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Thomas Vaessens (Universiteit van Amsterdam)

schrijver, de publieke ruimte en
het engagement
De

Over De literaire kring van Marjolijn Februari

De Groene Amsterdammer markeerde zijn 13o–jarige bestaan in oktober 2007
met een speciaal nummer over het thema Tlke mening telt –telt elke mening?'.
In hun inleiding vragen Koen Kleijn en Aukje van Roessel zich of of we zo
langzamerhand niet een beetje moe worden van het idee dat elke mening, hoe
banaal ook, moet worden `gehonoreerd' of `erkend'. Ten mening hebben is
gemakkelijk', schrijven zij, maar een mening vormen is veel moeilijker'.
Hoog tijd, dus, voor `een voorzichtige restauratie': Ten mening? Ja graag, maar
dan wel gestaafd met feiten en argumenten'.1
Het jubileumnummer van De Groene is een poging tot rehabilitatie van de
gefundeerde en deskundige mening, en daarbij kan volgens de redactie 'de
intellectueel die het publieke debat niet schuwt een belangrijke rol spelen'.
Kennelijk proeft De Groene eind 2007 dat er in de houding van intellectuelen in
het publieke debat wat aan het veranderen is. Intellectuelen willen niet meer
nederig of geintimideerd zwijgen wanneer ongefundeerde meningen als
oprecht, authentiek en dus `waar' worden gepresenteerd.
Telt elke mening? Bij nader inzien toch niet. Het relativisme van de principiele gelijkwaardigheid van opinies gaat overboord; het relativisme dat zo ongelukkig interfereerde met het voor veel intellectuelen onvoorstelbare neoliberale
opportunisme van LPr-ministers en andere weinig gesofisticeerde nieuwe
stemmen in het publieke debat van het post-Fortuyntijdperk. De intellectuele
elite, zo constateert De Groene, gaat zich weer wat zelfbewuster en assertiever
opstellen.
`De publieke intellectueel is terug', zo luidt de kop boven het pike de resistance
van het jubileumnummer: een bijdrage waarin Marjolijn Februari het thema
belicht vanuit het perspectief van de schrijver. Februari argumenteert dat er een
nieuwe noodzaak is ontstaan voor schrijvers om hun verantwoordelijkheid to
nemen in het publieke domein. Het is tijd, meent zij, dat schrijvers 'concrete
maatschappelijke, morele, godsdienstige problemen' aan de orde gaan stellen.2
Het reces is voorbij

Toen Februari haar stuk in De Groene publiceerde, was juist haar tweede roman
verschenen, De literaire kring. 3 Wat de critici aan deze roman vooral was
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opgevallen, is dat hij zo anders was dan Februari's debuutroman, De zonen van
het uitzicht uit 1989.
Over die eersteling had criticus en academisch postmodernismekenner Bart
Vervaeck destijds niet alleen geschreven dat het 'het sterkste Hollandse debuut
van de laatste jaren' was, maar ook dat hij vreesde `dat men dit debuut "typisch
post-modernistisch" gaat noemen om daarna het kind met het badwater weg te
gooien'.4 Kennelijk leek het Vervaeck nodig Februari's boek op voorhand in
bescherming te nemen tegen de slechte naam die het postmodernisme eind
jaren tachtig in de mainstream, en dus bij het gros van de critici, had. Die retoriek sluit aan bij het avant-gardistische discours waarmee het intellectualistische postmodernisme in de Lage Landen tot diep in de jaren negentig omgeven
werd: aan de ene kant stond de oppervlakkige kritiek (met daarachter het grote
publiek), en aan de andere kant het postmodernisme (de belangrijke schrijvers,
vertegenwoordigd door de academische kritiek).
Toen achttien jaar later De literaire kring verscheen, was dat voor de academische kritiek een teleurstelling. `Februari heeft zich opeens bekeerd tot rechtlijnig proza', schrijft bijvoorbeeld Sofie Gielis. En voor wie in die formulering
het dedain nog niet gezien had, voegt ze eraan toe: 'De literaire kring is niet
meer dan een verhaal', waarmee Februari 'de grondige experimentele literatuur'
en het postmodernisme verlaat. 5 En een andere criticus, Daniel Rovers, constateert met enige spijt dat Februari in dit boek de `postmoderne theorie' afgezworen heeft ten gunste van `pragmatiek en wereldsheid'.6
Hoewel deze postmodern angehauchte critici –allebei overigens promovendi
van Bart Vervaeck aan de Vrije Universiteit Brussel –nog steeds het antagonisme van postmodernisme en mainstream cultiveren, is er sinds 1989 natuurlijk veel veranderd. De nieuwigheid is er wel van af. Je zou zelfs kunnen zeggen
dat het postmodernisme in de tweede helft van de jaren negentig zelf mainstream geworden is: er verschenen niet alleen uitgebreide studies over het postmodernisme in de Nederlandse literatuur – onder andere van Vervaeck maar
postmoderne schrijvers als Peter Verhelst, Atte Jongstra, Stefan Hertmans,
Arjen Duinker, Dirk van Bastelaere en Marjolijn Februari begonnen ook
belangrijke literaire prijzen te krijgen.
Dat het postmodernisme het bij het wat grotere publiek desalniettemin nooit
helemaal gewonnen heeft, blijkt uit de opluchting die in veel recensies op De
literaire kring doorklinkt. Minder postmodern angehauchte critici typeren
Februari's tweede roman als `een lekker leesboek', 7 dat –in tegenstelling tot
haar eerdere werk – `uitblinkt in toegankelijkheid', 8 en waarin de auteur ook
nog eens blijk geeft 'van een verruimde blik op de maatschappij'.9
Inderdaad zien we in De literaire kring een heel andere auteur aan het werk
dan in De zonen van het uitzicht of in het experimentele filosofische proefschrift
Een pruik van paardenhaar e Over het lezen van een boek uit 2000. 'M. Februari'
stond er op het omslag van het debuut, en die strenge voorletter M bleek in de
roman te kunnen staan voor Margaret, Mortimer, Milou, Mara en Matthias.
Deze typisch postmoderne verwarring over de identiteit van de schrijver is in
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2007 verdwenen. Op het omslag van De literaire kring staat voluit: Marjolijn
Februari. i° En als om deze toenadering tot het publiek te onderstrepen, lichtte
de auteur rondom de verschijning van haar tweede roman de evolutie die zij
sinds 1989 heeft meegemaakt in interviews en essays bereidwillig toe. Bijvoorbeeld in haar bijdrage aan het themanummer van De Groene.
Wat is er veranderd? De zonen van het uitzicht verscheen in een andere tijd,
aan de vooravond van de jaren negentig. Nu, in het jubileumnummer van De
Groene, omschrijft Februari die nineties aldus:11
De politiek kabbelde, het geld stroomde, de schrijvers hadden collectief
een sabbatical opgenomen en gebruikten die tijd om even uit te rusten
en na te denken over de eigen doelen en redenen van bestaan.
Paradoxen, spiegeleffecten, echokamers, illusies en de ontregeling van
illusies: dat waren de literaire technieken in de hoogtijdagen van het
postmodernisme. Technieken van taalkritiek en filosofische reflectie
waren het –natuurlijk wist iedereen wel dat je uiteindelijk weer
gewoon aan de slag moest en uitspraken moest doen over de Bingen
van alledag, maar nu was er, in het oog van de storm, gelegenheid voor
bezinning op de methoden waarmee je die alledaagse werkelijkheid
straks te lijf moest gaan.
Maar de politiek kabbelt niet meer, zo stelt Februari in 2007 vast, want 'de
storm raast inmiddels ook over het Westen'. De thoogtijdagen van het postmodernisme' zijn voorbij en dat betekent ook dat voor de schrijvers het reces
voorbij is. Er is in korte tijd `een volledig nieuwe experimentele situatie
ontstaan' en schrijvers moeten zich aanpassen aan `een nieuwe tijd':12
Vijftien jaar geleden probeerde de schrijver met zijn experimenten uit
te vinden hoe de taal werkte, nu zijn de deuren en ramen open
gewaaid (...). Nieuwe situaties wekken nieuwe verwachtingen, nieuwe
problemen, nieuwe doelen, een nieuw publiek.
Waar De zonen van het uitzicht in 1989 al op de allereerste bladzijde de afstand
tussen boek en lezer thematiseerde –het `Voorwoord aan de lezer' begon met
de verzekering dat dit boek 'zó weinig [is] afgestemd op de letterkundige smaak
van het hedendaagse publiek dat het grootste deel het boek nog ongelezen zal
wegleggen' 13 daar heeft Februari met De literaire kring een boek willen schrijven
dat wel aansluit bij wat veel lezers lezen willen.
Deze bijdrage gaat over het waarom van deze wending naar het publiek.
Waarom koos de zo 'postmodern' begonnen auteur Februari in De literaire kring
voor een heel andere strategie? Wat zijn de nieuwe problemen en doelen die zij
ziet? Welke functie kent zij toe aan de roman in deze tijd?
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Literatuur en moraal

