet al te
simpel en te krom mag zijn. Dat wekt geen vertrouwen. Om genoemde
problemen het hoofd te bieden werd Hoe zit het met staan? geschreven, een
cursus Nederlands voor anderstalige artsen.
In zeventien hoofdstukken komen de volgende onderwerpen aan bod: cholesterol, hartfalen, slagaderontsteking, de overgang, zuigelingen- en peuterzorg,
oogontsteking, huidkanker, hechten, kneuzingen en breuken, rugklachten,
hartinfarct, epilepsie, slaapproblemen.
De behandeling van een onderwerp begint meestal met een gesprek tussen
arts en patiënt, gevolgd door luister-, vocabulaire- en grammaticaopdrachten.
Daarna moet de arts-cursist spreken. Na bijvoorbeeld folders over cholesterol
gelezen te hebben, moet hij antwoorden op de vragen: Dokter, wat is cholesterol
eigenlijk en waarom moet je met een te hoog cholesterol naar een diëtiste? Het
hoofdstuk wordt afgesloten met uitspraakoefeningen waarbij – uiteraard –
geoefend wordt met zinnen uit de medische praktijk, bijvoorbeeld: Vertelt u
eens, hoe is het nu? Waar bent u over uitgegleden? Over hondenpoep?
Deze drie zinnetjes geven al aan dat deze cursus geen technisch handboek is
met veel vakjargon. De gebezigde terminologie is niet ingewikkelder dan die
van een krantenartikel of een televisie-uitzending over een medisch onderwerp.
Omdat er heel veel aandacht wordt besteed aan spreekuurgesprekken, bevat het
boek ook veel materiaal waarmee de patiënt-cursist zijn voordeel kan doen. Hij
moet verstaan wat de dokter vraagt (Was het een stekende pijn? Zit het in de
familie? ) of zegt (De moed niet laten zakken, hoor. Of: Over een week kan de
baby hangerig worden) en hij moet adequaat kunnen reageren. En voor
adequate reacties levert het boek ook volop materiaal (De dokter: Je kunt een
paracetamolletje nemen tegen de pijn. De pa tiënt: Geen haar op mijn hoofd die
daar aan denkt. Ik hoef die zooi niet) .
52

De gesprekken uit het boek zijn op de band opgenomen, maar daar is het
helaas bij gebleven. Ze zijn niet op casse tte of op cd beschikbaar. Dat is jammer,
want naar een gesprek luisteren is natuurlijk heel wat anders dan de geschreven
weergave daarvan lezen.
Hoe zit het met staan? lijkt me niet direct een boek voor het reguliere NVT
onderwijs. Maar wie voor `erbij' materiaal en oefeningen zoekt op het gebied van
de gezondheid kan hier zijn hart ophalen.

De taal van de verpleging
Gaat in de gezondheidszorg de aandacht van de anderstalige vooral naar de
wereld van hen die vroeger zuster hee tten maar die, nadat ze gezelschap hadden
gekregen van de broeder, verpleegkundigen worden genoemd, dan kan de
cursus De taal van de verpleging uitkomst bieden. Vaktaal voor halfgevorderden,
volgens de Delftse methode, in 28 lessen. Een les begint met een tekst, gevolgd
door een aantal gesprekken over hetzelfde onderwerp. Van de woorden die
daarbij geleerd moeten worden, staat in het tekstboek de vertaling in het Engels,
Pools en Litouws. Daarna komen dezelfde tekst en dezelfde gesprekken terug in
de vorm van een gatentekst, volgen er vragen over de inhoud, discussievragen
en spreekopdrachten. Ten slo tte is er uitleg van een grammaticaregel met
daarbij een controleoefening.
De teksten en de gesprekken die op twee cd's staan zijn, volgens de auteurs,
in feite het belangrijkste onderdeel van de cursus. Men moet dus bij het bestuderen van een les altijd naar de geluidsopnames luisteren, eerst met tekst erbij,
dan een paar maal zonder tekst. En men moet, voor de uitspraak, ook alle
gesprekken nazeggen.
Zomin als Hoe zit het met staan ? is De taal van de verpleging een boek met
technisch vakjargon. Woorden als bypass en cataract zijn uitzonderingen,
woorden als duizelig, rechtop, aandringen of vergeetachtig zijn heel gewoon.
De wereld van de zorgverlener is hier het verpleeghuis en de thuiszorg, niet de
operatiekamer of de intensive care. En de zorgvrager is de ouder wordende
medemens. Die zorgvrager komt in de cursus heel vaak aan het woord en zijn
of haar taalgebruik is vroeg of laat het taalgebruik van ons allemaal. Natuurlijk
is de cursus in de eerste plaats bedoeld voor hen die in de zorgsector gaan
werken, maar de intra- of extramurale docent vindt hier ook heel veel nuttigs
voor zijn algemene taallessen.
Voor frivoliteiten moet je in het algemeen niet bij de Delftse methode zijn.
De taal van de verpleging wordt gepresenteerd in een eenvoudige lay-out, zonder
kleuren, tekeningen en foto's. Ook de bijgevoegde cd's vertonen die
zakelijkheid. Goed ingesproken teksten en dialogen, maar geen authentieke
opnamen en een beperkt aantal stemmen. Dat mevrouw Van Bentum af en toe
Ketelbinkie (Toen wij van Rotterdam vertrokken) op het repertoire neemt en na de
bestelling van broccoli met slavink De Zuiderzeeballade inzet, verandert niets aan
het sobere karakter van deze cursus. Maar de student die de zelfdiscipline kan
opbrengen om te doen wat de auteurs van De taal van de verpleging willen (veel
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studeren, veel herhalen, veel luisteren) bereikt meer dan de student die wordt
geconfronteerd met het snelle multimediale vuurwerk van de meeste thans
gangbare cursussen. Denk ik.

Taal in zaken
Het doel van Taal in zaken is in wezen hetzelfde als dat van Hoe zit het met
staan?: aan anderstaligen hulp bieden bij het adequaat uitoefenen van een
beroep. Ook in de aanpak is er overeenkomst. In beide gevallen wordt er veel
authentiek materiaal aangeboden dat als uitgangspunt dient bij het verwerven
van de gewenste zakelijke kennis en beide cursussen besteden aandacht aan de
cultuurcomponent. In tegenstelling tot de cursus voor artsen wordt er bij Taal in
zaken zowel in het boek als op de cd-rom eerst uitvoerig s tilgestaan bij de
theorie van het te behandelen onderwerp. Die onderwerpen zijn: brieven
schrijven (met inbegrip van fax en e-mail), gesprekken voeren, vergaderen,
notuleren, onderhandelen, rapporteren en presenteren. Binnen deze hoofdcategorieën komen allerlei subactiviteiten aan bod. Bij `vergaderen' wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan de verschillende soorten vergaderingen, aan de
structuur van een vergadering, aan de rolverdeling van de deelnemers en aan
factoren voor het succes van een vergadering. Bij `presenteren' aan de opbouw,
de visuele ondersteuning, de soorten presentaties (bedrijfspresentaties, productpresentaties, onderzoekspresentaties, beleidspresentaties) en aan het houden
van een presentatie. De theorie wordt verduidelijkt met voorbeelden uit de
praktijk (brieven, agenda van een vergadering, besluitenlijstje, in videofragmenten verschillende soorten gesprekken enz.). De `Taalkaders' in het boek en
de `Taalaspecten' op de cd-rom geven per onderwerp vaak gebruikte woorden en
formuleringen (Kunt u zich vinden in de agenda?, Op uw verzoek sturen wij u,
Kunt u mij doorverbinden met mevrouw X enz.). Ieder onderwerp wordt
afgesloten met vragen en opdrachten. Een voorbeeld van een vraag (bij een
gegeven b ri ef): Wat is het doel en het onderwerp, voor wie is de brief bedoeld,
waarom is het een zakelijke brief? En van een opdracht: Maak een uitvoerig
verslag van een interview in een Nederlandstalig actualiteitenprogramma.
Het theoretische deel van Taal in zaken is voorbeeldig. Veelomva ttend,
veelzijdig, duidelijk en met talrijke goedgekozen voorbeelden. Maar Taal in
zaken wil meer zijn dan een handboek voor zakelijk Nederlands. Het wil de
anderstalige hulp bieden bij het vergroten van zijn of haar communicatieve
vaardigheden op het gebied van zakelijk Nederlands. Hoe wordt die hulp
geboden? Door het geven van theorie, door het aanbieden van authentieke
teksten en door oefenmateriaal. De omvang van het oefenmateriaal is zeer
beperkt en daarbij wordt vaker de reflectie geoefend (Hoe structureert de chef
het gesprek? Hoe zien de telefoonconventies in je moedertaal eruit?) dan de
zelfwerkzaamheid (Schrijf een stageverslag). Nu lijkt de auteur de mening te
zijn toegedaan dat het aanbieden van theo rie en van authentiek materiaal op
zich al bijdraagt aan de gewenste vergroting van communicatieve vaardigheden
en lexicale kennis. Ik weet niet of die transfer automatisch plaatsvindt. Maar ik
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weet wel dat die aanpak niet automatisch leidt tot correct taalgebruik. Dus als
met communicatief vaardig gemikt wordt op meer dan het kunnen overbrengen
van een bepaalde boodschap, zal, vrees ik, de docent-gebruiker aan dit materiaal
zelf toch nog het een en ander moeten toevoegen.
Het boek geeft de transcripties van alle videovoorbeelden op de cd-rom, een
alfabetisch register en een index bij de verschillende onderdelen (taalkaders,
cultuurkaders e.d.). Ze onderstrepen nog eens de zorgvuldigheid waarmee deze
cursus is samengesteld.
In zijn totaliteit onderstreept het boek ook nog iets anders: namelijk dat bij
materiaal voor gevorderden vaak sterk de nadruk wordt gelegd op andere zaken
dan op de taal. Denk aan Nota Bene!, aan Dixi! of aan Nieuw Perspectief Maar
ook de gevorderde heeft in de eerste, de tweede en de derde plaats moeite met
het Nederlands. Tout le reste est littérature. Een op zich natuurlijk achtenswaardige discipline.

Thuis raken in de Nederlandse samenleving
Als je niet uit een EU-land komt of uit zogenaamde contractlanden zoals
Canada, de Verenigde Staten, Japan of Australië, moet je een inburgeringsexamen afleggen. Dat omvat een taalgedeelte en een gedeelte maatschappijoriëntatie. Als het de docent al lukt om duidelijk aan te geven wat de exameneisen zijn voor die sociale redzaamheid, zit je nog met het probleem dat aan de
kant van de kandidaat de wensen sterk uiteenlopen. Prinses Maxima wil meer
van Nederland weten dan de nieuwste buitenlandse aankoop van Ajax. Men
mag aannemen, zegt Ad Bakker, dat die wens naar méér samenhangt met het
opleidingsniveau. Zijn boek, Nederland in zicht, richt zich op de hoger opgeleide
nieuwkomer. Dat gebeurt in zes hoofdstukken en daarin komen al die onderwerpen aan bod die te maken hebben met het leven in Nederland: water,
bevolking, staatsinrichting, huwelijk, huisvesting, verkeer, werk, onderwijs,
verzekeringen enz. enz. Aan het einde van ieder hoofdstuk volgt een aantal
vragen en opdrachten. Achter in het boek worden, per hoofdstuk, een aantal
begrippen uitgelegd.
De onderwerpen worden rustig, zakelijk en overzichtelijk gepresenteerd. Het
Nederlands is duidelijk, vermijdt lange zinnen en hoeft voor de buitenlandermet-basiskennis geen grote problemen op te leveren.
In de Docentenhandleiding worden toelichting en aanvulling gegeven op het
cursusboek, lessuggesties en antwoorden op de vragen. Dat gebeurt uitvoerig,
met veel extra achtergrondinformatie en met verwijzing naar mogelijk gebruik
daarbij van televisiefragmenten. Kortom, een docentenhandleiding waar je iets
aan hebt.
Die kwalificatie is zeker ook van toepassing op het cursusboek waarvan de
auteur de inhoud terecht beperkt heeft gehouden. Nie ttemin zou de begrippenomschrijving wel wat uitvoeriger hebben mogen zijn en zou een index de bruikbaarheid nog verhoogd hebben.
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Tien nieuwe videolessen
In NEM 2, februari 2003, is aandacht besteed aan de tien videolessen die door
het Steunpunt Nederlands als Vreemde Taal op de markt zijn gebracht. Daarop
is, gelukkig, een vervolg verschenen. De onderwerpen die in de nieuwe authentieke videofragmenten behandeld worden, zijn voor halfgevorderden: Van Gogh,
de Afsluitdijk, Paul Verhoeven, Olifantje in Blij dorp en Fierljeppen, en voor
gevorderden: Schiermonnikoog, De Dijk, De Koepel, Jan Wolkers en Sarphati.
Zoals bij de eerste serie is ook hier het doel tweeledig: vergroting van de
luistervaardigheid en verdieping van de kennis van Nederland en Vlaanderen.
Ook de aanpak is dezelfde: uitleg van moeilijke woorden, oefeningen daarbij,
luister- en spreek- en schrijfopdrachten en reflectievragen. In het boek vindt
men de integrale tekst van alle videofragmenten en de goede antwoorden bij de
opdrachten.