De literaire kring is een rechttoe, rechtaan verteld verhaal over een leesgezelschap. Plaats van handeling is een dorp in het midden van het land, waarvan de
bewoners het in hun villa's met enorme tuinen bijzonder goed getroffen
hebben met zichzelf. De `dorpsnotabelen' (45) die zich in de literaire kring
verzameld hebben – een bankier, een advocaat, een hoogleraar staatsrecht met
tal van lucratieve nevenfuncties... – zijn welgesteld en machtig. De lijntjes zijn
kort, niet alleen de lijntjes naar elkaar, maar ook naar het openbaar bestuur.
Wanneer er iets geregeld moet worden, bellen de leden van de literaire kring
gewoon even met de minister.
Het is stevige kost die de leesclubleden in hun kring bediscussieren. Ze zijn
op de klassieke Westerse canon georienteerd en dat willen ze graag zo houden.
Wanneer een vroegere dorpsgenote, de dertigjarige Ruth Ackermann, de
wereldwijde bestseller De zomer van de linnen schoenen publiceert, wil de
oprichter en informele leider van de literaire kring, Rand°lf Pellikaan, er
bijvoorbeeld absoluut niet aan denken om het kruidenierssuccesje van `dat
meisje' met de leesclub te gaan lezen en bespreken. Vijftien drukken in een
paar maanden; de verfilming is al in de maak –dit kan niets zijn. `Straks laten
we net als de rest van Nederland ons Leven bepalen door de jeugd met zijn hang
naar amusement, popmuziek in de collegezalen, Donald Duck op de leeslijsten;
ik weiger daaraan mee te doen', zegt Randolf ferm. En, met een verwijzing naar
de Bildungs-utopie uit Goethes Wilhelm Meisters Wandedahre: `ik wens me niet
te excuseren voor mijn padagogische Provinz' (148).
Voor Randolf–een man die in zijn vaste overtuigingen `wordt gesteund door
de hem omringende cultuur' (17) –is het lidmaatschap van de literaire kring
een kwestie van verantwoordelijkheid. `Vroeg of laat wordt ieder mens met
verantwoordelijkheidsgevoel lid van een literaire kring', zegt hij (i6). De ideologie van zijn kring is helemaal op humanistische leest geschoeid. Lezen is een
verheffende bezigheid die de lezer in contact brengt met de grote ideeen en
abstracties, de essenties die achter de toevallige concrete verschijnselen
verscholen gaan.
Randolf vindt ook dat literatuur helpen kan 'het oordeelsvermogen te perfectioneren' (6i), en dat maakt hem tot een aanhanger van de zogenaamde Law and
Literature-beweging (22), die juristen oproept om terug te keren naar de traditie
van de humaniora en literatuur te gebruiken als bron van normen en
waarden. 14 Boeken moeten volgens Randolf en zijn vrienden dan ook ergens
over gaan: de leesclubleden hebben een grondige afkeer van de 's trapatsen van
het postmodernisme [...] met zijn lichtzinnige focus op de beperktheden van de
taal' (6i).
Maar hoe ver gaat het culturele verantwoordelijkheidgevoel van de literaire
kring? En hoe waarachtig is het humanistische cultuurideaal dat door de leden
wordt uitgedragen? In de praktijk valt dat nogal tegen, want er blijkt ook nog
een ander, aanmerkelijk minder nobel motief te zijn om Ruth Ackermann en
haar succesroman buiten de deur te houden.
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Ruths vader was lid van de kring toen hij, ongeveer tien jaar geleden, verwikkeld raakte in een schandaal. Hij had glycerine, waarvan hij wist dat ze
onzuiver was, verkocht aan een geneesmiddelenproducent op Haiti. Het rampzalige resultaat: zeventig doden, onder wie veel kinderen. Met juridische hulp
van Randolf en enkele andere leesclubleden kwam het niet tot een veroordeling
van Ruths vader. Wel leek het Randolf beter dat, toen de schikking eenmaal
getroffen was (een boete van een paar ton), Ruths vader zich maar zou terugtrekken uit de literaire kring.
Omdat Ruths roman zo'n enorm succes is en omdat de plaatselijke boekhandelaar er alles aan doet de inmiddels wereldberoemde schrijfster voor een interview naar haar geboortedorp te laten terugkeren, wordt de druk op de literaire
kring steeds groter: ze moeten iets met dit boek en met deze schrijfster ervan,
die hen zo oncomfortabel confronteert met een episode uit het verleden die ze
adequaat onder het tapijt geveegd meenden te hebben. Als Randolf en zijn
vrienden aan het eind van de roman inderdaad Ruths boek bespreken, slagen
zij erin de discussie al binnen enkele ongemakkelijke ogenblikken op een
ander, veel algemener en abstracter literair onderwerp te brengen. En als de
schrijfster kort daarop door de boekhandelaar in de dorpskerk wordt geinterviewd, is al na een vraag duidelijk dat dit human interest-gesprek nergens over
zal gaan. Gevaar geweken, de rijen weer gesloten: de vuile was blijft binnen.
De immoraliteit van de waargebeurde affaire rondom Ruths vader – de
beschrijving ervan voert térug op 'de zaak Vos', die vooral na de omstreden
schikking in 2002 nogal wat pennen in beroering bracht, ook die van columnist Marjolijn Februari, 15 laat zich maar moeilijk rijmen met het hoogdravende
cultureel discours van de leesclubleden.
De s trekking van De literaire kring lijkt dus duidelijk. Februari portretteert een
groep net iets te welgestelde en net iets te machtige arrives die ook nog eens
behoorlijk cultureel onderlegd zijn. Het cliché wil dan dat die cultuur slechts
een dun laagje is, en zo is het in De literaire kring natuurlijk ook. Met name de
jonge en kritische journalist Victor, een bijfiguur in de roman, ontmaskert feilloos de hypocrisie van de leesclubleden, die hij daarbij ironisch als `weldenkende humanisten' typeert (86). De hogere cultuur is volgens Victor een
`morele witwasorganisatie' voor een elite die 'de volgende ochtend op hun
hoofdkwartier weer winstgevende deals (...) sluiten met misdadige regimes'
(86). Victor heeft gelijk, maar het zal blijken toch wat ingewikkelder te liggen.
Zowat alle personages in De literaire kring stellen zichzelf vragen over ethiek
en moraal. De leesclub, deze zelfbenoemde `morele elite' (32), doet dat vooral
aan de hand van de literatuur. De vraag die de roman opwerpt, is dan ook wat
er nog over is van het door Randolf en zijn vrienden zo wellevend gepropageerde ideaal van een moraal-verschaffende literatuur.

De teloorgang van de publieke ruimte
Fen interessant aspect van De literaire kring is dat de roman in een dorpse
omgeving is gesitueerd. In de modernistische literaire traditie gold het
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platteland vaak als de antipode van metropolis, waarbij de grote stad stond voor
intellectuele beweeglijkheid en waarbij de dorpen en buitenwijken bastions
waren van benepen conformisme. In de woorden van Harry Mulisch uit Bericht
aan de rattenkoning (1966): in de stad heerst `een geest van vrijheid, betrekkelijkheid en kosmopolitisme', die de stedelingen ver verheft boven 'de
bedomptheid van de provincie'. 16 Het postmodernisme tendeerde vervolgens
ideologisch naar een omkering van dit hierarchische onderscheid van centrum
en marge. 17 Aan de notie 'centrum' gingen connotaties kleven als koloniaal en
autoritair, en de voorheen altijd genegeerde, want stemloze `marge' werd object
van geengageerd onderzoek met emancipatorische doelstellingen.
Februari toont in De literaire kring met geen van deze tegengestelde visies op
de relatie van stad (centrum) en platteland (marge) affiniteit. Haar laatpostmoderne roman zwakt de tegenstelling juist af door te laten zien hoe relatief deze
geworden is in de wereld van vandaag. Bijvoorbeeld in deze passage:
Boven het hoofd van de dorpelingen hangen informatiesatellieten die
geen schaduw hebben, en in de loop der jaren zijn naar alle hoeken
van de wereld breedbandverbindingen aangelegd die geen geluid
maken, zodat niemand het verkeer hoort dat met het denderende
geweld van exbibytes per seconde door het dorp raast, maar ook al hoor
en zie je de lijnen niet, ze zijn er (32-33).
De dorpsbewoners verkeren een groot deel van hun tijd weliswaar in de
bucolische rust van het dorp, dat `verscholen ligt als een oude buitenplaats' (38),
maar tegelijk bewegen zij zich ook in een virtuele ruimte zonder grenzen, een
digitaal netwerk waarin toegang tot informatie is gelijkgeschakeld en genormaliseerd. De oude dichotomie van stad en platteland wordt opgeheven met
behulp van de moderne communicatiemiddelen. Wanneer de villabewoners na
een Lange werkdag thuiskomen, lopen ze een rondje door hun riante tuinen om
nog snel even te kunnen bellen met collega's of zakenpartners in alle uithoeken
van de wereld (37).
Een landelijke of suburban setting kan in een hedendaagse roman al lang
niet meer functioneren als toevluchtsoord waar men kan ontsnappen aan een
jachtige wereld. Ook het dorp in De literaire kring is veel minder dorps dan een
dorp in de jaren zeventig of tachtig. De romangebeurtenissen spelen zich af op
een egaal speelveld waarop de elektronische media in alle zones simultaan
opereren. De personages zijn digital citizens die zich in virtual communities
ophouden waarin grenzen en cultuurverschillen niet bestaan. 18 Volgens
Randolf moet men 'de dynamiek van deze plek' dan ook niet onderschatten
(31), waaraan de vertelinstantie nog toevoegt: `Vergis je niet. Randolf heeft gelijk
als hij het heeft over de dynamiek van het dorp. Hoewel alles hier in diepe rust
lijkt, wordt vanaf deze verborgen plek de wereld bestuurd' (32). En een paar
bladzijden verder: het dorp 'is de naaf van de nieuwe wereld' (38).
Omdat de bewoners van deze nieuwe wereld beschikken over communicatie-
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middelen die het begrip `afstand' zeer relatief maken, hoeven ze ook niet dicht
bij het vuur te staan. Ze zoeken dus letterlijk de luwte op, waar niemand hen op
de vingers kijkt. In het dorp zijn geen camera's, geen journalisten en geen
demonstraties. Het parlement is ver weg. Dat is maar goed ook, want volksvertegenwoordigers zijn vooral lastige obstakels. Zo worden malversaties in het
bestuur van een goed Joel verzwegen tot op het moment dat de woordvoerder
voor ontwikkelingshulp van Groen Links, Hajenius, griep heeft. 'Die gaat
Kamervragen stellen als hij dit hoort', zegt Randolfs schoonzoon John, dus
moet het nieuws naar buiten `voordat Hajenius weer is opgeknapt en lastig
wordt' (76).
In de wereld van De literaire kring is de publieke ruimte verworden tot het
decor van een goeddeels symbolisch achterhoedegevecht. De democratische
stroperigheid van de politieke besluitvorming wordt voortvarend omzeild. De
echte beslissingen worden genomen en het echte debat wordt gevoerd op
plaatsen die voor het publiek niet zichtbaar zijn. In de onbeperkte, grenzeloze
en virtuele ruimte van de elektronische media, bijvoorbeeld. Via de mobiele
telefoon en de email trekt de nieuwe elite voortdurend ondoorzichtig aan
allerlei touwtjes. En omdat nu eenmaal niet alles via mail of telefoon kan, zoekt
men elkaar ook op. Ook dat gebeurt niet in de publieke ruimte, maar op priveterrein. De achtertuinen van de dorpsbewoners grenzen allemaal aan elkaar,
dus `als er iets geregeld moet worden, [valt] via de achtertuinen altijd wel
iemand (...) te traceren die bevriend is met een bestuursvoorzitter, met een
Europarlementarier of met een hofdame, als directe toegang gewenst is tot de
koningin'. De argeloze bezoeker die door het dorp wandelt, heeft geen weet van
die achtertuinen, lezen we, `omdat het alles welbeschouwd nergens voor nodig
is dat iedereen het weet' (38).
De private sfeer is in De literaire kring belangrijker geworden dan de publieke
sfeer, die voor de dorpsnotabelen niet meer het centrale domein van de samenleving is. 'Op zaterdagochtend staat bijvoorbeeld bij de bakker altijd wel een
klant die tijdens werktijd de verantwoordelijkheid heeft voor een begroting met
een aanmerkelijk grotere spanwijdte dan de begroting van de staat der Nederlanden' (36). Dat de verantwoordelijkheid voor een begroting nog wel wat
anders is dan de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van beleid voor individuele burgers, zoals bijvoorbeeld een minister die heeft, dat komt de dorpsbewoners niet slecht uit. Voorzover ze iets met dat beleid te maken willen hebben,
bellen ze de verantwoordelijke minister wel. Zonder diens ministeriele verantwoordingsplicht te delen, sturen ze zijn beleid.
De (autonome'

schrijver en het publieke debat

De lezen van de literaire kring zijn in Februari's roman de representanten van
een elite van bankiers en juristen die in schitterende achtertuinen heimelijk
zaken doet, zonder dat zij zich laat corrigeren of controleren door het publiek of
zijn vertegenwoordigers in het publieke debat –politici, journalisten, opiniemakers, schrijvers. Naarmate de begrotingen waarvoor de dorpsnotabelen
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verantwoordelijk zijn groter worden, wordt het belang van het publieke debat
geringer. Het worth gevoerd door mensen die geen deel hebben aan de gang
der dingen: buitenstaanders die nergens over gaan en dus machteloos zijn.
Nu is het de paradox van de literaire kring dat zijn leden enerzijds belang
hebben bij deze ontwikkeling –hoe minder verantwoording zij hoeven afleggen
in de publieke sfeer, hoe voortvarender zij hun zaken kunnen aanpakken –,
maar dat hun humanistisch cultuurideaal anderzijds ten nauwste samenhangt
met het achttiende-eeuwse idee van zo'n publieke sfeer, een 'biirgerliche
Offentlichkeit' (Habermas). Ze plaatsen de schrijver op een torenhoog voetstuk,
terwij1 ze weten (en er belang bij hebben) dat het debat waarin deze schrijver
traditioneel de boventoon voert er in de wereld niet zo heel veel meer toe doet.
Omdat de schrijver volgens de moderne literaire ideologie als private persoon
spreekt – als iemand die zich onafhankelijk kan opstellen tegenover economische en ideologische machten –is hij bij uitstek geschikt om in de emancipatoire en kritische ruimte die de publieke sfeer is namens het publiek de macht
van de staat onder controle te helpen houden. 19 Als 'autonome' intellectueel
staat de schrijver boven de partijen, waardoor hij in het publieke debat altijd
zuiver kan redeneren en argumenteren. Volgens velen, onder wie William
Marx, is dat de verklaring voor de hoge status die de schrijver in de achttiende
eeuw verwierf. 2° Dat de werkelijkheid er sindsdien heel anders uitziet –het zijn
in de wereld van De literaire kring immers vooral de machteloze buitenstaanders die zich met het tot symbolisch achterhoedegevecht verworden publieke
debat bemoeien: de publieke sfeer is, ook volgens Habermas, inmiddels goeddeels onttakeld –weerhoudt de leden van de literaire kring er niet van in hun
pronkerig literair discours nog steeds achttiende-eeuwse ideeen levend te
houden over de schrijver als publieke intellectueel.
Zo vindt Randolf dat schrijven 'een bijdrage [is] aan de politieke cultuur van
een land' (207). De schrijver heeft volgens de roerganger van de literaire kring
dus een politieke functie, en die mag hij niet verzaken. Ruth Ackermann doet
dat wel. Haar autobiografische `chicklit' wordt door de leden daarom absoluut
niet serieus genomen. 'We hebben deze leesclub niet opgericht om dit soort
rotzooi te lezen' (132), zegt Randolf, die zich als intellectueel met andere dingen
denkt te moeten inlaten:
Godallemachtig (...) sinds wanneer lezen we keukenmeidenromans
met de literaire kring? Omdat zo'n meisje in het dorp heeft gewoond,
hoeven we toch niet meteen haar dagboeken te lezen! We nemen
onszelf toch serieus als intellectuelen, mag ik hopen! (47).
Niet alleen Randolf haalt voor het vermeende `meisjesdagboek' zijn neus op,
Ruths roman bevredigt ook de literaire behoeften van andere (al dan niet
zelfbenoemde) intellectuelen niet. ' De zomer van de linnen schoenen is een
grappig, gezellig boek, daarover zijn de critici het eens', zo lezen we, maar 'de
serieuzere critici missen (...) de actualiteit en het element van maatschappelijke
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betrokkenheid in de roman' (165, mijn cursivering, tv). En juist aan die
maatschappelijke betrokkenheid is nu behoefte, vindt ook John, die precies
weet waarom Ruths boek niet geschikt is voor behandeling in de literaire kring:
We leven in een land dat wordt verdeeld door fundamentalisme en
racisme, waar de een na de ander wordt doodgeschoten, waar de globalisering en de kernwapendreiging als een vloedgolf overheen rollen, en
dan weet zo'n vrouw niets anders te schrijven dan een liefdesgeschiedenis? (...) Ik pleit niet voor pamflettisme, maar om op dit moment
nog met persoonlijk psychodrama te komen aanzetten. Dat is na 9/11
toch wel erg pover (99–Too).
De dorpsnotabelen in de literaire kring verkondigen voortdurend de noodzaak
van een ouderwets literair engagement. De schrijver dient zich met de wereldpolitiek te bemoeien, en het is dus maar jammer, zoals Randolf op een gegeven
moment opmerkt, dat je nooit schrijvers en dichters bij de brandhaarden ziet
(179).
Probleem is natuurlijk dat ook Randolf veel liever in zijn achtertuin zit, dan
bij een brandhaard. Bijvoorbeeld omdat hij van daar uit zijn zaakjes prima kan
behartigen. De hang van de literaire kring naar engagement laat zich dan ook
vrij eenvoudig ontmaskeren. Het heeft er alle schijn van dat de leden van de
literaire kring vooral roepen om grote thema's en klassiek literair engagement
om het concrete buiten de deur te houden. Het engagement mag de `zuiverheid', de `autonomie' van de literatuur niet doorbreken. Dus Been verwijzingen
naar het alledaagse leven of andere futiliteiten (zoals in De zomer van de linnen
schoenen), maar wel afstandelijke beschouwing van de onderliggende thema's
(zoals in de `serieuzere literatuur' (99)).
Zeker, de leesclubleden vinden dat literatuur ergens over moet gaan, maar
dan toch vooral over dingen die niets met hun eigen leven te maken hebben.
Literair engagement moet abstract blijven; het mag niet te dicht bij de praktijk
van het alledaagse leven in de buurt komen: Randolf en zijn vrienden stellen
alles in het werk om maar niet te hoeven praten over de autobiografische
roman van Ruth Ackermann, de dochter van hun voormalige kompaan die zo
ongelukkig in het nieuws kwam. Stel je voor dat een of andere journalist de
hele geschiedenis weer oprakelt. Dat zou nog wel eens heel onaangenaam
kunnen uitpakken.
De literaire kring weet zich in zijn smaak en voorkeuren bevestigd door een
belangrijk deel van de moderne literaire traditie. In het modernistische literaire
discours, dat sinds de Tweede Wereldoorlog in de hele westerse wereld
dominant is, zijn precies die schrijvers op een voetstuk geplaatst die zich terugtrokken achter de facade van de autonomie. Literatuur die te direct betrokken is
op de particuliere besognes van de schrijver of op andere alledaagsheden werd
van (gegenderde) diskwalificaties als `damesproza', Ieukenmeidenromans' of
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`chicklit' voorzien. De afstand tussen de gevestigde literatuur en het alledaagse
leven werd, mede daardoor, steeds groter. Het is precies deze 'scission de l'art et
de la vie' waaraan William Marx de teloorgang van de publieke functie van de
literatuur wijdt.21
De cynische conclusie moet zijn dat die teloorgang de ogenschijnlijk zo
humanistisch beviogen leesclubleden goed uitkomt. Met veel bombarie
bekennen Randolf en de zijnen zich tot eerbiedwaardige literaire tradities uit
vervlogen tijden, een houding die ze aan de wereld verkopen als een deel van
hun verantwoordelijkheid, hun padagogische Provinz. Maar dat kunnen ze
alleen doen doordat de stem van de schrijver al lang niet meer wordt gevreesd
of gehoord. Natuurlijk: iets van het charisma, de uitstraling van de literatuur is
bewaard gebleven, en de dorpsnotabelen van de literaire kring laten het graag
op zich afstralen. Maar de eerbiedwaardige literaire tradities zijn in de wereld
van vandaag volstrekt tandeloos geworden. Vanuit hun comfortabele villa's
pleiten de leesclubleden voor een onschadelijke literatuur, waarin de onafhankelijke auteur dingen bekritiseert waaraan hijzelf Been deel heeft.
De geheime agenda van het aristocratisch cultuurideaal van Randolf en de
zijnen is dus: de wereld buiten de deur houden. Zolang de literatuur maar
abstract blijft en boven het alledaagse verheven, zullen de leesclubleden haar
met al hun gezag en aanzien blijven promoten. Literatuur is niets meer dan
een bliksemafleider. Laat zij zich maar met de Grote Ideeen bezighouden, dan
kunnen de leesclubleden, verscholen in hun aan het zicht onttrokken achtertuinen, ongestoord hun concrete zaakjes behartigen.
Hoe dan wel, Teresa?