Besproken materiaal
Zakelijk Nederlands voor
anderstaligen. Utrecht, Nederlands Centrum Buitenlanders, 2003.
304 pp. ISBN 90 5571 609 5. Boek €18; cd-rom € 25.
BAKKER, AD: Nederland in zicht. Groningen en Houten, WoltersNoordhoff, 2003. 141 pp. ISBN 90 OI 13796 2. € 29,50. Docentenhandleiding. 46 pp. ISBN 90 01 13797 0. € 21.

BAALEN, CHRISTINE VAN: Taal in zaken.

BEERSMANS, MAUD EN JANSEN, FOUKE; PROJECTCOORDINATIE ALICE

cultuur
Tien videolessen. Amsterdam, Steunpunt Nederlands als
Vreemde Taal, 2003. Tekstboek 154 pp. 2 videocassettes. ISBN
9080706221. Prijs boek + videocassettes € 5o. Te bestellen bij
Steunpunt Nederlands (020 525 3152;
steunpunt.nvt@hum.uva.nl).
PALENSTEIN HELDERMAN, L.H.M. VAN EN BEKEDAM, L.M.: Hoe zit het
met staan? Cursus Nederlands voor anderstalige artsen. Houten en
Diegem, Bohn, Stafleu, Van Loghum, 2000. 274 pp. ISBN 90 313
VAN KALSBEEK: @net. Afstandsonderwijs Nederlandse taal en
2.

3286 0. € 22,20.
WESDIJK, J.L. MET MEDEWERKING VAN A. BERKHOUT, G. LANSBERGEN,

R. DE ZEEUW, A. BLOM, P.J. MEIJER EN J.E. GREZEL: De taal van de
verpleging. Nederlands voor buitenlanders. Vaktaal. Amsterdam,
Boom, 2003. 248 pp. ISBN 90 5352 956 X. € 29,50 (inclusief 2
cd's).
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........... Besprekingen en aankondigingen

Michiel van Kempen: Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Band I: 1596-1957 Q de orale
literatuur. Band II: 1957-2000. Breda, De Geus, 2003. 1396 pp., met illustraties.
ISBN 90 445 02 77 8. € loo.

De reactie van veel mensen na een blik op Van Kempens folianten van 29,9 bij
19,8 cm, in kartonnen hoes tezamen goed voor bijna vijf kilo, was doorgaans
een opmerking als `ik wist niet dat er zoveel Surinaamse literatuur bestond',
met een besmuikt lachje dat zoveel betekende als `en die boeken zullen dus wel
heel wat ballast bevatten'. Want wat is die Surinaamse literatuur nu meer dan de
geschriften van Albert Helman, Hugo Pos, Bea Vianen, Astrid Roemer, Cynthia
Mc Leod, Edgar Cairo en een handjevol obscure dichters? Die retorisch bedoelde
vraag heeft in deze geschiedenis een overtuigend en welsprekend antwoord
gekregen. Want Van Kempen heeft zich niet beperkt tot de in het Nederlands
geschreven Surinaamse literatuur, maar beschrijft ook die in de andere
Surinaamse talen, voornamelijk Sranan (de taal van de creolen) en Sarnami (de
taal van de hindostanen). Bovendien besteedt hij veel aandacht aan de orale
literatuur van Suriname waarvoor hij ook zelf veldwerk heeft verricht bij een
inheemse (lees: indiaanse) en een bosnegergemeenschap. Van Kempen, ooit als
leraar Nederlands naar Suriname vertrokken, wilde aanvankelijk een literatuurgeschiedenis voor de Surinaamse scholen schrijven, maar merkte al gauw dat er
veel meer in zat: een dissertatie aan de Universiteit van Amsterdam in 2002 en
de bewerking daarvan in deze tweedelige geschiedenis. Het materiaal dat hij
daarvoor in de afgelopen twintig jaar heeft verzameld en doorgewerkt, beslaat
naar eigen zeggen tien kasten met elk acht planken boeken, vier koffers met
cassettebanden, vijf manshoge archiefkasten met knipsels, documenten,
artikelen en correspondentie. Hoezo, veel ballast? Deze boeken zijn eigenlijk
nog veel te klein voor wat de auteur had kunnen maar niet wilde vertellen. Zo is
veel theorie die ten grondslag ligt aan deze literatuurgeschiedenis hier weggelaten (staat wel in het proefschrift) en ook de Nederlandstalige literatuur van de
zg. passanten ontbreekt – bijvoorbeeld Schoenmakers' trilogie Stroomafwaarts en
stroomopwaarts, J.B. Charles' jeugdroman Naar de Barbiesjes en Henk van
Teylingens verhalenbundel De huilspiraal. Dat roept de vraag op wat Van
Kempen onder Surinaamse literatuur verstaat. Als ik hem goed begrijp zijn dat
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in ieder geval de `orale letteren', de `autochtone geschreven literatuur' (ook als
die door Surinamers in Nederland geschreven is) en van de koloniale
geschreven literatuur teksten `die weliswaar koloniaal zijn, maar die wel tot de
autochtone literatuur van de permanente Surinaamse bevolking moet worden
gerekend'; die laatste categorie was zo groot dat Van Kempen alleen teksten
heeft besproken `die binnen het Surinaamse literatuurbedrijf tot stand zijn
gekomen of die direct belang hebben gehad voor de Surinaamse situatie'
(3o).Vandaar dat aan de Nederlandse passant Johan van de Walle zelfs een
profiel is gewijd (922) omdat hij met zijn literaire kritieken voor de Wereldomroep en Surinaamse dagbladen `een belangrijke en kritische functie voor het
Surinaamse publiek' vervulde. Maar Hendrik van Teylingen, die vanuit
Suriname columns schreef voor Avenue, later gebundeld in het boekje Bedek je
schande; Suriname van binnen uit (1972), en over zijn relatie met Bea Vianen een
genadeloze afrekening (De huilspiraal), wordt alleen in een voetnoot vermeld
(904); in titel- en personenregister ontbreken Van Teylingen en zijn beide
Surinaamse titels. Dat begrijp ik niet. Is dat eerste boekje naar Van Kempens
oordeel misschien niet `van binnenuit geschreven' zoals hij naar aanleiding van
o.a. de Harry en Joshua-reeks van C. Butner meedeelt (626)? Is dat hetzelfde
criterium als `binnen het Surinaamse literatuurbedrijf tot stand gekomen'? En
wat een voormalige partner over een auteur schrijft lijkt me altijd van belang.
Enfin, over die criteria valt altijd wel wat te delibereren, maar het gevolg van Van
Kempens keuze is in ieder geval dat de boeken niet nog omvangrijker uitgevallen zijn dan nu al het geval is.
Mij zou dat overigens niet spijten, want ik kan er niet genoeg van krijgen.
Van Kempen schrijft een glasheldere stijl en zijn onderwerp(en) zijn boeiend –
wat wil je nog meer?
Het zwaartepunt, ook letterlijk, van zijn studie valt op de moderne literatuur,
vanaf 1957, waaraan het gehele tweede deel is gewijd. Dit deel bevat ook de bibliografie, die zonder de behandelde literaire teksten 114 bladzijden beslaat, een
personenregister (32 pp.), een titelregister (3o pp.) en een illustratieverantwoording; een zaakregister ontbreekt helaas maar de uitgebreide inhoudsopgave
maakt veel goed. Naast een in hoofdstukken en paragrafen min of meer chronologische behandeling van de literatuur in zijn ruime maatschappelijke en
culturele context bevatten de beide delen ook typografisch onderscheiden
profielen (gewijd aan een auteur, groep of instituut) en close-ups (over een
bepaalde problematiek of detailonderwerp zoals de creolisering van de taal). Alle
hoofdstukken beginnen met de algemene geschiedenis van de besproken
periode (politiek, economisch, sociaal en mentaal), de demografische geschiedenis, de wijze waarop het Surinaamse volk zich cultureel oriënteerde en organiseerde, de taalpolitiek en het onderwijs, de ontwikkelingen in de kunst- en
vermaaksector, en de belangrijkste ontwikkelingen binnen de gemeenschap van
Surinaamse migranten in Nederland. Vervolgens het literatuurbedrijf van die
periode: drukkerijen & uitgeverijen, boek & boekhandel, bibliotheken, kranten &
periodieken, leespubliek & leesverenigingen, schrijversorganisaties & literaire
prijzen. Pas daarna komen de auteurs en hun teksten (uitgebreid) aan de orde.
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In dit kort bestek is het onmogelijk recht te doen aan dit indrukwekkende
standaardwerk. Veel van wat erin staat was voor mij nieuw, zoals het schitterende deel over de orale literatuur en zijn esthetische functie. De boeken zijn
zeer goed leesbaar, niet alleen door de heldere stijl maar ook door de functionele
typografie en het prachtige illustratiemateriaal. Ik maak een diepe buiging voor
deze auteur aan wie de Surinaamse gemeenschap wel heel wat dank
verschuldigd mag zijn voor het vastleggen van dit unieke erfgoed. Vakgroepen
Nederlands, Caraibische Studiën en Algemene Literatuurwetenschap binnen en
buiten België en Nederland moeten dit standaardwerk maar gauw in huis halen.
Daarnaast is natuurlijk die literatuur zelf nodig, deels te vinden in drie bloemlezingen: Privé-Domein van de Surinaamse letteren (1993) (egodocumenten), Spiegel
van de Surinaamse poëzie (1995) en Mama Sranan: 20o jaar Surinaamse verhaalkunst (1999). Ook voor het multiculturele Nederlandse voortgezet onderwijs
lijkt me de aanschaf van deze drie bloemlezingen gewenst. Van Van Kempens
literatuurgeschiedenis zou voor dat publiek een verkorte en vereenvoudigde
versie op de markt moeten komen.
– H.J. Boukema

A. Berteloot, H. van Dijk, J. Hlatky (Hrsg.), `Een boec dat men te Latine heet Aurea Legenda'.
Beitreige zur niederldndischen Ubersetzung der Legenda Aurea. Niederlande- Studien, 31. Munster
etc., Waxmann, 2003. ISBN 3 8309 1245 5. € 39,9o.

De Legenda Aurea van Jacobus de Voragine is ongetwijfeld een van de meest
invloedrijke werken uit de Middeleeuwen. De oorspronkelijk Latijnse versie van
deze verzameling heiligenlevens is in meer dan duizend handschriften bewaard
en ook in vele volkstalen vertaald. De oudste en belangrijkste vertaling is die in
het Middelnederlands en wordt gewoonlijk de Gulden legende of het Passionael
genoemd. Deze tekst is omstreeks 1357 in Brabant ontstaan en gemaakt door de
persoon die in het vak wordt aangeduid als de Bijbelvertaler van 136o. Deze
vertaling staat centraal in de hier besproken bundeling artikelen, die het
resultaat is van een tweetal workshops (gehouden in 2001 in Munster en
Groningen) waarbij Duitse, Vlaamse en Nederlandse specialisten elkaar
inlichtten over hun onderzoek en werkten aan een bijdrage voor dit boek. Deze
opzet heeft goed gewerkt, blijkens de veelzijdigheid van het resultaat.
De bundel opent met een stuk van W. Williams-Krapp (die met zijn studie
Die deutschen und niederlandischen Legendare des Mittelalters uit 1986 een solide
basis voor verder onderzoek legde) over de receptie van de Legenda aurea in het
Duitse en Nederlandse taalgebied in de veertiende en vijftiende eeuw. Speciale
vermelding verdient het artikel van M. Kors, die op grond van zorgvuldig
archiefonderzoek met een overtuigend voorstel komt voor de identiteit van de
intrigerende figuur van de `Bijbelvertaler', namelijk Peter Naghel uit het klooster
Herne bij Brussel. Het is dan ook te betreuren dat elders in de bundel deze
naam niet is overgenomen; men blijft van de `Bijbelvertaler van 136o' spreken.
Andere bijdragen behandelen aspecten van de vertaaltechniek: A. Berteloot
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en J. Hlatky stellen een hypothese op ter verklaring van een merkwaardige reeks
fouten in het Passionael; C. Hilhorst-Boink en T. Hilhorst (die zelf werken aan
een moderne vertaling van de Legenda Aurea) geven een aantal aardige
voorbeelden van de aanpak van de Bijbelvertaler/Naghel en vergelijken de
kwaliteit van de edities van de Latijnse tekst van Graesse uit 1846 en Maggioni
uit 1998; W. J. Hoffmann laat zien dat de Bijbelvertaler/Naghel zich net iets
meer vrijheden veroorloofde toen hij een bepaalde legende omzette voor het
Passionael dan toen hij dezelfde tekst enkele jaren later vertaalde, werkend aan
het Vaderboec. De zeer omvangrijke overlevering van de Middelnederlandse
vertaling (meer dan honderd handschriften en dertien drukken) krijgt ook de
nodige aandacht: M. Gabriel-Kamminga beschrijft de verhouding tussen de
overgeleverde drukken en C. Laken onderzoekt de verhouding tussen de
drukken en de handschriften. Daarnaast biedt de ruime overlevering Berteloot
een geschikt tekstcorpus om de morfologische ontwikkeling van het Middelnederlandse woord been in de late Middeleeuwen te bestuderen. Andere
bijdragen richten zich meer op de inhoud en stellen een van de legenden
centraal, bijvoorbeeld de vita van Sinte Mannen (G.H.M. Claassens), of
bepaalde thema's: de bekeerde zondaressen (M. van Dijk), de figuur van de
duivel (Hlatky). Ook de receptie van de legenden komt aan de orde, het meest
uitgebreid in de bijdrage van W. Scheepsma: hij presenteert een aantal aanwijzingen die het aannemelijk maken dat de legenden zeer intensief gelezen
werden in de kringen van de koorvrouwen van Windesheim en ook door de
schrijfsters Alijt Bake en Jacomijne Costers. Alles bijeen geeft het boek een
mooie staalkaart van het recente onderzoek naar het veelgelezen Passionael en
de interessante figuur van Peter Naghel.
– Dieuwke van der Poel