De mannen van leesclub mogen in Februari's roman het hoogste woord voeren,
de hoofdpersoon van De literaire kring is een vrouw: Teresa Pellikaan. Teresa is
negenentwintig jaar oud, restaurateur van moderne kunst en Randolfs dochter.
Over haar (innerlijke) monologen merkte criticus Pieter Steinz op dat ze `vaak
even spits doordacht en goed geformuleerd [zijn] als de columns die haar
schepster over recht, politiek en alledaagse ethiek in de Volkskrant schrijft'.22
Voor Teresa is de literaire kring `een gezelschap dat stond voor alles wat maar
fout was aan het establishment' (48). Toch is er ook wel een punt waarop ze het
met haar vader eens lijkt te zijn, en dat is hun gemeenschappelijke ergernis aan
het postmodernisme. Het verschil is dat ze het fenomeen van verschillende
kanten benaderen. Wanneer de humanistisch georienteerde leesclubleden zich
ergeren aan de `strapatsen van het postmodernisme', denken zij dat ze de
nieuwste modegril buiten de deur houden, terwijl Teresa verveeld constateert
dat het postmodernisme nu wel onderhand passé is. Zij is van een generatie die
op de middelbare school, tijdens de hoogtijdagen van de postmoderne ontmaskering van alle grote verhalen, vond Vat cynisme in orde was, een teken van
volwassenheid en toegerust zijn voor de wereld' (68). Nu, vijftien jaar later,
vindt Teresa het prettig te weten of iets echt waar is of niet en heeft ze genoeg
van het relativisme van de jaren negentig. Als iemand de socioloog W.I.
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Thomas citeert – 'if men define situations as real, they are real in their consequences' –, vindt Teresa dat `wel erg postmodern' (78).
Anders dan haar (cultuur)conservatieve vader en diens vrienden is Teresa, als
kind van de jaren zeventig, door het postmodernisme heen gegaan. Dat kent ze
nu, ze wil verder. Ook op het terrein van kunst en cultuur. Het belegen humanistisch cultuurideaal van haar vader ziet zij als een vorm van `literaire hysterie'
(49) en hybris, maar het speelse en relativistische postmodernisme, dat in de
laatste decennia van de twintigste eeuw met die hybris afrekende, is ook geen
optie meer. Wat dan wel? Het heeft er alle schijn van dat Teresa op dit punt
inderdaad opvattingen heeft die dicht tegen die van Februari aan liggen, zoals
Steinz in zijn recensie van De literaire kring suggereerde. Ook Teresa ziet schrijvers graag de 'concrete maatschappelijke, morele, godsdienstige problemen'
aan de orde stellen, waar Februari om vroeg in haar bijdrage aan het jubileumnummer van De Groene.
Teresa laat zich niet, zoals de literaire kring, inperken door een bepaalde
esthetica. De rigiditeit van de literaire cultuur van haar vader staat haar tegen
en uit verzet tegen zijn giteraire hysterie' mijdt ze de boekhandel in het dorp
(49). Ze leest De Telegraaf, aanvankelijk omdat haar dat het gevoel gaf van een
`overwinning op de goede smaak', later omdat het een deel van haar zaterdagroutine geworden is en omdat ze `oprecht begaan' is met vooral het kleine
nieuws in die krant (over tijgerwelpjes die direct na de geboorte worden
verstoten door hun moeder, bijvoorbeeld (48)).
Waar de mannen uit de kring van haar vader zich boven het bescheiden engagement van Teresa verheven voelen, daar ergert Teresa zich aan de hoogdravende vrijblijvendheid van het op abs tracties gerichte engagement van de leesclubleden. Wanneer haar man John te kennen geeft dat hij vindt dat schrijvers
na 9/ii niet meer over hun eigen besognes mogen schrijven, vraagt zij zich of
waarom terrorisme interessanter zou zijn dan een psychiatrische opname.
Omdat ze vervolgens in de discussie met de geslepen vergadertijger john geen