Angelika Lehmann-Benz, Ulrike Zellmann, Urban Kusters (red.): Schnittpunkte. Deutschniederlandische Literaturbeziehungen im spoten Mittelalter. Studien zur Geschichte and Kultur
Nordwesteuropas 5. Munster etc., Waxmann, 2003. ISBN 3 83091187-4. ISSN 1617 3112.
€ 39,90.

Filologen onderzochten middeleeuwse teksten tot dusver vaak binnen de
nationale grenzen die de middeleeuwse literatuur zelf niet kende. In het voorliggende werk worden nieuwe grensoverschrijdende wegen ingeslagen. Vooral
literatuur uit het Rijn-Maas-gebied wordt in deze uitgave onderzocht. Er wordt
geprobeerd de literatuur niet geïsoleerd te bekijken maar binnen het kader van
de internationale netwerken die in de late Middeleeuwen bestonden. De
bundel is het resultaat van een internationaal symposium, `Deutsch-niederlandisch/niederlandisch-deutsche Literaturbeziehungen im Mittelalter', dat in
februari 2000 te Duusseldorf plaatsvond. (De in het Nederlands geschreven
bijdragen zijn voor deze bundel in het Duits vertaald.)
Na een uitvoerige en overzichtelijke inleiding door Urban Kusters worden de
bijdragen in vier groepen verdeeld: I. Mystiek en religieuze literatuur in het
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kader van de Moderne Devotie, II. Motieven en functies van de Karel- en de
ridderepiek, III. Tekstoverlevering tussen handschriftencultuur en vroege druk,
IV. Aspecten van satire- en narrenliteratuur.
In de bijdragen aan deze bundel gaat het vooral om de overkoepelende
literaire verbindingen, die voor een identiteitverlenende en cultuurvormende
functie van het Rijn-Maas-gebied belangrijk waren. In de late Middeleeuwen
speelden hier onder andere territoriale ontwikkelingen, veroorzaakt door
verschillende machtsbelangen, een belangrijke rol. Er ontstonden nieuwe
sociale centra, hoven en steden, die voor nieuwe beschavingselementen verantwoordelijk waren; de handelsbetrekkingen werden in dit gebied geïntensiveerd;
religieuze hervormingsbewegingen, vooral de Moderne Devotie, breidden zich
uit. Al deze factoren hebben ook een grote invloed gehad op de diversiteit van de
literaire productie en receptie. Middelnederlandse en Middelfrankische (Ripuarische) teksten worden door deze institutionele veranderingen nauw met elkaar
verbonden. Er ontstaat een rijke literatuuruitwisseling die tot ver over het RijnMaas-gebied reikt, tot zowel Noord- als Zuid-Duitsland.
De eerste groep, over mystiek en religieuze literatuur in het kader van de
Moderne Devotie, bevat bijdragen van N. Staubach, W. Williams-Krapp,
G. Warnar, T. Mertens en W. Scheepsma, L. Jongen en C. Dauven-van
Knippenberg. Een thema dat bij al deze bijdragen centraal staat, is de uitwisseling tussen de Nederlandse mystiek en de mystiek in het zuiden van het
Duitse taalgebied. Bovendien wordt geprobeerd rekening te houden met de
verschillende genres in de Moderne Devotie. Men gaat in op onderwerpen zoals
het literaire leven van de Devoten, vooral met het oog op de Windesheimer
Reform', op de Ruusbroec- en Herp-receptie en de Hadewijch-overleveringen,
en op de invloed van Ruusbroec op het `oberdeutsche Meisterbuch'. Bovendien
wordt er onderzoek gedaan naar de preekliteratuur, dit vooral uit een historisch
perspectief, en naar het genre van het `Maastrichter Passiespel'.
De bijdragen van groep II, geschreven door H. Sievert, B. Bastert,
U. Zellmann, A. Lehmann-Benz en S. Fuchs-Jolie, hebben als centraal
onderwerp de Karel- en ridderepiek die met name in de regio Aken een grote
receptie heeft gehad. Vooral motieven en verteltrant worden onder de loep
genomen. Er wordt verslag gedaan van onderzoek naar de Ripuarische tekst
`Karl und Galie', die tussen 1215 en 1220 in de omgeving van Aken is ontstaan.
Bovendien houdt men zich bezig met de `Karlmeinet'-compilatie, de Middelnederduitse versie van 'Valentin und Namenlos', het verhaal van de `Heymonskinder' (de vier Heemskinderen), en de droommotieven in de Franse, Duitse en
Nederlandse `Lancelot-propre'-overlevering. In de verhalen van 'Valentin und
Namenlos' en `Heymonskinder' worden de soorten van geweld besproken.
Hoewel de derde groep bijdragen – tekstoverlevering tussen handschriftencultuur en vroege druk – inhoudelijk nauw verbonden is met de voorafgaande
groepen, wordt hier toch vooral de nadruk gelegd op tekstfilologische vragen.
W.P. Gerritsen, H. Tervooren, H.J. Ziegler en E. Bruggen, R. Schlusemann en
B. Besamusca analyseren een aantal handschriften en drukken. Hierbij zijn te
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noemen het `Niederrheinische Moralbuch het Brusselse verzamelhandschrift
II,144, het `Tristan'-handschrift van het Historisch Archief van de stad Aken,
het Brusselse handschrift van de `Roman van Heinric ende Margriete van
Limborch', en de drie verschillende drukversies van de `Lanseloet van
Denemerken'.
Ook het thema dat in groep IV – aspecten van satire- en de narrenliteratuur –
centraal staat en door H. Pleij, H. Kokott en H.R. Velten behandeld wordt, heeft
in grote gebieden een belangrijke rol gespeeld. De betekenis en functie van de
narrenfiguur in de late Middeleeuwen wordt beschreven, de `oberdeutsche
Ulenspiegel' van Herman Bote (Straatsburg 1510/11) wordt naast een Middelnederlandse druk uit Antwerpen (1525-1546) gelegd, en de bundel wordt afgerond
met een bijdrage die de nar in het wereldlijk spel in Duitsland en in Nederland
vergelijkt.
Deze bundel is in de eerste plaats misschien bedoeld voor mediëvisten, maar zal
verder natuurlijk van belang zijn voor allen die geïnteresseerd zijn in middeleeuwse literatuur.
– Mirjam Gabriel-Kamminga

Oscar Westers: Welsprekende burgers. Rederijkers in de negentiende eeuw. Nijmegen, Vantilt,
2003. 528 pp. ISBN 90 75 6 97 93 7. € 32,9o.

Terwijl historisch-letterkundigen er nog niet uit zijn of de rederijkers nu
gerekend moeten worden tot de late Middeleeuwen of de vroege Renaissance, is
er onlangs nog een periode in beeld gekomen waarin sprake was van
rederijkers: de negentiende eeuw. In zijn proefschrift Welsprekende burgers.
Rederijkers in de negentiende eeuw, dat in 2003 bij uitgeverij Vantilt verscheen,
beschrijft Oscar Westers deze negentiende-eeuwse genootschappelijk optredende kunstminnaars. Het eerste deel is gewijd aan de kamers als (nieuwe)
instituties in het literaire veld, het tweede aan de inhoud en uitwerking van hun
kunstzinnige idealen en het laatste deel aan de sociale en religieuze achtergronden van de rederijkers en de vervlechting van literaire en maatschappelijke
belangen.
De doelstellingen en activiteiten van de negentiende-eeuwse rederijkers
verschillen duidelijk van die van hun vroegmoderne naamgenoten. Ze beogen
het nationale toneel een impuls te geven door zich te richten op de verbetering
van de voordracht (actio), en produceren zelf geen teksten. Toch vallen enkele
overeenkomsten op. De zinnen die Westers schrijft over het verval van de
negentiende-eeuwse voorvechters van de welsprekendheid, zouden zonder
probleem kunnen voorkomen in een boek over de vroegmoderne rederijkerij:
`Het omlaagschroeven van pretenties gaat gepaard met een dalende status van
de rederijkerij, die blijft hangen in de sfeer van de egalitaire burgercultuur,
terwijl tegelijk een zelfbenoemde literaire elite zich aan het profileren is. De
geringe waarde van de rederijkerij voor die literaire elitecultuur wordt in eigen
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kring niet ontkend, maar aanvaard met gevoel voor eigenwaarde' (48). Hetzelfde
geldt voor de paradox van verbroedering en competitie die de voordrachtswedstrijden kenmerkt: `Wedstrijden, steevast ingeluid met de nodige eenheidsretoriek, eindigen vaak in jaloezie, polemiek en ronduit haat' (124).
Wellicht moeten deze verschijnselen niet beschouwd worden als typerend
voor de rederijkerij, maar veeleer als typerend voor iedere institutie die zich
staande probeert te houden door de interne cohesie te bevorderen en het onderscheid met anderen te benadrukken. Westers neemt de spanning tussen een
`egalitaire' en een `elitaire' tendens, die volgens hem kenmerkend is voor de
negentiende-eeuwse burgercultuur, dan ook als uitgangspunt voor zijn beschouwingen. Die spanning komt in het hele boek tot uitdrukking; hier is slechts
ruimte voor enkele voorbeelden: gevestigde auteurs lieten zich niet graag in met
de rederijkers, het nationale toneel was niet gediend van hun goedbedoelde
adviezen en er waren botsingen met de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
die zich evenals de rederijkerskamers inze tte voor het zogenaamde liberale
beschavingsoffensief'.
Dankzij het brede perspectief, het degelijke theoretische kader en het
grondige bronnenonderzoek is dit een waardevol boek voor iedereen die geïnteresseerd is in de relatie tussen literatuur en maatschappij in het algemeen en in
deze idealistische, koppige en welsprekende negentiende-eeuwse burgers in het
bijzonder.
— Nelleke Moser

Bettina Noak: Politische Auffassungen im niederlandischen Drama des 17. Jahrhunderts. Munster,
etc., Waxmann, 2002. Niederlande-Studien, 29.317 pp. ISBN 3 8309 1145 9. € 34,80.