poot aan de grond krijgt, wordt ze kwaad en onredelijk (`Wat is er in godsnaam
interessant aan 9/I1?'), maar dat neemt niet weg dat ze het engagement van
haar man genadeloos fileert: Rile intellectuelen ter wereld verzameld op een
theekransje en nog niet een stap gezet om de problemen op te lossen' (Too).
Je hint nu wel van schrijvers verwachten dat ze het allemaal over de wereldpolitiek hebben, maar wat helpt dat gratuite engagement uiteindelijk? Volgens
Teresa is de wereldpolitiek `een excuus, een dekmantel voor mensen zonder
enige invloed of beslissingsbevoegdheid om dagenlang over dingen te praten
waar ze toch niks aan kunnen veranderen, zodat ze het niet hoeven te hebben
over de dingen waar ze wel iets aan kunnen veranderen' (ioi).
Teresa is in de roman niet de enige vrouw die er zo over denkt. Ook Gabrielle,
het enige vrouwelijke leesclublid, hoort de mooie woorden die haar kompanen
spreken over engagement en `serieuze literatuur' met de nodige scepsis aan. En
ook zij herkent die mooie woorden als onderdeel van een strategie. De mannen
verwerpen alles wat te dicht bij ze in de buurt komt als futiliteiten, om zich
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vervolgens te richten op wat Gabrielle licht spottend een engagement van 'hun
eigen intellectuele niveau' noemt (65): het engagement van de grote, maar
abstracte, thema's.
Net als Teresa zoekt Gabrielle het graag dichter bij huis. Zo vertelt ze in de
literaire kring hoe Susan Glaspells A jury of her peers, een klassieker uit de
canon van de Law and Literature-beweging, `wekenlang in haar gedachten [is]
blijven hangen', hoewel dat toch 'een verhaal over banale vrouwenlevens' is
(62). Tervvijl ze over haar leeservaring vertelt, blijkt dat Gabrielle de inzet van de
Law and Literature-beweging eigenlijk veel beter begrepen heeft dan Randolf,
die er wel dik over doet, maar voor wie het toch vooral gaat om een modieuze
wetenschappelijke hype die hem weer een stapje vooruitbrengt in zijn academische carriere. Wat Glaspells verhaal Gabrielle leerde, is dat misdaad vaak ogenschijnlijk futiele oorzaken heeft, en dat zij niet is 'op te lossen met officiele
formulieren en regels, maar met een gevoeligheid voor huiselijke details' (64).
En of Randolf dat nou leuk vindt of niet, dat is precies de reden waarom A jury
of her peers tot de Law and Literature-canon is gaan behoren.23
Waar de mannen in De literaire kring graag 'op niveau' filosoferen over wereldproblemen, daar zoeken de vrouwen –Teresa, Gabrielle, maar ook Randolfs
echtgenote Iris –het dichter bij huis, op het niveau van de huiselijke of particuliere details. Zij nemen het boek van Ruth Ackermann dan ook wel serieus, ook
al is het een persoonlijk, autobiografisch relaas. Een relaas van iemand die
vindt dat er `vanuit de schrijver gezien geen politieke cultuur, geen wereldgeschiedenis en geen tragedie' bestaat, maar slechts 'de individuele reactie erop'
van de schrijver (207).
Teresa's nieuwsgierigheid naar het boek van haar voormalige klasgenoot
worth nog groter wanneer zij merkt dat de mannen in de leesclub er nogal
zenuwachtig van worden. Kennelijk kan dat ook, dat een roman de zelfgenoegzame en veilige wereld van haar vader aan het wankelen brengt doordat hij, in
al zijn concrete eenvoud, de bewoners van die wereld confronteert met hun rol
in een duister verleden. Dat verleden zijn ze gaandeweg vergeten, 'of misschien
niet vergeten, maar het is ze gelukt eromheen te leven' (174). Bijvoorbeeld door
zich als leesclub via de meesterwerken uit de wereldliteratuur met serieuzere
problemen bezig te houden. De zomer van de linnen schoenen schiet een byes in
de dam die Randolf en zijn vrienden hebben opgeworpen; het ondermijnt de
retoriek (`keukenmeidenprozar, 'de dagboeken van zo'n meisje!') waarmee ze
de wereld doorgaans buiten de deur houden.
Natuurlijk: aan het eind van de roman De literaire kring sluiten als gezegd de
rijen zich weer. de kritische potentie van Ruths boek wordt vakkundig geneutraliseerd, want het succesnummer wordt in Februari's roman helemaal
verzwolgen door de amusementsindustrie, waarna het voor Randolf en zijn
vrienden wel erg gemakkelijk wordt om het als niemendalletje weg te zetten.
Toch ligt de sympathie, niet alleen van de vrouwelijke personages, maar ook
van de implied author en (buiten de roman) van Marjolijn Februari, veeleer bij
het concrete engagement van Ruth, dan bij de hoogdravende abstracties van de
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leden van de literaire kring. De literaire kring tekent bezwaar aan tegen de blasé
toon die doorgaans in 'weldenkende' kringen wordt aangeslagen over dit soort
boeken. Tegenover het stijve, verkrampte en krachteloos geworden literair
discours van de leesclub staat in Februari's roman blijmoedige, opgewekte en
levensvatbare (want door velen gewaardeerde) literatuur als die van Ruth Ackermann. `Zelfs als je bezig bent te verdrinken', schrijft Ackermann, 'is dat nog
geen reden om niet vrolijk naar de mensen op het strand te zwaaien. Drowning.
But waving. Cheer up' (207).
Opnieuw: op zoek naar een publiek

Het was even wennen voor de postmodern angehauchte critici die Februari op
grond van De zonen van het uitzicht en Een pruik van paardenhaar als de
koningin van het Nederlandse postmodernisme zagen, maar het had er —zowel
in De literaire kring als in de interviews die de verschijning ervan flankeerden —
alle schijn van dat Februari tegenwoordig het schijnbaar oppervlakkige cheer upmotto van haar personage Ruth Ackermann onderschrijft. 'Ik probeer in alles
wat ik schrijf, ook in mijn columns, een opgewekte toon aan te houden', 24 zei ze
bijvoorbeeld. En ze merkte als een van de oogmerken van De literaire kring aan
dat ze in de roman de chicklit bijval had willen geven: 'ik vind het een rare
claim dat alleen de zogenaamde hogere literatuur van belang is voor de vorming
van je karakter'. 25 Het mag dan ook 'allemaal best iets gezelliger en opgewekter
(...) dan in veel literatuur gebruikelijk is', zoals ze in een ander interview
opmerkt. Ook al omdat ze op die manier een groter publiek denkt te bereiken:
`mijn roman gaat over zware onderwerpen. Als je wilt dat zoveel mogelijk
mensen zich daarvoor interesseren, moet je ze juist niet zwaarwichtig behandelen. Met mijn roman bereik ik meer mensen dan met een diepzinnige
analyse'.26
`De huidige lezers', meent Februari elders, vertonen een hang naar lagere
cultuur, en dat is `niet omdat lezers te laag zijn opgeleid, maar omdat ze te hoog
zijn opgeleid. Omdat ze te veel gelezen hebben en genoeg hebben van specialistische kennis en analytische exercities: ze willen synthese, versimpeling,
vandaar de voorkeur voor volkskunst en Schmalz' . 27 Het is duidelijk: ook deze
schrijver zoekt een publiek. Ze heeft welbewust afstand genomen van het soort
literair experiment dat misschien in de beperkte kring van connaisseurs op
enthousiaste bijval kan rekenen, maar dat buiten die kring zo goed als non-existent is. Daarvoor zijn de `zware onderwerpen' waarover ze schrijft eenvoudigweg te belangrijk.
In De literaire kring staat een zeer aangrijpende passage waarin Teresa de videoband bekijkt van een reportage over de vergiftigingszaak op Haiti. Nadat een
eindeloze rij namen van gestorven kinderen over het scherm gerold is, doet de
moeder van een van deze kinderen in Port-au-Prince haar verhaal. Het is een
verhaal dat alle kenmerken vertoont van wat Randolf en zijn vrienden kitsch
vinden. Het is autobiografisch, een persoonlijk relaas, concreet, anekdotisch.
Geen referenties aan de wereldliteratuur of cerebrale terzijdes over politiek,
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ethiek of moraal. Alleen maar kale details over het hoesten, de hoofdpijn, de
steeds snellere ademhaling, het braken en uiteindelijk het sterven van het kind
(245-250). Het is concreet en hartverscheurend.
Literatuur en goed burgerschap
Februari mag dan met De literaire kring hebben willen bijdragen aan de rehabi-