Een propagandistisch geschrift is een geschrift dat zowel de representatie van
de eigen politieke identiteit als die van een politiek tegenstander inzet om daar
voordeel mee te halen in een politiek belangenconflict. Zo ongeveer duidt
Bettina Noak haar uitgangspunt aan. De literaire werken die zij behandelt, zijn
stuk voor stuk propaganda-instrumenten, ongeacht hun literaire waarde. De
manier van lezen die zij op haar teksten toepast, is gespitst op de politieke
ideeën en stellingnames die er in al of niet verhulde vorm in vervat liggen. Door
die politieke opva ttingen vervolgens in het kader van de bewogen geschiedenis
van de zeventiende-eeuwse Nederlandse Republiek te plaatsen, legt zij een
nauw verband tussen literatuur en de politieke debatten die het openbare leven
van die tijd beheersten. Het resultaat is een buitengewoon inzichtelijk, boeiend
en genuanceerd boek.
Noak loopt, zoals ze zelf ook aangeeft, in het spoor van Henk Duits, Marijke
Meijer Drees en de auteurs – historici, literatuurkundigen, kunsthistorici en
anderen – die bijdragen aan de reeks `Nederlandse begripsgeschiedenis'. Haar
benadering sluit het nauwst aan bij Duits' studie Van Bartholomeusnacht tot
Bataafse opstand (199o), waa rin vier historiestukken van omstreeks het midden
van de zeventiende eeuw op hun politieke lading getoetst werden. Noaks boek is
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ambitieuzer: zij behandelt meer stukken en bovendien heeft zij haar benadering
diachronisch opgezet, zodat zij de Gouden Eeuw bestrijkt vanaf de precaire
periode voor het Twaalfjarig Bestand tot het rampjaar 1672. Net als Duits heeft
Noak gekozen voor een exemplarische aanpak en voor zowel bekende als
minder bekende auteurs. Ook in dit opzicht gaat zij verder dan haar voorganger.
Duits koos naast Reyer Anslo's Parysche Bruiloft en Vondels Batavische gebroeders
voor twee stukken van Lambert van den Bos. Noak behandelt niet minder dan
tien stukken, telkens twee aan twee gegroepeerd rond het politieke thema van
de dag. Haar auteurs zijn Hooft, Vondel, Jacob Duym en Oudaan, maar ook
Jacob van Zevecote, Suffridus Sixtinus, Steven Theunisz van der Lust, Hendrik
Verbiest, Johan van Someren en N.V.M., achter wie men ene J. Duym vermoedt
over wie verder overigens niets bekend is. Noak heeft bewust het werk van
mindere grootheden belicht. Het praktische probleem, dat over sommige van
deze nog nauwelijks bestudeerde auteurs weinig biografische of andere
gegevens voorhanden zijn, wijkt voor de winst die geboekt is door nieuwe
teksten en soms verrassende visies onder de aandacht te brengen.
Door de paarsgewijze behandeling waarbij telkens twee stukken verschillende – soms zijn dat radicaal tegengestelde – kanten van een brandende
kwestie laten zien, komt het boek tot leven. De twee stukken over de belegering
van Leiden (Jacob Duym en Jacob van Zevecote) bevatten bijbelse projecties die
het heroïsche van de strijd tegen Spanje kracht bijzetten, maar waar Duym in
1606 de nadruk legt op de belegering als een door God gezonden beproeving,
ziet Van Zevecote in 1626 de Leidse ontberingen eerder als een straf voor
zondig gedrag. In beide gevallen is Noak geïnteresseerd in de manier waarop de
stukken vorm geven aan de identiteit van een nieuwe staat. Hoofts Geeraerdt van
Velsen (1613) en Sixtinus' vervolg daarop, Geraert van Velsen leende (1628), gaan
in op de discussies over het politieke machtsevenwicht in de nieuwe staat en de
ethische fundering van het gezag.
Zijn de tot dusver genoemde stukken nog te lezen als verschillend
ingekleurde nuanceringen van een zekere consensus, dan wordt dat vanaf
het midden van de eeuw grondig anders. Vondels Maria Stuart (1646) is een
martelaarstragedie die een absolutistisch aandoend staatshoofd als verdediger
van het enig ware – lees: het katholieke – geloof vooropstelt. Van der Lusts
Ongeblanckette Maria Stuart (1652), een van de vele boze reacties op Vondels
stuk, gaat daar lijnrecht tegenin. Bij haar bespreking van deze teksten wijst
Noak erop dat in de Nederlandse Republiek opvallend veel aandacht voor de
monarchale staatsvorm bestond. Het siert haar overigens ook dat ze de curieuze
tegenstellingen – of zijn het zonder meer tegenstrijdigheden? – in Vondels
visies op regeerders en regeringsvormen niet uit de weg gaat maar ze evenmin
probeert glad te strijken.
In de dagen van de mislukte machtsgreep van de jonge stadhouder Willem II
en het daaropvolgende stadhouderloze tijdperk bood de figuur van Julius Caesar
stof voor zowel voor- als tegenstanders van een charismatische leidersfiguur.
Verbiests De doodt van Julius Caezar (1650) en Van Somerens C. Iulius Caesar
ofte Wraeck van vermande vryheydt (1670) enten zich allebei op al bestaande
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teksten, maar nemen ideologisch tegengestelde posities in. Verbiest ziet in
Caesars alleenheerschappij een garantie voor de eenheid van het land, voor Van
Someren geldt hij als voorbeeld van het gevaar van een concentratie van
politieke en militaire macht in één hand.
In 1672 kwam aan twee decenniën staatsgezinde regering een bloedig einde
toen een razende en radeloze menigte de gebroeders De Wi tt op beestachtige
wijze afslach tt e. Het stuk van N.V.M. (of J. Duym), Tragedie van den bloedigen
Haeg (1672) ziet in Willem III de redder des vaderlands in nood en heeft voor de
regenten geen goed woord over. Oudaans Haagsche broeder-moord, dat pas na de
dood van de auteur het licht zag, is daarentegen een gepassioneerde verdediging
van de `ware vrijheid', ook al beseft Oudaen dat zijn idealen voorlopig geen kans
meer zullen krijgen.
Noak laat haar analyses van de afzonderlijke stukken voorafgaan door een
uitvoerig maar helder overzicht van de politieke theorieën en debatten die de
stormachtige ontwikkelingen in de Republiek beheersten. Daar grijpt ze later
geregeld op terug, zodat de lezer ondanks de details de rode draad nooit uit het
oog verliest. Bovendien heeft zij haar hoofdstukken volgens hetzelfde stramien
opgezet, zodat dingen vlot teruggevonden kunnen worden. Uiteraard betekent
de exemplarische behandeling dat veel achterwege moest blijven. Zo komt de
Bataafse mythe nauwelijks aan bod en worden Hoofts Baeto, Vondels Palamedes
en diens Faeton slechts terloops vermeld. Laten we daar dankbaar om zijn. Over
die teksten is al zoveel geschreven dat het een verademing en een verrijking is
hier zoveel nieuws in een pregnante duiding bijeen te zien. Stoffige Gouden
Eeuw? Warempel niet.
– Theo Hermans

Elrud Ibsch: Die Shoah erzahlt: Zeugnis and Experiment in der Literatur. Tubingen, Niemeyer,
2004. [Conditio Judaica 47] 196 pp. ISBN 3 4 84 6 5 147 4 . € 48.

Hitlers poging tot totale uitroeiing van de joden – de shoah – is ook in de
literatuur steeds weer aan de orde gesteld. De zeer uiteenlopende manieren
waarop dit literair vorm kreeg, zijn het onderwerp van een internationaal vergelijkende studie die Elrud Ibsch vier jaar na haar emeritaat als hoogleraar
algemene literatuurwetenschap aan de VU in Amsterdam laat verschijnen. In
de eerste vier hoofdstukken trekt zij een lijn die van het getuigen van de slachtoffers – ter sprake komen onder andere Elie Wiesel, Primo Levi en van Nederlandse kant Gerhard L. Durlacher – via voorzichtige pogingen tot fictie (Tabori,
Kertész) tot aan het postmoderne literaire experiment met de holocaust loopt
(onder andere Martin Amis, D.M. Thomas, Christoph Ransmayr en David
Grossman). In de autobiografische pogingen staat daarbij de claim van de
subjectieve waarheid centraal. Typerend voor deze teksten is dat Elie Wiesel
naar aanleiding van het Eichmann-proces Hannah Arendt met de vraag
confronteerde hoe zij een verklaring voor al het gruwelijke kon hebben, terwijl
ze er zelf niet bij was geweest. In postmoderne verwerkingen van de shoah is
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een dergelijke kritiek ondenkbaar, gezien de bekende vraagtekens die postmodernisten bij concepten als feit, fictie, authenticiteit en het ordening-scheppende vermogen van de menselijke geest plaatsen. Je zou daarom kunnen
zeggen dat het postmodernisme ervoor heeft gezorgd dat de holocaust-literatuur
aansluiting heeft gevonden bij het algemene literaire debat. Sindsdien verkeert
de literatuur over de shoah niet langer in de beschermde zone die voor de getuigenissen en memoires van de overlevenden was gereserveerd. Literaire kritiek
hierop was bij voorbaat uitgesloten – de lezer moest wel geïnvolveerd en
geëngageerd op deze getuigenissen reageren, zoals S.J. Schmidt stelt. Aan de
andere kant heeft de holocaust ook uitwerkingen op het postmodernisme
gehad: zo constateert Ibsch dat de shoah extreme vormen van relativisme en
constructivisme in de geschiedwetenschap (bijvoorbeeld bij Hayden White)
heeft gesnoeid. In verband met de shoah is het moeilijk vol te houden dat de
werkelijkheid alleen uit taal, teksten en retorische strategieën zou bestaan – een
werkelijkheid die vóór de taal ligt lijkt Ibsch daarom ook onmisbaar.
De laatste beide hoofdstukken van deze studie hebben een nationale focus.
In het vijfde hoofdstuk gaat het om verwerkingen van de holocaust in de Duitse
literatuur, waarbij niet alleen de bekende namen van Grass, Walser, Boll,
Andersch en Kluge de revue passeren, maar ook de meer recente literatuur van
Bernhard Schlink – wiens Der Vorleser (1995) ook internationaal een succes
werd – en W.G. Sebald. Het zesde en laatste hoofdstuk gaat over joodse auteurs
van de tweede generatie in Nederland, waarbij de boog van Ischa Meijer, Lisette
Lewin en Chaja Polak via Carl Friedman, Judith Herzberg en Jessica Durlacher
tot aan Nol de Jong, Leon de Winter, Marcel Wring, Arnon Grunberg en Ariëlla
Kornmehl wordt gespannen, wederom tussen de polen autobiografisch-therapeutisch document (Meijer) en postmodern experiment (Möring).
Een van de interessante kanten van vergelijkend onderzoek als dat van Ibsch
– zeker vanuit extramuraal perspectief– is dat zij bepaalde opvattingen over de
eigenheid van het Nederlandse literaire veld verdedigt. Zo weet zij aannemelijk
te maken dat het culturele systeem in Nederland wordt gekenmerkt door een
relatieve openheid. Die openheid verbindt zij onder andere met de talrijke vertalingen in het Nederlands. In haar studie blijkt die openheid echter vooral uit het
feit dat al die genoemde joodse auteurs zich in het centrum van het Nederlandse literaire debat bevinden – ook bijvoorbeeld Harry Mulisch, die een joodse
moeder had; hij wordt overigens noch door de literaire kritiek noch door
zichzelf als joods auteur beschouwd. Verder maakt Ibsch duidelijk dat het
postmodernisme in het kritische debat in Nederland een zekere rol speelt – ten
minste in delen van de academische kritiek, zou ik daaraan toe willen voegen.
Dit ligt allemaal anders in Duitsland waar jongere joodse auteurs nog steeds
onder de dwang staan hun schrijven in het Duits te rechtvaardigen en daardoor
gauw in een apart compartiment van de literatuur terechtkomen. Dezelfde
beperkte openheid ziet Ibsch met betrekking tot de omgang met het postmodernisme die nauwelijks een rol in de Duitse literatuurkritiek zou spelen, en al
helemaal niet in verband met de holocaust. Volgens Ibsch raakt de Duitstalige
literatuurkritiek en ook de germanistiek op die manier de aansluiting met de
internationale discussie kwijt.
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Maar inzichten als deze worden door Ibsch eerder terloops geformuleerd.
Waar het haar vooral om te doen is, is het interpreteren en beoordelen van
teksten. Het boek toont dus de hermeneutische kant van de empirische literatuurwetenschapster Ibsch, waarvan zij het belang onder andere in Knowledge
and Commitment (samen met Douwe Fokkema) principieel heeft onderstreept.
Ibsch is in het onderhavige boek zeer uitgesproken in haar oordelen, of ze nu de
presentatie van een joods personage in Bolls Gruppenbild mit Dame geforceerd,
misschien zelfs een beetje gênant noemt, Jessica Durlachers De dochter een
klein literair meesterwerk of wanneer ze zich bij Grunberg afvraagt of jeugdige
spot en zelfspot op den duur voldoende zijn om een eigen literaire vorm te
vinden. De basis van haar oordeel wordt gevormd door haar overtuiging dat
literatuur – en kunst in het algemeen – ertoe dient grenssituaties vorm te
gegeven en de literaire mogelijkheden en beperkingen daarbij te verkennen. Dat
kan volgens haar helpen wat onoplosbaar is te accepteren, ambivalenties toe te
laten en een vrije ruimte voor een discussie over taboes te creëren. Met deze
algemene waarden is weinig mis en het debat begint dan ook vooral bij de
concretisering ervan. Zo lijkt het mij bijvoorbeeld weinig overtuigend dat Ibsch
naar aanleiding van Edgar Hilsenraths Der Nazi und der Friseur meent dat diens
manier van schrijven niet op het leven van de slachtoffers in de kampen zelf
had kunnen worden toegepast. Want volgens Ibsch mag je die niet tot onderwerp van satire maken. (`Fine satirisch-groteske Darstellung ihrer Leiden
verbietet sich'.) Roberto Benignis bekroonde film La vita è bella (1997) of Art
Spiegelmans Maus-stripverhalen zou men als tegenvoorbeelden kunnen
aanvoeren. Maar ik denk dat Elrud Ibsch geen bezwaar tegen dit soort tegenwerpingen zal hebben, aangezien haar agenda immers neerkomt op het
doorbreken van de beschermde zone rond de shoah-literatuur. Daarin is zij
ontegenzeggelijk en op inspirerende wijze geslaagd – ook daar waar men het
niet met haar eens is.
– Ralf Gruttemeier

Yolanda Rodriguez Pérez: De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen. De Nederlanden in Spaanse
historische en literaire teksten (circa 1548-1673). Nijmegen, Vantilt, 2003. 336 pp.
ISBN 90 77503 05 6. € 22,5o (gegevens van de tweede druk; derde en goedkope druk begin
2005).