litatie van de chicklit, zoals ze in een interview zei, dat wil natuurlijk nog niet
zeggen dat de roman ook chicklit wil zijn. Hoezeer het huichelachtige cultuurideaal van Randolf en zijn literaire vrienden ook aan de kaak gesteld wordt, toch
neemt Februari ook dit soort lezers als deel van het publiek voor de literatuur
uiterst serieus. En ze wil zulke lezers ook bereiken.
Tezers vormen een elite', zegt zij in een interview in 2007, `een bevoorrechte
groep met geld. Als je dan een roman schrijft vanuit de underdogpositie
kunnen lezers na afloop hun schouders ophalen. Het is hun wereld niet'. Om
die reden adresseert zij Naar roman niet aan de slachtoffers van het beleid,
maar aan de makers ervan: 'de mensen met geld en invloed, die hoogopgeleid
zijn, naar een museum gaan, die een goede baan hebben, die steeds meer op
de hoogte zijn van de ellende in de wereld en steeds openlijker onmachtig zijn
daaraan iets te doen'.28
Ook elders heeft Februari rondom de verschijning van De literaire kring
gezegd dat zij vindt dat er te weinig romans over en voor 'de machtige bovenlaag van de bevolking' geschreven worden, terwijl juist aan deze groep lezers
voor een romanschrijver veel eer te behalen is, niet alleen omdat ze zich graag
met cultuur inlaten (al dan niet uit intrinsieke belangstelling), maar vooral ook
omdat juist zij uit de literatuur lessen kunnen trekken:29
Ze hebben (...) meer macht dan anderen, en ze zouden het verschil
kunnen maken. 1k ben erg geinteresseerd in goed burgerschap, in
normen en waarden. Ik zou willen dat het debat meer gaat over wat
mensen in hun werk, in hun arbeidzame leven kunnen doen.
De literatuur, vindt Februari, kan dat debat voeden door concrete, kleine
verhalen aan te dragen, een `veelheid aan individuele geschiedenissen'.3°
Omdat de maatschappelijke elite zich doorgaans niet met die individuele
geschiedenissen bezighoudt, maar veeleer met de algemene regels en de wetten
die gehanteerd worden om die geschiedenissen op elkaar of te stemmen, wil
Februari de vertegenwoordigers van die elite `oproepen tot literaire gevoeligheid'.31
Randolf en zijn vrienden zijn bij uitstek in de positie het verschil te maken.
Zij kunnen zonder ruggenspraak met wie dan ook beslissingen nemen die het
mandaat van een minister te buiten gaan. Dat maakt dat ze, bij al hun intelligentie, belezenheid en eruditie, toch geen prototypische intellectuelen zijn –
althans geen intellectuelen zoals die er in de Randstedelijke verbeelding van de
culturele elite uitzien. Hun blik op de werkelijkheid wordt uiteindelijk niet door
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filosofen en schrijvers gestuurd, maar door economen met de praktische blik
van de marktkoopman. En dat is een ander perspectief, waarvan Februari vindt
dat je het in de literatuur te weinig ziet.
Het meest opvallende verschil met de `klassieke' intellectueel — de intellectueel
zoals de culturele elite zich hem graag voorstelt —is dat de intellectuelen in De
literaire kring niet zo sterk hechten aan hun onafhankelijkheid, hun autonomie.
Sterker: ze koesteren een zeker soort minachting voor de (al dan niet principiele) afzijdigheid die als sinds de eerste sociologische reflecties op het fenomeen — zoals van Karl Mannheim en Julien Benda —voor klassieke intellectuelen een bestaansvoorwaarde wordt geacht. 32 's Avonds mogen zij verdiept zijn
in de grote werken uit de westerse canon, overdag staan zij, zoals dat beet, met
hun voeten in de modder. Maken zij vuile hangen. Randolf daarover: 'Ms je
geen spelletjes kunt spelen, of als je daar niet toe bereid bent, hoefje ook niet te
proberen invloed te krijgen op de manier waarop de dingen in dit land worden
geregeld, want die invloed krijg je dan niet' (I2I).
Februari vindt dat de literatuur zich nadrukkelijker op dit soort niet-autonome
intellectuelen zou moeten richten. Omdat zulke lezers in het dagelijks leven
verantwoordelijkheden hebben, en omdat zij het verschil kunnen maken. En
omdat zij, veel meer dan de traditionele autonome intellectuelen — naar wie
niemand meer luistert en die alleen nog maar symbolische achterhoedegevechten voeren in de steeds minder belangrijke publieke ruimte —, een moraal
nodig hebben. `Moraal heeft pas zin wanneer je verantwoordelijkheden hebt',
zei Februari begin 2008 in een televisie-interview. Als je niet deelhebt aan de
maatschappij, en als je daden geen consequenties hebben, dan heb je ook geen
moraal nodig'.33
Het is de taak van de hedendaagse schrijver om de Randolfs van deze wereld
bij de les te houden. Randolf, zo zagen we, is een man die in zijn vaste overtuigingen `wordt gesteund door de hem omringende cultuur' (17). In die typering
kunnen we een echo lezen van Rorty's typering van de `rnetafysicus': iemand
die ongedwongen alle belangrijke dingen beschrijft 'in termen van het eindvocabulaire waaraan [hij] en alien om [hem] heen gewend zijn'. 34 En dat eindvocabulaire is beperkt. De cultuur waarmee Randolf zich opzichtig omringt, is een
monocultuur: Randolf doet er alles aan om de wereld van de concrete verschijnselen buiten de deur te houden. De schrijver die het Randolf daar gemakkelijk
bij maakt, bijvoorbeeld door in een verheven autonomistische poetica te blijven
hangen, verzaakt. 'De opvatting dat literatuur, kunst vanzelfsprekend verheven
is boven het leven, daar heb ik grote moeite mee', aldus Februari. Schrijvers
moeten `plaatsnemen in achtbanen, moeten naar circussen en pretparken
toegaan, moeten meedoen'.35
De literaire kring is een pleidooi voor een literatuur die zich niet comfortabel
aan de zijlijn ophoudt. Schrijvers moeten meedoen. `Je hoeft niet altijd vanaf
een afstand tegendraads te zijn', zegt Februari in een interview. `Je mag of en
toen best eens meewandelen met de macht om dingen van binnenuit te beinvloeden'.36
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Dat Februari ook in De literaire kring tot op zekere hoogte meewandelt met de
macht, neemt niet weg dat die macht en de cultuurideologie waarop zij steunt
grondig gedeconstrueerd worden. De giteraire hysterie' van de leesclubleden
blijkt niet veel meer dan een dekmantel te zijn, een stelsel van vrome
uitspraken dat de twijfelachtige praxis van deze dorpsnotabelen de schijn van
filosofische gefundeerdheid en de legitimiteit van de eerbiedwaardige cultuurtraditie verleent. Maar deze roman wil het niet bij die postmoderne deconstructie van de Randolfse ideologie laten. Want de auteur die het bij zo'n deconstructie laat, stelt zich opnieuw aan de zijlijn op: als autonome schrijver die
zich verheven voelt boven wat er, concreet en alledaags, in de werkelijkheid
gebeurt. Zonder dat te willen, helpt zo'n schrijver daar Randolf en zijn vrienden
alleen maar mee.
De klassieke, autonome intellectuelen hebben in de wereld van vandaag geen
doorslaggevende stem meer, bijvoorbeeld omdat de publieke ruimte waarin zij
zich begeven niet meer de ruimte is waarin de beslissingen genomen worden.
Wil de literatuur een maatschappelijke factor van enig belang zijn, dan moet zij
zich daarvan rekenschap geven. Dat kan zij doen door zich op een ander soort
lezer te richten en door niet steeds het perspectief van de buitenstaander met
schone handen te kiezen.

Een assertieve elite?
In haar jubileumnummer 'Eike mening telt –telt elke mening?' meende de
redactie van De Groene Amsterdammer in oktober 2007 te kunnen vaststellen
dat de intellectuele elite zich de laatste jaren wat zelfbewuster en assertiever
aan het opstellen is. De redactie stelt opgelucht vast dat intellectuelen in het
harder wordend maatschappelijk debat van vandaag steeds vaker hun intellectuele scrupules opzij zetten om, geremobiliseerd, weer ouderwets autoritaire
uitspraken te gaan doen.
De bijdrage waarin Februari ervoor pleitte dat schrijvers concrete maatschappelijke problemen aan de orde zouden gaan stellen, kreeg een belangrijke
plaats in het nummer. Toch draagt Februari in haar essay een heel andere boodschap uit dan de redactie. Vertaald naar de wereld van De literaire kring zou je
kunnen zeggen dat de intellectuele elite zich in de visie van de Groene-redactie
genoodzaakt ziet zich weer wat meer als Randolf op te stellen: redenerend
vanuit zekerheden, sprekend op een toon die geen tegenspraak duldt. Deze
nieuwe, deels gespeelde, intellectuele zelfverzekerdheid zou dan het wapen zijn
in de strijd tegen het oprukkend populisme.
Dit zou niet de strategie van Februari zijn. Zij heeft meer moeite met de intellectuele afkeer van het populisme, dan met het populisme zelf. Het idee dat de
bevolking `een vergaarbak van onderbuikgevoelens [en] rondvliegende emoties'
is, van `ongefundeerde meningen en incorrecte opvattingen', doet volgens haar
`weinig recht aan het intellectuele potentieel in de samenleving'. 37 Toen een
recensent zich vrolijk maakte over een passage in De literaire kring waarin een
taxichauffeur filosofische opmerkingen over de oneindigheid had gemaakt –dat
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leek hem toch wel erg onwaarschijnlijk -,38 reageerde Februari in een column
door het een `gevaarlijk misverstand' te noemen Vat de ene beroepsgroep racistische taal uitslaat en dat de andere beroepsgroep diep nadenkt'.39
Wel is het zo dat 'het intellectuele potentieel in de samenleving' geactiveerd
moet worden, en het is aan de schrijvers om daaraan bij te dragen. Van de
schrijver als publieke intellectueel wordt op dit moment `gevraagd de vertaalslag te maken van sociale, ethische, religieuze theorieen naar concrete maatschappelijke, morele, godsdienstige problemen', schrijft Februari in haar
bijdrage aan het jubileumnummer van De Groene. Er zijn teveel schrijvers die
`toverachtige binnenwerelden beschrijven' en `taalbuitelingen maken'; schrijvers die `geestig en teder en afstandelijk zijn'; schrijvers die zich zorgen maken
`over hun plaats binnen de Nederlandse letteren, die pueriele omgeving waarin
de verjaardag van een schrijver het hoogtepunt van het jaar is'. Zulke schrijvers
zien niet dat `veel discussie zich verplaatst van literaire tijdschriften naar
kranten, van de academische theorievorming naar politiek en samenleving'.
Februari voelt zich als schrijver in de wereld van vandaag uitgenodigd die
verplaatsing mee te maken. En ze ziet het als haar plicht om op die uitnodiging
in te gaan:4°
Het is (...) absoluut noodzakelijk dat de mensen die met hun ideeen
invloed proberen uit te oefenen op de werkelijkheid, tegelijk openstaan
voor de invloed die de veranderende werkelijkheid zelf weer uitoefent
op hun ideeen. Een intellectueel zou ik dan ook liever niet beschrijven
als iemand die geengageerd is met de publieke zaak, maar als iemand
die verantwoordelijkheid neemt voor die publieke zaak.
Vanuit dit gevoel voor noodzakelijkheid mengt Februari zich, in haar columns
en in De literaire kring, in het publieke debat. De schrijver blijft niet aan de
zijlijn staan en neemt verantwoordelijkheid. Zij engageert zich.
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De taal is gans het yolk — taalstandaardisatie
en de constructie van identiteit

1. Inleiding
In dit artikel wil ik, naar aanleiding van onder meer het fundamentele en inspirerende werk van Ana Deumert (2004), laten zien dat de interne geschiedenis
van het Afrikaans in het verleden vaak te simplistisch is voorgesteld. Het is niet
waarschijnlijk dat het Standaardafrikaans terug te voeren is op een enkele
relatief uniforme vernaculair/koine die reeds tegen het eind van de achttiende
eeuw stabiliseerde. Datgene wat we vandaag de dag als Standaardafrikaans
herkennen, is veel eerder een constructie die we te danken hebben aan taalentrepreneurs. 1 Zij stelden zich ten doel de `eerlijke' landadel een stem te geven
tegenover een hovaardig koloniaal bestel. In het streven naar de constructie van
een eigen identiteit heeft ook het Afrikaner nationalisme2 een niet onbelangrijk
aandeel gehad in de strijd voor de opwaardering van het Afrikaans tot
ambtstaal.
Ik geef eerst een korte uiteenzetting over het standaardiseringsproces (§2).
Vervolgens ga ik in op de constructie van het Standaardafrikaans (§3). Daarna
probeer ik te laten zien in welke mate het Standaardafrikaans in bepaalde
opzichten het resultaat is van een streven naar een eigen identiteit, hetgeen er
soms aanleiding toe gaf bewust tegen de Nederlandse norm in te gaan (§4). Ik
bespreek twee voorbeelden die laten zien hoe de identiteits- en zuiverheidsidealen linguistisch werden geconstrueerd, namelijk het negatiesysteem en het
diminutiefsysteem (§5). De laatste paragraaf (§6) bevat de conclusie.

2. Het standaardiseringsproces
In het verleden werd vanuit linguistisch georienteerde benaderingen met
betrekking tot de standaardisering van taal meestal uitgegaan van een regionaal
of sociaal dialect dat de fonologische, morfologische en syntactische basis vertegenwoordigde van de standaardvarieteit. In het geval van het Afrikaans bestaat
er de zogeheten Oostgrens-hypothese.
In de literatuur worden de volgende drie varieteiten of dialectbundels onderscheiden (Van Rensburg 1984, 514; 1989, 436-467 en 1990, 66-67; Ponelis
1987, 9; Du Plessis 1987a,108 e.v.; 1987b, 144 e.v.):
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• Kaaps Afrikaans/Zuidwestelijk Afrikaans;
• Oranjerivierafrikaans/Noordwestelijk Afrikaans; en
• Oostgrensafrikaans/Oostelijk Afrikaans.
Volgens Van Rensburg heeft het Oostgrensafrikaans zich ontwikkeld uit nietstandaardvormen van het Nederlands die werden gesproken door de
Vrijburgers en veeboeren die later het binnenland zijn ingetrokkken. Deze
varieteit heeft zich in de vroege negentiende eeuw in korte tijd als taalvorm aan
de Oostgrens gestabiliseerd en werd vervolgens door de Grote Trek over het
binnenland verspreid. Volgens hem is het deze varieteit die aan de basis ligt
van het moderne Standaardafrikaans. Tegenover deze varieteit, die teruggaat op
natuurlijk voortgezette dialectische vormen van het Nederlands, bestaat er
tevens Kaaps Afrikaans dat teruggaat op intertaalvormen, 3 en dat werd
gesproken door de vroegere slavengemeenschap en hun nakomelingen aan de
Kaap. Ook Oranjerivierafrikaans is een contactvarieteit en gaat volgens Van
Rensburg terug op vreemdetaalverwerving van niet-standaardvarieteiten van
het Nederlands door Khoisprekers. Tegenwoordig wordt het hoofdzakelijk
gebezigd door de bruine mensen van het Kaapse noordwestelijke binnenland
en de zuidelijke Vrijstaat alsmede enkele kleinere gebieden elders. Hoewel
reeds uitvoerig op de gebreken van deze opvatting van Standaardafrikaans als
wezenlijk voortgezet Oostgrensafrikaans werd gewezen (vergelijk Grebe 1997),
wordt ze nog steeds vaak als uitgangspunt in studies over het Afrikaans
gebruikt.
Standaardtalen die slechts op een enkel dialect zijn gebaseerd, komen echter
niet zo vaak voor en in meerderheid zijn zij het resultaat van dialectische gelijkmaking en koineisering. Haugen (1972, 266) wijst erop dat het achteraf, als
een taalnorm eenmaal gecodificeerd en ontwikkeld is, bijna onmogelijk is te
achterhalen wat de bron ervan is. De meerderheid der standaardtalen client dus
beschouwd te worden als het resultaat van veelvoudige selectie, dat wil zeggen
de complexe recombinatie van kenmerken van verschillende dialecten. De
centrale stelling van Ana Deumert in Naar studie over de standaardisering van
het Afrikaans is dat taalverandering aan de Kaap niet heeft geleid tot een rigide
systeem van diglossie met aan de ene kant als hoge varieteit het Nederlands en
zijn acrolectische varieteiten en aan de andere kant als lage varieteit het basilectische Kaaps-Hollands. 4 Volgens Deumert is de ontwikkeling van het Afrikaans
tot standaardtaal bijgevolg niet reduceerbaar tot de vervanging van het Nederlands door een lage varieteit ervan, namelijk een bepaalde vorm van het Afrikaans die er als het ware al honderd jaar van tevoren op lag te wachten.5 De
taalstratificatie (sociaal, geografisch en etnisch) was volgens Deumert veel
complexer.
Er ontwikkelde zich aan de Kaap een wijd spectrum aan spreekwijzen, die zijn
blijven voortbestaan tot aan het begin van de twintigste eeuw. Deze zienswijze
wordt gedeeld door Den Besten (1989) en Roberge (1995). Zij beschouwen de
standaardisering van het Afrikaans immers niet als een rechtlijnig proces, maar
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als het samenlopen van verschillende ontwikkelingslijnen en varianten. Hieruit
werd door een proces van focussering 6 en selectie op basis van bepaalde sociale
en politieke ontwikkelingen aan de Kaap bewust een nieuwe standaardtaal
geconstrueerd, die ten doel had als drager te dienen van bepaalde politieke en
sociale idealen, door opvallend te contrasteren met het Standaardnederlands
van het moederland.
Deumert legt uit hoe dit proces volgens haar is verlopen. Ze wijst er bijvoorbeeld op dat de meeste standaardtalen een veelvoudige herkomst hebben en tot
wasdom komen door uiteenlopende vormen van taalcontact, maar tevens door
de wisselwerking tussen gesproken en geschreven taal. Anders ook dan de rechtlijnige en betrekkelijk snelle ontwikkelingsgeschiedenis waar de Zuid-Afrikaanse
Filologische School (vergelijk noot 5) van uitgaat, concludeert Deumert op
grond van haar onderzoek dat het Afrikaans zich langzamer heeft ontwikkeld
dan aanvankelijk werd gedacht. Zij onderzocht een corpus Kaapse teksten (het
Corpus Kaaps-Hollandse Correspondentie) 7 waaruit bleek dat de variatie zich
voortzette tot ver in de twintigste eeuw. Afgezien van taalcontact en acculturatie
hebben ook politieke en socio-economische factoren meegewerkt.

3. De constructie van Standaardafrikaans
Anders dan gewoonlijk wordt aanvaard, was de taalsituatie aan de Kaap
gedurende de achttiende en negentiende eeuw niet simpelweg diglossisch met
het Kaaps-Hollandse vernaculair (Afrikaans) als de inheemse lage varieteit en
Nederlands als de hoge varieteit die in de scholen werd onderwezen en in
formele situaties werd gebezigd. In plaats van zo'n `gebruiks-georienteerde'
diglossie veronderstelt Deumert (2004, 64) een situatie van `gebruikersgeorienteerde' dialectische diglossie. Dit houdt in dat varieteiten dicht bij het Nederlands (matri- en acrolecten) niet de hoge varieteit vormden voor de gehele taalgemeenschap. Aan de Kaap waren er groepen voor wie de hoge varieteit de eerste
taal was, die ze ook gebruikten in informele situaties, maar er waren eveneens
groepen die deze hoge varieteit niet beheerste. Het gebruik van de hoge en lage
varieteiten en variante vormen was niet alleen afhankelijk van het domein
(formeel of informeel), maar werd tevens bepaald door sociale kenmerken als
klasse, etniciteit en ras. Bovendien was het Kaaps-Hollandse vernaculair erg
onvast en veel continuer van aard dan algemeen wordt verondersteld.
Met behulp van dit wijde spectrum aan spreekwijzen waarvan al naar gelang
de context gebruik kon worden gemaakt, creeerden dialectschrijvers aanvankelijk stereotiepe identificeerbare karakters op grond van taalvariatie. Hun navolgers, de taalentrepeneurs op deze rijke `taalmarkf, vormden dit heteroglossisch
taalcontinuiim om door stemmen te laten opklinken die een gemeenschapsidentiteit lieten horen.
Tijdens de negentiende eeuw ontstond er een Kaaps-Hollandse schrijftraditie
die zich gestaag ontwikkelde. 8 Typerend voor deze Kaapse dialectteksten was
het gebruik van de opvallendste kenmerken van het Kaaps-Hollandse vernaculair. Het oogmerk van de schrijvers ervan was ongetwijfeld zich te bedienen van
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hetgeen ze beschouwden als het lokale Kaaps-Hollandse dialect. Men moet zich
echter realiseren dat dialectteksten normaliter sociolinguistische stereo typen
reflecteren en dientengevolge niet noodzakelijk linguistisch autenthiek zijn. Ze
gaan trouwens vaak mank aan stereotiepe overdrijving en overgeneralisatie en
dienen dus geinterpreteerd te worden als een complexe, sociaal beinvloede
representatie van het vernaculair.
Deze teksten vertonen vaak een versmelting van verschillende niet-standaardkenmerken die niet per se tegelijkertijd (in algemene en frequentatieve zin)
voorkwamen in de spraak van authentieke dialectsprekers. Een typisch procede
is de tekst gewoon te doorspekken met stereotiepe kenmerken van de ongepolijste niet-standaardtaal. Prototypische koloniale karakters (blank en gekleurd)
als Anne Boer, Boereseun, Een Burger, Polly Lekkergoed, Grietje Beuzemstok, Klaas
Waarzegger, Kaatjie Kekkelbek, enzovoort, werden bijgevolg in de Kaapse teksten
ten tonele gevoerd. Het taalgebruik van deze teksten moet derhalve worden
geinterpreteerd als een cultureel stereotype van de alledaagse gesproken taal –
een nabootsing gebaseerd op overgeneralisatie.
Deze dialecttraditie was heel populair, ook onder de Moslimgemeenschap van
de Kaap en de Moravische zendingsgemeenschap in Genadendal die over een
eigen drukpers beschikte. Zo ontstond er een gestileerd linguistisch en sociaal
prototype dat de gewone boer en het landvolk (geaccultureerde autochtonen)
portretteerde als symbolische tegenovergestelden van de hovaardige koloniale
Engelsman en de Hollandssprekende stedeling.
Wat aanvankelijk heel spontaan werd gefabriceerd, werd hoe langer hoe
bewuster. Hierin speelden politieke en sociale krachten mee. VOOr het einde
van de negentiende eeuw heeft een gemeenschappelijke basiskoine wellicht
nauwelijks bestaan. Die ontwikkelt zich eerst in de loop van de negentiende
eeuw, zodat er op basis hiervan pas tegen het begin van de twintigste eeuw met
standaardisering kan worden begonnen.