De titel van het boek De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen klinkt suggestief en
uitnodigend, en is tegelijkertijd meerduidig, want het gaat hier inderdaad om
Spaanse ogen, die van de auteur van de dissertatie, Yolanda Rodriguez Pérez, en
die van de literaire en historische bronnen die zij raadpleegt en die haar tot
nieuwe inzichten brengen.
Yolanda Rodriguez Pérez probeert in haar onderzoek aan te tonen hoe het
Spaanse beeld van de Nederlanden (in een `pan-Nederlandse' betekenis, 21) en
zijn bewoners zich heeft ontwikkeld in de periode van de Tachtigjarige Oorlog
(1568-1648) en dat er door de jaren heen sprake is van een samenhangende
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reeks van voorstellingen. Zoals de onderzoekster duidelijk weet te beargumenteren, brengt de beeldvorming onontkoombaar de analyse van het Spaanse
zelfbeeld met zich mee. Daarnaast plaatst ze het hele onderzoek consequent in
een historische context, hetgeen van wezenlijk belang is voor het behandelde
onderwerp.
De auteur studeerde eerst af in de Engelse taal- en le tt erkunde aan de
Complutense Universiteit in Madrid en koos daarna Historische le tterkunde als
hoofdrichting binnen haar studie Nederlandse taal- en le tterkunde aan de
Universiteit van Utrecht. Een bewerkte versie van haar doctoraalscriptie
verscheen onder de titel De hond van de hertog van Alva (Querido 1997),
sindsdien werd verwachtingsvol uitgekeken naar dit proefschrift.
Ondanks het feit dat bij het omslaan van elke bladzijde de schat aan informatie toeneemt, leest De Tachtigjarige Oorlog in Spaanse ogen gemakkelijk. De
structuur van de studie is zeer overzichtelijk en de informatie wordt vanaf de
inleiding op een boeiende manier gepresenteerd.
Yolanda Rodriguez Pérez reikt ons een diachronische studie aan, waarbij de
verschillende perioden in vijf hoofdstukken worden besproken. Om een vollediger beeld van de ontwikkeling te presenteren, staat ze in het eerste hoofdstuk
stil bij de voorafgaande gangbare voorstellingen over de Nederlanden en hun
bevolking vanaf de Klassieke Oudheid tot kort voor het uitbreken van de
Opstand.
Het positieve beeld van de Nederlanders dat tot op dat moment vanuit
Spaans perspectief bestond, zoals hun werklust en dapperheid, maakt plaats
voor nieuwe negatieve beelden van ke tters en rebellen, zoals besproken in het
tweede hoofdstuk. Het derde hoofdstuk betreft de periode van het Bestand
(1609-1621), waarin het negatieve beeld vervaagt. Het beleeft nochtans zijn
hoogtepunt bij de herva tting van de oorlog in 1621 tot de Vrede van Munster in
1648, behandeld in het vierde hoofdstuk. Tot slot wordt in het vijfde hoofdstuk
aandacht besteed aan de periode van de wapenstilstand in 1648 tot aan het jaar
1673, wanneer het vijandbeeld begint af te zwakken. Uit de analyse van het
Spaanse zelfbeeld wordt afgeleid dat er sprake is van verheerlijking van eigen
superioriteit ten opzichte van de tegenstander; het hoogtepunt hiervan wordt
tijdens het Bestand bereikt.
Met behulp van een gedegen kennis van beeldvormingsprocessen roept
Yolanda Rodriguez Pérez in een groot verband het verleden van Spanje en de
Nederlanden op. Het boek ligt bovendien ingebed in het heden; de inleiding
begint met een fragment uit de roman De zon van Breda (1997) van Arturo
Pérez Reverte, die teruggrijpt op de Tachtigjarige Oorlog. Van dezelfde roman
wordt ook nog in de epiloog (zesde hoofdstuk) gebruik gemaakt om de studie af
te ronden en te appelleren aan een actuele Spaanse visie op de Nederlanden en
hun bevolking met deze oorlog als achtergrond. Soms put de auteur ook nog uit
onuitgegeven werk, om haar betoog beter te kunnen onderbouwen. Haar studie
is uitstekend gedocumenteerd. Ze neemt bovendien geografische termen onder
de loep die indertijd gangbaar waren om Spanje, de Nederlanden en hun
bewoners te benoemen, maar die geleidelijk aan veranderden door historische
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omstandigheden. Wordt aan het begin van de Opstand nog met de term
fl amenco verwezen naar de bewoner van Flandes (de Nederlanden), in de latere

bronnen verschijnen de begrippen holandés, Holanda, Los Estados Generates om
een onderscheid te maken tussen de trouwe en de opstandige gewesten. Haar
voorbeelden van de geselecteerde teksten tonen nauwkeurigheid, smaak en
respect voor de oorspronkelijke tekst: bijvoorbeeld wanneer zij citeert uit andere
studies of uit primaire bronnen. Op een subtiele manier worden de citaten
geparafraseerd en de literaire of historische fragmenten becommentarieerd.
Bovendien wordt de inhoud goed weergegeven voor een publiek dat grotendeels
Nederlandstalig of ten minste vertrouwd is met het Nederlands en geen kennis
van het Spaans heeft. Hopelijk helpt dit bescheiden stukje om te pleiten voor
een Spaanstalige uitgave van de studie, waarop ongetwijfeld wordt gewacht door
vele geïnteresseerden. Het zou zeker gerechtvaardigd zijn gezien het succes van
het boek, waarvan in Nederland binnenkort een derde druk verschijnt.
– Maria Calvo Gonzalez

Lo van Driel: Een leven in woorden. J.H. van Dale — schoolmeester — archivaris — taalkundige.
Zutphen, Walburgpers, 2003. 448 pp. ISBN 90 573 0 257 8. € 29,50.

Van Dale! Zonder n, chic, uitzonderlijk – eigenlijk is Van Dale de enige echte
bekende Nederlander, met onaantastbaar gezag, en getooid met de mooiste
hoofdle tter D ooit. Geboren te Sluis (Zeeuws-Vlaanderen), 1828, en aldaar aan
de pokken bezweken, een kinderziekte, in 1872.
Intussen is Van Dale een merk, een waarmerk en een begrip, miljoenen
malen geraadpleegd en fungerend als hoogste beroepsinstantie inzake het
woord, in alle Nederlandse en Vlaamse maatschappelijke geledingen. Hoger
nog op de taalkundige hitparade dan De Vries en Te Winkel met hun WNT.
Ook was Van Dale een mens – eveneens een zeldzaamheid.
Een ziekelijk gestel, een dominante echtgenote, zeker drie kortstondig of in
het geheel niet levensvatbare kinderen (maar gelukkig ook enkele die hem
overleefden), een diep christelijke levenshouding en een extreem krachtig
plichtsbesef maakten zijn bestaan moeizaam. Zeg maar gerust: hij heeft zich
dood gewerkt. Voor hij begon met het woordenboek dat hem onsterfelijk
maakte, schreef hij e ttelijke grammaticaboeken (onder andere `boekjes voor de
volksschool' en `voor onderwijzers en kweekelingen'). Een reeds vergevorderd
plan hem tot medewerker te benoemen van het prestigieuze WNT (1867) vond
geen doorgang (hij was al bijna verhuisd naar Leiden), mede doordat De Vries
en Te Winkel de – weliswaar beroemde – schoolmeester niet geleerd genoeg
achtten.
Naast zijn grammaticaleerboeken publiceerde Van Dale een naamkundige
verhandeling over (de poorten, stegen, straten, etc. van) zijn geliefde Sluis, waar
hij niet alleen schoolmeester maar ook gemeente-archivaris was. Van zijn hand
verschenen er honderden artikelen over taal en dialect, over Sluis, het Zwin,
overig Zeeuwsch-Vlaanderen en zijn geschiedenis (zeer veel in De Navorscher).
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Hij was actief met lezingen voor de afdeling Sluis van de Vereniging Tot Nut
van 't Algemeen en een vooraanstaand lid van de Rederijkerskamer De Oranjebloem, te Sluis.
Uit zijn syntactische beschouwingen in zijn Nederlandsche spraakleer en
daarin de Leer van den volzin (syntaxis) trof me het volgende citaat; het betreft de
zin Er wordt gedanst (p. 165 en 166 van besproken boek):
Eerste ontleding:
Er – onbep. plaatsaanwijzing, bepaling van het gezegde wordt gedanst.
Tweede ontleding:
Het dansen – onderwerp; is – volledig gezegde.
Derde ontleding:
Men – onderwerp.
danst – gezegde.
Nee, zo gek veel zijn we met de schoolgrammatica sindsdien niet opgeschoten.
Zijn `Groot' woordenboek had Van Dale voor de helft voltooid toen de kinderziekte hem velde. Manhave, corrector, maakte het werk af en bewerkte daarna
jarenlang taalkundige uitgaven van Van Dale.
Een woordenboek wordt – zo weten we inmiddels – niet gemaakt. Maar
bewerkt. De eerste `Van Dale' is een `verbetering' zoals destijds de editoriale term
luidde, van een bestaand lexicon `Calisch & Calisch, Nieuw woordenboek der
Nederlandsche taal (1864). Woordenboekmakers plegen qualitate qua `plagiaat in
alfabetische volgorde' zoals de biograaf van Van Dale een in diens tijd gangbare
kwalificatie citeert.
Van Dale zelf meldt in zijn voorbericht:
Het schrijven van een Woordenboek is een ondankbaar, een verdrietig werk.
Is er veel dat men heeft opgenomen en verbeterd, er is nog veel meer, dat
men vergeten heeft, dat de aandacht ontsnapt is en alzoo onverbeterd is
gebleven. Verzekerde mij een mijner letterkundige vrienden, dat hij, die zijn
vader en moeder vermoord heeft, nog te goed was om een Woordenboek te
schrijven, ik heb mijzelven vaak twijfelmoedig de vraag gedaan, of hij wel
volkomen ongelijk had. Daarom hebben zij, dunkt mij, die zich aan zulk een
arbeid wagen, aanspraak op eene welwillende beoordeeling. Daar durf ik op
rekenen.
Ja. `De' Van Dale heeft dan ook tot op de dag van vandaag veel tekorten. Maar
Van Dale zelf valt niets te verwijten. Een antiheld avant la lettre. Een held dus.
Tezamen met zijn taalkundige wereld en geschiedenis door Lo van Driel aan de
vergetelheid ontrukt.
Een prachtboek. Van harte aanbevolen, extra en intra muros.
- Frida Balk
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Marie-Thérèse Claes, Philippe Hiligsmann en Jan Walravens (red.): n/f3 (Inter)culturele
studies. Association des néerlandistes de Belgique francophone, 2003, 152 pp. ISSN 13777645.

De bijdragen van het derde nummer van n/f betreffen het vakgebied
(Inter)culturele studies. Walravens verschaft in zijn inleidende artikel een
overzicht van de wording en de ontwikkeling van dit in essentie rijkgevulde en
multidisciplinaire vakgebied. Hoewel hij poneert dat (Inter)culturele studies
niet eenduidig als wetenschappelijk onderzoeksgebied geïdentificeerd kan
worden door de grote verscheidenheid aan onderwerpen en het ontbreken van
een exclusief theoretische positie, meent hij evenwel dat het programma gedefinieerd kan worden als het begrip van wrijving tussen culturen. Dat vooronderstelt het begrijpen van (culturele) identiteitsvorming, wat op zijn beurt verband
lijkt te houden met het verkrijgen van inzicht in het verschijnsel taal. De multidisciplinariteit en uitgestrektheid van het onderzoeksgebied maken dat ik niet
zoals Walravens van mening ben dat de bijdragen aan deze uitgave van n/f een
mooie illustratie vormen van de beoefening van de discipline. De grote
reikwijdte van het vakgebied maakt dat de artikelen daar onmogelijk recht aan
kunnen doen en ik constateer liever dat zij veeleer een aardige greep betreffen
uit de vele mogelijkheden die de discipline te bieden heeft. Zo laat Verluyten
aan de hand van het stereotype `De Fransen zijn arrogant' zien dat stereotypen
datgene uitdrukken wat niet beantwoordt aan het eigen cultureel ingegeven
referentiekader. Hij geeft aan dat een begrip van het ontstaan en het werkingsmechanisme van stereotypen het stereotype kan helpen deconstrueren en zo
kan leiden tot een betere inschatting van personen die tot een andere cultuur
behoren. Aan de hand van zes menselijke basisvragen gaat Claes daarna in op
de verschillen en overeenkomsten in culturele basiswaarden tussen Nederland
en Vlaanderen. Zij stelt vast dat de heersende cultuurverschillen tot een ander
gebruik van de taal leiden, hoewel in beide landen nagenoeg dezelfde taal
gesproken wordt. Om effectief te communiceren dient dat in acht genomen te
worden. Bijleveld gaat vervolgens na wat de rol en de functie van vloeken en
verwensingen zijn en buigt zich eveneens over de linguïstische aspecten ervan.
Zij concludeert dat deze cultureel bepaald zijn en linguïstische wetten volgen.
Vlasselaers staat daarna stil bij de vraag of er een synergie mogelijk is tussen
Literatuurwetenschap en Culturele Studies. Het wereldwijd opereren van
cultuurproductie en cultuurmediatie maakt volgens Vlasselaers dat zowel
Culturele Studies als Literatuurwetenschap zich als een kritische cultuurwetenschap dienen op te stellen om de spanningsverhouding te onderzoeken tussen
enerzijds digitale en multimediale cultuur en anderzijds traditionele, op natuurlijke ervaring berustende, referentiekaders. De daarop volgende artikelen behandelen beleefdheidsstrategieën. Vismans geeft in zijn artikel een uiteenzetting
van de verscheidene linguïstische mogelijkheden voor het uitdrukken van
beleefdheid in het hedendaagse Nederlands. Hiligsmann verschaft een aantal
voorbeelden waarmee hij aanduidt op welke wijzen beleefdheid in het NVT
onderwijs te integreren is. Hij stelt dat een contrastieve benadering de meest
geschikte lijkt om leerders bewust te maken van de verschillen tussen de Neder-
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landse en de Franse wijze van beleefdheidsuitdrukking. Vermaas bespreekt ten
slotte de kwantitatieve en kwalitatieve veranderingen van de Nederlandse
aanspreekvormen en de oorzaken daarvan. Na een historisch overzicht waarin
ze de aanspreekvormen tijdens de periode van 1200 tot en met de negentiende
eeuw demonstreert aan de hand van voorbeelden uit de literatuur, geeft zij
inzage in de voornaamste resultaten van haar landelijke enquête naar het
hedendaagse gebruik van u en jij/je en demonstreert zij de factoren die daarop
van invloed zijn.
– Jessica Brouwer

Rosemarie Buikema en Maaike Meijer (reds.): Kunsten in beweging. Cultuur en migratie in
Nederland 1900-1980. Den Haag, Sdu, 2003. 467 pp. ISBN 90 12 0 9775 4 . € 35.

Dit boek vormt het eerste deel van een reeks van vijf waarin de Nederlandse
cultuur in de context van haar migranten geplaatst wordt: Cultuur en migratie in
Nederland. Het eerste deel gaat over de culturele bijdragen van de `nieuwe
Nederlanders' aan de Nederlandse cultuur tussen 1900 en 1980. Onder `nieuwe
Nederlanders' vallen hier onder meer de migranten uit de voormalige koloniën
(Oost-Indië, Suriname, de Nederlandse Antillen), de Duitse politieke vluchtelingen van vlak vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Oost-Europese
zigeuners, maar uiteindelijk iedereen die zich van buiten de grenzen voor
kortere of langere tijd om politieke of economische redenen in Nederland
vestigde. De structuur van de bundel werd doelbewust opgebouwd naar het
model van Nederlandse literatuur, een geschiedenis geredigeerd door M.A. Schenkeveld-van der Dussen e.a. (Groningen 1993). Een culturele gebeurtenis vormt
steeds de aanleiding voor een genuanceerd verhaal over hoe de cultuur van een
bepaalde migrantengroep in de textuur van de Nederlandse cultuur ingeweven
werd.
De tweeëntwintig auteurs laten duidelijk zien dat het in de eenentwintigste
eeuw niet meer mogelijk is over `zuivere' culturen te spreken. Nederland is
immers al vanaf de zeventiende eeuw een ontmoetingsplaats van vele volken en
vele culturen. Deze in het begin nog `vreemde culturen' op Nederlandse bodem
hadden allemaal hun eigen `ontwikkelingen' voordat ze zich uiteindelijk
vermengden met de Nederlandse cultuur.
Het boek heeft niet alleen een zeer hoge cultuurhistorische en informatieve
waarde, maar laat zich ook lezen als een cultuurkri ti sche stellingname. Deze is
van complexe aard. Er is een structureel en een inhoudelijk aspect. Het structurele aspect is dat de auteurs cultuur niet als een homogeen, maar wel als een
dynamisch en gelaagd begrip aanpakken. Impliciet waarschuwt de bundel
hierdoor tegen nationalis ti sche neigingen cultuur als een puur natiegebonden
fenomeen te beschouwen. Op basis van het door het boek uitgedragen cultuurbegrip is het niet meer verantwoord een cultuur van welk land dan ook als een
geïsoleerd en homogeen terrein te beschouwen. Sterker nog, het begrip
`identiteit' waarvan cultuur een zeer groot, of zelfs het grootste deel uitmaakt,
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kan ook niet meer als een eenduidig systeem van normen en waarden opgevat
worden, laat staan dat het geografisch af te grenzen zou zijn. Een van de
voorbeelden is de dubbele bodem van de poëzie van Hans Faverey: in de Nederlandse context is het meer een hermetische, zelfreferentiële dichtkunst, maar de
Surinaamse context opent onverwachte perspectieven voor de interpretatie van
zijn gedichten. Geen van beide referentiekaders is weg te denken bij het lezen
van Favereys poëzie.
Het inhoudelijke aspect van de cultuurkritische stellingname is dat geen
enkel aspect van wat we cultuur noemen los te zien is van haar politieke context.
Cultuur is ook met politiek verweven vanwege haar vele instituties. Zelfs de op
het eerste gezicht `onschuldige' terreinen als dans, muziek of showbizz, worden
mede door politieke en ideologische factoren bepaald. Alle aspecten van cultuur
impliceren een brede waaier van kwesties als gelijke kansen, etnische minderheden, feminisme, eurocentrisme, de verhouding van West tot Oost etc. De
wegen van kunstenaars tot hun uitdrukkingsmogelijkheden zijn, evenals de
inhoud van hun werk, hoe dan ook politiek geconditioneerd.
De bundel kan gelezen worden in de door de redacteurs aangeboden chronologische volgorde. Dan krijgt men een tijdsoverzicht van 1901 tot 1978 van wie
allemaal het culturele klimaat van Nederland kwamen beïnvloeden en hoe. Een
andere mogelijkheid is een geografische manier van lezen. Dan maakt de lezer
zelf keuzes van leesstrategieën op grond van het type migrantengroepen. In dit
geval kan men eerst de Indische hoofdstukken lezen (over onder andere de
invloed van batik, de Balinese gamelangroep `Gong Peliatan', de herinneringsliteratuur van eerste en tweede generatie Indische schrijvers, zoals Hella Haasse,
Tjalie Robinson, Marion Bloem, Adriaan van Dis), vervolgens die over de
Surinaamse culturele productie (van Albert Helman, de Nederlandse beeldende
kunstenares Nola Hatterman, of het Suriname-nummer van het Friese
tijdschrift Tsjerne) of die over de Duitse vluchtelingen (Irmgard Keun, de positie
van Duitse kunstenaars in Nederland vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog),
en zo verder. De verschillende genres ten slo tte bieden een derde leesmogelijkheid. Zo kan men eerst alle bijdragen over muziek, dan die over dans,
literatuur, beeldende kunst of over de amusementsindustrie lezen. Deze
leeswijzen bieden afzonderlijke inzichten in de verrijking van de Nederlandse
cultuur door de nieuwkomers in de twintigste eeuw. De mogelijkheid voor deze
losse manier van lezen suggereert dat er op het gebied van de cultuur van een
bepaald land geen groot, overkoepelend vertoog te vertellen valt. Bovendien
vallen de grote verschillen tussen `lage' en `hoge' cultuur weg. Een van de
grootste verdiensten van dit eerste deel is dat het cultuur niet normatief
behandelt, tegelijkertijd is kritiek in de beschrijvende gedeeltes over de receptiemechanismen van de ontvangende cultuur sterk aanwezig.
De reeks Cultuur en migratie in Nederland die met de steun van het Prins
Bernhard Cultuurfonds verschijnt, is in vele opzichten uniek te noemen. Eén
van die opzichten is van specifiek belang voor neerlandici in Midden- en OostEuropa. Het eerste deel van de reeks is namelijk méér dan een rijke bron van de
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Nederlandse cultuur in de twintigste eeuw. Het is een handboek voor iedereen
die dagelijks met etnische, racistische en nationalistische kwesties geconfronteerd wordt in zijn/haar eigen land en omgeving. Midden- en Oost-Europa zijn
niet minder dan Nederland verzamelplaatsen van vele volken en culturen, maar
de historische achtergrond van deze multi-etniciteit is heel anders dan in
Nederland. Deze landen waren namelijk geen koloniale machten. Kolonisatie is
echter maar één van de vele confrontaties tussen verschillende culturen. De
afwezigheid van een koloniaal verleden betekent nog niet dat de regio Middenen Oost-Europa de in de inleiding van de bundel onderscheiden patronen van
interactie tussen autochtone en `vreemde' culturen – witwassen, uitsluiting,
insluiting, exotisering en vermengen tot transnationale cultuurvorm – niet kent.
Integendeel: etnische discriminatie, antisemitisme en anti-romagevoelens
behoren nog niet volledig tot het verleden. Er zijn ook vele Midden- en OostEuropese kunstenaars, die in hun kunst de invloed van andere culturen warm
omhelzen, verwerken en tot transnationaal niveau verheffen, net zoals dat in
Nederland het geval is. Het vak neerlandistiek kan met Kunsten in beweging een
heleboel vastgeroeste ideeën in de regio aan de kaak stellen en een nieuwe basis
voor culturele studies introduceren Het biedt een verfrissende kijk op cultuur
die ook andere aspecten van het maatschappelijke leven ten goede kan komen.
– Judit Gera

Hanny Vermaas: Mag ik u tutoyeren? Aanspreekvormen in Nederland. Amsterdam en
Antwerpen, Veen, 2004. 96 pp. ISBN 9020403737. € 8,50.

Dit boekje is de `publieksgerichte versie' van het proefschrift van Vermaas 1 uit
2002. Voor het geval dat nog niet duidelijk zou zijn: het gaat om de ontwikkeling en het gebruik van de Nederlandse persoonlijke voornaamwoorden van
de tweede persoon, met name je/jij en u. In zes korte hoofdstukjes bespreekt
Vermaas de historische ontwikkeling van de aanspreekvormen in het middelnederlands en van de zeventiende tot en met de negentiende eeuw; de huidige
systematiek voor het gebruik van de aanspreekvormen; hun gebruik in de
media; vormen en gebruik van de aanspreekvormen in dialect; en de aanspreekvormen in Vlaanderen. Het boekje bevat ook een beknopte bibliografie.
Voor haar proefschrift heeft Vermaas in 1992/93 een uitgebreide landelijke
enquête gehouden onder Nederlandse scholieren, hun ouders en grootouders.
Op basis van de resultaten hiervan beschrijft ze het huidige gebruik van de
aanspreekvormen in Nederland. In Mag ik u tutoyeren? gaat het vooral om een
eenvoudige beschrijving van (de systematiek achter) dat gebruik. Theorie en
methodologie van het onderzoek komen dus nauwelijks ter sprake. Dat is
begrijpelijk voor zo'n `publieksgerichte versie' (7), maar de geïnteresseerde

VERMAAS: Veranderingen in de Nederlandse aanspreekvormen van de dertiende t/m de
twintigste eeuw. Utrecht, 2002.

I J.A.M.
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neerlandicus kan toch maar beter het proefschrift ter hand nemen, als hij
erachter wil komen hoe de vork echt in de steel steekt.
Daarmee doel ik dan niet alleen op die systematiek achter het gebruik van de
voornaamwoorden jij en u. Die is natuurlijk erg interessant, ook al wordt hij
niet bijster sprankelend beschreven. Het gaat me echter ook om de methodologie van dit onderzoek en de conclusies van Vermaas. Nu is dit een bespreking
van die verkorte versie en niet van het proefschrift zelf, maar het is toch nuttig
heel kort bij één fundamenteel punt stil te staan. In haar enquête vroeg
Vermaas of mensen u ofjij zeiden in bepaalde situaties. In feite komt dat neer
op een vraag naar wat men denkt dat men zegt. Er is een belangrijk verschil
tussen zelfperceptie en eigenlijk gebruik: als iemand beweert dat hij tegen de
loodgieter altijd u zegt, is nog niet bewezen dat dat ook zo is. Daarvoor zouden
we gesprekken tussen die persoon en zijn loodgieter moeten hebben, maar die
heeft Vermaas niet opgenomen.
Op zich is dat niet zo'n probleem, zolang de onderzoeker het verschil tussen
vermeend gebruik en echt gebruik maar erkent. Maar dat doet Vermaas niet. Ze
onderzoekt dat echte gebruik elders wel, maar dan gaat het om het openbare
leven: aanspreekvormen in de media en de reclame (hoofdstuk 4 van Mag ik u
tutoyeren?). Daarmee worden de enquêteresultaten over vermeend gebruik van
aanspreekvormen in de privé-sfeer dus niet getoetst aan het echte gebruik.
De vraag rijst dus of Vermaas inderdaad wel het huidige gebruik van de
aanspreekvormen te pakken heeft. Daar twijfelt ze zelf echter niet aan. Ze heeft
het over haar `ontdekking dat er een nieuw aanwijsbaar systeem in het gebruik
van u en j j/je bestaat' en wil `bevestiging bieden van het bijna automatisch
vernieuwde gebruik van u en jij/je' (8). Dergelijke uitspraken doen voorkomen
alsof het huidige systeem (of eigenlijk dat van zo'n twaalfjaar geleden) niet
langzamerhand is ontwikkeld, nog steeds in ontwikkeling is, en zich voorlopig
ook wel zal blijven ontwikkelen. Erger nog wordt het op de flaptekst: `De lezer
van dit boek krijgt inzicht en houvast, en zal voortaan niet meer twijfelen over
een juist gebruik van "u' en "jij".' Hiermee is de metamorfose compleet: wetenschappelijk onderzoek naar de Nederlandse taal in beweging, waarbij de nodige
voorzichtigheid in acht genomen dient te worden, is nu verheven tot duidelijke
normstelling. Het proefschrift van Vermaas maakt het gelukkig niet zo bont.
Lees dat dus maar.
– Roel Vismans

Carola Henn (red.): n/f 2. Onderzoek en praktijk tussen twee talen. Association des néerlandistes
de Belgique francophone, 2003. 167 pp. ISSN 1 377 7645.

In mijn bespreking van de eerste uitgave van n/fuit 2002 (NEM 41,2, 8o-82
(2003)) gaf ik al aan dat het hier waarschijnlijk om een soort jaarboek zou gaan.
Dat lijkt inderdaad het geval te zijn, nu n/f 2 ongeveer een jaar later is
verschenen. Deze tweede uitgave is in veel opzichten een flinke stap vooruit. In
kwantitatief opzicht is dit nummer 57 bladzijden dikker en telt het twaalf in
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plaats van zeven artikelen. In organisatorisch opzicht zijn de bijdragen in drie
aparte rubrieken gegroepeerd, in plaats van op alfabetische volgorde zoals in
het eerste nummer het geval was. De uitvoering is minstens even professioneel als die van de eerste jaargang, met slechts een enkele redactionele
misser (bijvoorbeeld de verwijzing in het artikel van Callebaut naar een publicatie van Vismans uit 1994 die niet in de bibliografie staat; maar iedereen kent
dat boek natuurlijk!) .
De drie rubrieken waarin n/f 2 is opgedeeld, zijn `onderzoek over literatuur',
`onderzoek over taalkunde' en `NVT in de praktijk'. De eerste twee rubrieken
lijken voornamelijk verslag te doen van lopend onderzoek, terwijl de laatste
lopende onderwijsprojecten beschrijft. Dat is nuttig, maar tegelijkertijd ook
een beetje frustrerend. Als lezer van zo'n bundel blijf je steeds zitten met de
vraag waar het uiteindelijk toe zal leiden. Bij de ene bijdrage is dat uiteraard
duidelijker dan bij de andere.
De literaire rubriek bestaat helaas uit slechts één bijdrage. Daarin belicht
Sabrina Sereni `Charlotte Mutsaers' speurtocht' naar haar eigen identiteit. Dat
gebeurt in het kader van een interessante discourstheorie waar niet alleen
letterkundigen iets aan hebben. In de taalkundige rubriek worden heel
verschillende aspecten van de taalkunde onder de loep genomen. De meeste
artikelen hebben overigens ook een taaldidactische invalshoek waarbij het
contrast tussen de moedertaal (het Frans) en het Nederlands (de doeltaal) in
het spel komt. Dat is zeker het geval in de bijdragen van Rasier (over
zinsaccent), Pekelder en Puttemans (over woordvolgorde), Paupert (over vaste
uitdrukkingen met een werkwoord van positie). In het onderzoek van
Lousberg gaat het om de taalleerders zelf, met name hun houding ten opzichte
van het Nederlands en hun motivatie om die taal te leren. Hierbij contrasteert
hij Duitstalige en Franstalige leerders. Mareel onderzoekt de verwantschap
tussen `bijna gelijke uitdrukkingen in het Nederlands en het Frans'. Hij mikt
hier met name op paren als er was geen hond en il n'y avait pas un chat, waarvan
de structuur hetzelfde is, maar de lexicale invulling enigszins verschilt. Callebauts bijdrage over het schakeringspartikel dan is de enige waar didactiek en
contrast eigenlijk niet aan bod komen.
Ook de vijf bijdragen over de onderwijspraktijk zijn erg divers. Beerden
houdt in zijn bespreking van de Franse vertaalwoordenboeken van Van Dale
een pleidooi voor de invoering van nieuwe labels voor zaken uit België. Hierbij
heeft hij de verschillende doelgroepen van deze woordenboeken voor ogen,
maar pleit hij er tenminste impliciet ook voor meer rekening te houden met de
Franstalige leerder van het Nederlands. Catalano en Sutera evalueren Project
103 waarin een Franstalige en een Nederlandstalige lerarenopleiding met
elkaar samenwerken met als doel verbetering van zowel de taalvaardigheid als
de culturele vaardigheden van de studenten. Aan de hand van het Nederlands
laat De Laet zien hoe linguïsten die al voor de Europese Unie werken, er een
extra taal bij leren. Dat dat bij gevestigde taal-professionals snel gaat, lijdt geen
twijfel. Godin en Piwnik beschrijven Gramlink-Nederlands, een on line oefenprogramma Nederlandse grammatica voor Franstaligen. Ten slotte presenteert
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Héroguel een model om het (relatief nieuwe) vak zakelijk Nederlands aan te
bieden.
Twee van deze vijf op het onderwijs gerichte artikelen (Catalano & Sutera en
De Laet, hoewel deze laatste in iets mindere mate) bevatten ook een evaluatie
van het beschreven project. Dat is toe te juichen, want het is belangrijk dat
(vreemde-taal)-docenten niet alleen hun nieuwe methodes en materiaal presenteren, maar ook laten zien of het beoogde doel ervan gehaald wordt. Daar horen
evaluaties door studenten en docenten bij, analyses van studieresultaten, en
kritische geluiden van collega's die ermee gewerkt hebben en studenten die het
materiaal hebben moeten gebruiken. Wat dat betreft is er mijns inziens ook op
het kwalitatieve vlak een stapje vooruit gedaan in dit tweede nummer van n/f,
hoewel meer van dit soort evaluaties zeer wenselijk is.
Blijkens de inleiding door de redactie zijn de artikelen uit n/f 2 afkomstig van
een onderzoeksmarkt die in december 2001 in Mons werd gehouden. Veel van
wat er in te lezen staat, is intussen dus alweer een stap verder. Niettemin geeft
het `jaarboek' van de ANBF een goede indruk van wat er zoal speelt in de Franstalige neerlandistiek.
– Roel Vismans

Arie Verhagen en Jeroen van de Weijer (eds.): Usage-based approaches to Dutch. Lexicon,
grammar, discourse. Utrecht, LOT, 2003. 207 pp. [Netherlands Graduate School of Linguistics
Occasional Series]. ISBN 90 76864 47 0.

Deze bundel bevat zes studies van het Nederlands door intra- en extramurale
taalkundigen, die in maart 2003 te Leiden bijeen waren voor het symposium
'Language, Culture, and Cognition'. Alle auteurs gaan in hun onderzoek principieel uit van gegevens uit feitelijk taalgebruik en sluiten daarmee aan bij de
'usage-based' benadering van Langacker en Tomasiello. Ze gaan ook allemaal in
op de vraag welke mechanismen van taal en kennis er nu aan het bestudeerde
taalgebruik ten grondslag kunnen liggen. Niet voor niets tenslotte is de eerste
editor hoofdredacteur van het tijdschrift Cognitive Linguistics. Een derde punt
van overeenkomst is dat we hier geen abstracte formules en theorieën
aantreffen, maar grondige analyses en beschrijvingen van betekenis en gebruik
van de onderzochte constructies.
In het openingsartikel gaat Ariane van Santen in op de vraag wat de
betekenis is van niet-feminiene beroepsnamen zoals pedagoog. In tegenstelling
tot een woord als pedagoge dat duidelijk altijd gemarkeerd [+vrouwelijk] is, is
pedagoog ongemarkeerd, dat wil zeggen het is niet noodzakelijk altijd
[+mannelijk], maar kan ook op gender-neutrale wijze gebruikt worden. Nader
onderzoek van het NRC Handelsblad-corpus wijst uit, dat in de praktijk pedagoog
meestal gebruikt wordt ter aanduiding van mannen, soms ook neutraal voor een
persoon in het algemeen, en dan ten derde mogelijk nog wel eens voor een
vrouw. Deze gebruikskennis die de Nederlandstaligen er op na blijken te houden dient dan ook in de betekenisbeschrijving van pedagoog verwerkt te worden.
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De hierna volgende bijdrage van Arie Verhagen gaat over de verhouding
tussen idiomatische constructies en algemene regels binnen de Nederlandse
grammatica. Op basis van het Volkskrant-corpus onderzoekt hij de eigenschappen van constructies met weg zoals (zich) een weg banen door, zijn weg
zoeken en de weg vinden. Nauwkeurige analyse van de taalgebruiksgegevens
maakt duidelijk dat we hier met vier zeer verschillende constructies te maken
hebben, te weten reflexief, transitief, intransitief en ditransitief. Gelet op die
verschillen vormt reductie tot één algemene grammaticale regel of principe
niet een geschikte beschrijving voor de zeer specifieke, kleinschalige regelmatigheden die we hier ontdekken. Maar als dit al zo is op dit ene kleine en
overzichtelijke punt van het Nederlandse taalgebruik, dan zou de systematiek
in de grammatica als geheel er – aldus Verhagen – wel eens veel minder
simpel en uniform uit kunnen zien dan vele op abstracte principes gerichte
grammaticale theorieën ons willen doen geloven.
Bob Kirsner onderzoekt vervolgens het gebruik van de interjecties hoor en
hè in directief taalgebruik, en speciaal de interactie van deze pragmatische
partikels met twee verschillende soorten imperatief (het traditionele, directe
werkwoordsstam-bevel loop door! tegenover de meer recente en minder rechtstreekse infinitief-opdracht doorlopen!). Het gaat hier om taalverschijnselen in
de interpersoonlijke sfeer die uniek Nederlands zijn en geen Engels equivalent
hebben. Na ondervraging van moedertaalsprekers en analyse van een corpus
van zes Nederlandse literaire teksten van na de oorlog stelt Kirsner vast dat
doorlopen, hoor! een flink stuk gewoner is dan loop door, hoor!, maar weer veel
minder dan loop maar door, hoor!, terwijl dit bij hè nog weer heel anders blijkt
te liggen. Behalve modale partikels als maar betrekt hij verder ook negatie in
zijn onderzoek, waarin een uitermate gevarieerd scala aan aansporings-,
waarschuwings-, verbods- en bevelsnuances wordt ontrafeld. In de slotsectie
maakt hij een aantal zeer behartenswaardige opmerkingen over betekenis en
gebruik, en over praktijk en methodologie van taalonderzoek.
Judith Loewenthals bijdrage gaat over causatieve constructies met laten
waarin geen `causee' voorkomt, zoals in De huiseigenaar liet zijn huis overschilderen. Deze bijdrage is gebaseerd op taalgebruiksgegevens uit het Eindhovense
corpus en gaat in het bijzonder over wat spreker en hoorder begrijpen zonder
dat het met zoveel woorden wordt gezegd, en over de strategieën die hierbij
een rol kunnen spelen. In haar conclusie legt ze een relatie tussen de
afwezigheid van een `causee', de vraag of er in de betreffende zin sprake is van
permissie dan wel dwang, en de rol van indirectheid in het taalverkeer.
Het onderwerp van Thom Shannons bijdrage is syntactische verandering,
in het bijzonder in de volgorde van pronominale elementen in het middenstuk
van de zin. Zei men in de Middeleeuwen nog `Als dat die grave hoorde' (met dat
als object en die grave als subject), tegenwoordig is dat geheel andersom en wel
Toen de graaf dat hoorde'. Deze langetermijnverandering wordt gedocumenteerd en geanalyseerd met een verzameling teksten van de zestiende tot en
met de twintigste eeuw. De typologische `drift' die we hier zien is er één van
een meer pragmatische naar een meer grammaticaal bepaalde woordvolgorde.
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Ter verklaring wijst Shannon op het streven naar vermijding van syntactische
ambiguïteit die mogelijk werd na en door het verdwijnen van de morfosyntactische verschillen tussen subject en object in het Nederlands.
Liesbeth Degand en Henk Pander Maat, ten slotte, gaan in op problemen
van tekstsamenhang en presentatiestrategie, in een contras ti eve studie van
Nederlandse en Franse causale connectieven, te weten omdat, aangezien en
want tegenover parce que, puisque en car. Van groot belang is dat ze aantonen
hoe de verschillen in betekenis tussen die verschillende causale connectieven
samenhangen met verschillen in Speaker Involvement: bij want/car is die hoog,
bij omdat/parce que laag. Hun bevindingen worden cross-linguïstisch gevalideerd op basis van het NRC Handelsblad-corpus voor het Nederlands en het
corpus-Le Soir voor het Frans.
De verschillende bijdragen besluiten met nu ttige bibliografische verwijzingen en de bundel bevat ook een goed register op namen, begrippen,
constructies en talen. Uit het onderzoek in deze bundel valt veel te leren over
allerlei interessante conceptuele en communicatieve factoren, conventies en
strategieën die een rol blijken te spelen in het Nederlandse taalverkeer.
Diepgravend corpus-onderzoek zoals hier geboden wordt, met de verrassende
nieuwe inzichten die het oplevert, is voor de ANS nog niet of nauwelijks
gedaan, en daardoor laat de ANS zoals wij die nu kennen, in feite maar het
topje van de grammaticale ijsberg zien. Het degelijke empirische taalgebruiksonderzoek in deze bundel levert een zeer krachtig argument om daar zo
snel mogelijk verbetering in te brengen.
– Reinier Salverda

Pierre Bakkes: Venloos, Roermonds en Sittards. Den Haag, SDU, 2002. 99 pp.
ISBN 90I2090148.

€ 12,50.
Harrie Scholtmeier: Utrechts, Veluws en Flevolands. Den Haag, SDU, 2002. 122 pp.
ISBN 90I2090083. € 12,50.

Jan Nijen Twilhaar: Sallands, Twents en Achterhoeks. Den Haag, SDU,

2003.

144 pp.

ISBN 90I2090202. € I2,50.

Alle drie uit de serie `Taal in stad en land'; hoofdredactie Nicoline van der Sijs.

De serie `Taal in stad en land' zag in mei 2002 het licht met de publicatie van
de eerste dertien delen. In 2003 volgden er nog twee delen en voor 2004 en
2005 staan er nog vijf in de steigers. Daarmee is de hele dialectkaart van
Nederland zo'n beetje bestreken, maar nog niet die van Vlaanderen, alhoewel
`in principe ook voor de in België gesproken dialecten' van het Nederlands
plannen bestaan (aldus het `Voorwoord bij de reeks' op bladzijde 5 van
Venloos, Roermonds en Sittards). Alle deeltjes waren begin januari 2004 nog
beschikbaar. Voor deze bespreking zijn echter alleen de drie delen over
Venloos, Roermonds en Sittards, over Utrechts, Veluws en Flevolands, en over
Sallands, Twents en Achterhoeks ter beschikking gesteld.
Het `Voorwoord bij de serie' staat in ieder deeltje, maar dat in Sallands,
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Twents en Achterhoeks, dat in 2003 verscheen, wijkt enigszins af van dat in de
andere (in 2002 verschenen) delen. Volgens dit voorwoord heeft ieder deel `in
principe' eenzelfde indeling: na een algemene inleiding volgen hoofdstukken
over klank en spelling, woorden en woorddelen, zinnen, houding tegenover
het dialect, een woordenlijst en ten slotte iets over de literatuur in en de
(vak)literatuur over het dialect. In de hoofdstukken over fonologie, morfologie
en syntaxis is er sprake van een vergelijking met de standaardtaal. Twee van
de hier geraadpleegde delen volgen dat stramien echter niet strak. Utrechts,
Veluws en Flevolands bespreekt de drie genoemde dialectgebieden in vier
aparte hoofdstukken (over respectievelijk de IJsselmeerpolders, het Urks, het
Veluws en het Utrechts) omdat er op taalkundig gebied weinig eenheid tussen
die gebieden bestaat (p. 17). De laatste drie hoofdstukken volgen dan wel weer
steeds de opzet van de serie, terwijl het eerste hoofdstuk vanwege `de geheel
afwijkende taalgeschiedenis van de IJsselmeerpolders noopte [...] tot [een]
afwijkende aanpak' (p. 18). Hierin wordt het onderzoek naar de taal in de
polders ingedeeld in onderzoek tijdens en onderzoek na de kolonisatie van dat
gebied. Venloos, Roermonds en Sittards bevat eerst een algemeen hoofdstuk
over het Limburgs, gevolgd door aparte hoofdstukken over de drie genoemde
steden waarin dan de eigenaardigheden van ieder dialect afzonderlijk, en
vervolgens de erin en erover gepubliceerde literatuur worden besproken.
Ook op andere vlakken verschillen de drie boekjes nogal van elkaar. Uit de
deeltjes van Scholtmeier en Nijen Twilhaar blijkt duidelijk dat de auteurs
taalkundigen zijn, terwijl dat bij Bakkes minder het geval is. Zijn taalgebruik
is bijvoorbeeld minder specialistisch. Hij besteedt ook meer aandacht aan
volksevenementen (met name het carnaval) dan de andere twee en aan de
literaire productie. Scholtmeier legt meer nadruk op de externe taalgeschiedenis, met name in het hoofdstuk over de IJsselmeerpolders dat ook het
langste (en boeiendste) hoofdstuk van het boekje is. Zijn relaas is ook het
meest toegankelijk geschreven, terwijl dat van Nijen Twilhaar lijdt aan eentonigheid. Aan de andere kant is diens literatuurlijst weer het meest indrukwekkend en bevat zijn boek kaarten met isoglossen en andere taalkundige
verschijnselen. Bakkes' boekje heeft een klein aantal kaartjes met gemeentegrenzen, maar dat van Scholtmeier bevat geen kaartjes. Wel staan er foto's in
alle drie de deeltjes.
De reeks is inderdaad duidelijk gericht op het brede publiek waarvan op de
begeleidende website (www.taalinstadenland.nl) sprake is. Dat gaat mijns
inziens soms wel erg ver. Zo gaat geen van de kaartjes in Nijen Twilhaars
boek vergezeld van bronvermelding, terwijl toch duidelijk is dat ze uit andere
publicaties komen (de spelling van het kaartje op blz. 23 is bijvoorbeeld
verouderd, en bij de kaartjes op blz. 24 en 27 is de legenda in het Duits). Ook
op een ander vlak lijkt de uitvoering soms een beetje slordig: bij Bakkes
worden minstens twee besproken auteurs niet in de literatuurlijst op bladzijde
99 genoemd. Dit maakt de serie mijns inziens minder geschikt voor gebruik
in het universitair onderwijs, waar we onze studenten regelmatig (moeten)
wijzen op de noodzaak om het geschrevene zorgvuldig te verantwoorden.
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Dat wil nog niet zeggen dat de serie `Taal in stad en land' niet ingezet zou
kunnen worden bij het extramurale onderwijs, maar daarbij is vanwege de
variabele kwaliteit wel enige voorzichtigheid geboden, althans als we van deze
drie delen moeten uitgaan. De begeleidende website (in het voorwoord bij
Sallands, Twents en Achterhoeks staat overigens een ander, niet-bestaand webadres) toont eenzelfde variabel beeld: bij negen van de vijftien reeds uitgegeven deeltjes zijn bijvoorbeeld de besproken dialecten te beluisteren, maar bij
de overige zes niet. Of dit nu het `indrukwekkend monument voor de Nederlandse dialecten' is, waarvan in het `Voorwoord bij de reeks' sprake is, betwijfel
ik derhalve.
— Roel Vismans
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William Z. Shetter

...........

A.W. de Groot was internationaal bekend

vanwege zijn vele publicaties op het gebied
van de fonologie en versleer, ook door de
faam van zijn eigen theorie van de woordsoorten. En niet in de laatste plaats dankzij
zijn Structurele syntaxis van 1949. De feestbundel Studio gratulatoria (1962) bevat
bijdragen van ruim een vij ft igtal vooraanstaande linguïsten uit alle hoeken van de
wereld.
Tegenover de titelpagina van deze lijvige
bundel ziet men een mooie informele foto
van De Groot in zijn studeerkamer thuis. In
een intiem moment zie je hem, even afgeleid
van zijn werk, zijn linkerarm uitstrekken naar
zijn grote, rustige hond die zich duidelijk
verheugt op de komende aai over de bol. De
Groots andere arm gaat bijna schuil achter
een stapel boeken, maar toch zie je duidelijk
genoeg dat hij in zijn rechterhand een sigaar
houdt.
Ik heb De Groot letterlijk geen enkele keer
zonder sigaar gezien, indien niet in zijn
mond dan in ieder geval tussen zijn vingers.
In zijn verknochtheid aan sigaren overtrof hij
vrijwel iedereen, hij was zelfs de meest toege
wijde sigarenkenner die ik ooit heb gekend.
Als een reis naar een of ander academische
bijeenkomst op zijn agenda stond, had hij
zoals de meeste professoren steevast zijn
portefeuille met allerlei belangrijke papieren
bij zich. Maar daarnaast zag je hem nooit
reizen zonder een bepaald klein ko ffertje. Bij
aankomst op de bijeenkomst legde hij het
koffertje op tafel, en iedereen die hem kende
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was al vertrouwd met de inhoud. Het zat
namelijk volgestouwd met een keur van de
beste sigaren, iets voor alle mogelijke
smaken en omstandigheden. De sigaren
werden uiteraard ook aan collega's aangeboden.
De Groot gedroeg zich met een zweem van
elegantie die altijd pretentieloos bleef– een
van mijn modellen voor hoe een echte heer
van oude Europese stempel zich behoort te
gedragen. Op de foto werkt hij ontspannen
thuis maar toch met wit overhemd, das en
pak inclusief vestje.
Hij praatte zacht en langzaam in weloverwogen zinnen, maar pas op: als het werk van
een vakgenoot hem niet aanstond, kon hij
onverwacht scherp en zelfs fel uit de hoek
komen, weliswaar meestal gekruid met de
hem eigen geestigheid.
Daarnaast belichaamde hij voor mij –
natuurlijk zonder dat hij het ooit besefte –
een nogal belangrijke mijlpaal in mijn leven
Hij was namelijk de allerlaatste die mij
tutoyeerde terwijl hij goed wist – hij was
immers ruim een generatie ouder dan ik
En op de-datheniwrzjsoun.
oude herenmanier noemde hij mij niet bij de
voornaam, maar de achternaam sec.
Wat ik niet kon weten was dat mijn kennismaking met hem in zijn laatste levensjaar
zou vallen. Ik kan eigenlijk niet zeggen dat ik
hem in dat ene jaar werkelijk goed heb

gekend, maar toch: dat prettige gevoel een
laatste 'oom'figuur te hebben gehad heeft mij
nooit meer verlaten.
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