4. Een eigen identiteit
De verantwoordelijken voor het focusseringsproces behoorden hoofdzakelijk tot
de opkomende professionele klasse en vervulden tevens een belangrijke rol
tijdens de opkomst van het Afrikaner nationalisme vanaf het eind van de
negentiende eeuw aan de Kaap. Al met al kon alleen deze betrekkelijk goed
opgeleide klasse bepaalde taalvormen als neerlandismen herkennen vanwege
hun vertrouwdheid met de Nederlandse norm. Ze konden dan ook meestal
moeiteloos heen en weer schakelen tussen de nieuwe opkomende standaard
(Afrikaans) en het Nederlands.
Het focusseringsproces werd heel bewust gestuurd. Dit blijkt duidelijk uit de
volgende uitspraak van de vroege Afrikaanse schrijver Melt Brink (1842-1915),
zoals geciteerd in Kannemeyer (1984, 71):
Ik heb mij, wat de taal betreft, zooveel mij zulks mogelijk was, aan de
middenweg tussen goed Hollands en Patriots gehoude. De eerste

24

omdat ik denk dat deze voor velen gemakkelijker zal lezen, en ten
tweede omdat ik het Patriots te overdreven acht, wij spreken zo niet
onder ons. Ik heb het Kaaps-Hollands zoals wij het gewoonlijk spreken
gevolgd.
Vanaf ongeveer 1900 won het Afrikaner nationalisme toenemend veld onder
bijna alle sociale groeperingen van de koloniale burgerbevolking. Het werd
ondersteund door een levenskrachtige taalbeweging die drager was van dit
nieuwe nationalisme. Het linguistische stereotype dat in zwang kwam door de
vroege dialectteksten diende als model voor de nieuwe Afrikaanse norm die in
1925 naast het Nederlands en het Engels als ambtstaal werd erkend.
Tijdens het standaardiseringsproces moest er tussen concurrerende vormen
en constructies worden gekozen. Het Corpus Kaaps-Hollandse Correspondentie van Deumert laat zien dat er tot vroeg in de twintigste eeuw nog een
grote variatie was aan kenmerken die het Afrikaans als verschillend van het
Nederlands markeerden. Maar tijdens de periode dat het Afrikaans als drager
van het nieuwe nationale gevoel bijgeslepen moest worden, werd er allicht ten
gunste van kenmerken beslist die niet noodzakelijk tot een bepaald lect
behoorden. Zulke kenmerken voldeden echter aan bepaalde ingebeelde ideeen
over `zuiverheid' die het Afrikaner nationalisme profileerden of voldoende
afstand creeerden tussen de nieuwe norm (Afrikaans) en het Nederlands.
Bepaalde vormen uit het variatiecontinutim werden Of als te basilectisch Of als
te Nederlands beoordeeld.
Vooral in sommige kringen werd het Afrikaans als een verbasterd patois
gezien. Maar ook de eigenheid van het Afrikaans als van goede komaf, maar
desniettegenstaande van Afrika, werd benadrukt. Deze twee standpunten
werden ook in het standaardiseringsproces verrekend: niet te veel overhellen
naar de basilectische/creoolse kant, maar tevens een eigen Afrikaanse identiteit
laten zien.

5. Voorbeelden
Hieronder bespreek ik twee voorbeelden die laten zien hoe deze identiteits- en
zuiverheidsidealen linguistisch werden geconstrueerd.
5.1. N I E-2:

dubbele ontkenning

NIE-2 vomit een van de opvallendste verschillen tussen het moderne

Standaardafrikaans en het Nederlands. Vergelijk de volgende voorbeelden:
Hy sal dit nie doen nie.
Sy sal dit nooit doen nie.
Hy het sy boek nie saamgebring nie.
Hy hou nie van koue koffie nie.
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In vroege Kaapse teksten en het Corpus Kaaps-Hollandse Correspondentie,
door Deumert onderzocht, is de frequentie van NIE-2 nogal laag; in het Corpus
Kaaps-Hollandse teksten slechts 21% van de gevallen (363 op 1746). 9 Ook de
spreiding van NIE-2 over de verschillende schrijvers van deze teksten valt op.
Slechts een derde gebruikt soms de constructie. Voor geen van de schrijvers is
deze constructie de norm. Diegenen die zich daar soms wel van bedienen,
gebruiken de constructie volkomen in overeenstemming met de structuur van
het moderne Standaardafrikaans. Het is daarom des te verwonderlijker dat
NIE-2 als een kenmerk van het Standaardafrikaans werd opgenomen; vooral als
men zich realiseert dat deze constructie werd geassocieerd met de substraatgemeenschap en dat ze dientengevolge geen opvallend/opmerkelijk prestige had.
Daar komt nog bij dat NIE-2 slechts sporadisch in de meso- en acrolectische
varieteiten voorkwam. In de vroege dialectteksten werd NIE-2 vooral aan
gekleurde sprekers in de mond gelegd.
NIE-2 heeft voor veel controverse in de Afrikaanse historische taalkunde
gezorgd. Gevallen van zogenaamde NEG-doorslag ('negative spread') zijn niet
onbekend in diverse West-Germaanse lecten. In het Aarschots dialect in
Brabant (Pauwels 1958, 435– 457) komen bijvoorbeeld gevallen van NEG-d0Orslag voor die in hoge mate met het Afrikaans overeenstemmen:
Jef-was gistere nooit nie ziek nie.
Ik vind in de stad nievers geen talore nie.
Do zal niemand genelast nemee van emme nie.
Noot et em dat nie gedoon nie.
Ik em niemand nie gezien nie.
Vooral de zogenaamde Zuid-Afrikaanse Filologische School (vergelijk noot 5)
heeft deze overeenkomsten aangegrepen en aangevoerd dat het voorkomen van
een `dubbele nie' in het Afrikaans dus geen unicum is en gewoon voortspruit

uit en een verdere ontwikkeling vertegenwoordigt van een eigenschap die reeds
in het zeventiende-eeuwse Nederlands bestond.
Maar onder anderen Den Besten (1985, 1986) heeft laten zien dat er belangrijke structurele verschillen bestaan tussen het Afrikaanse negatiesysteem met
NIE-2 en dat van de Nederlandse dialecten en hij betoogt bovendien dat deze
`dubbele negatie' de zuidelijke dialecten betreft (Brabant, Vlaanderen), die in de
ontwikkeling van het Afrikaans slechts een bescheiden rol hebben gespeeld.1°
Na diverse negatiesystemen van het West-Germaans (het Aarschots inbegrepen) te hebben geanalyseerd binnen het kader van het Afrikaanse systeem,
concludeert Den Besten (1985, 1986) dat, zoals Nienaber reeds in 1934
vermoedde, substratuminvloed buiten kijf staat."
Uit de vroege dialectteksten blijkt dat het gebruik van NIE-2 werd bepaald
door register en stijl. Niet alleen is het gebruik van negatie frequenter in de
gesproken taal, maar NEG-doorslag als emfatische strategie is tevens kenmerkend voor de informele spreektaal en taalcontactsituaties. Deze emfatische
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functie van NIE-2 ging verloren toen het grammaticaliseerde als bereiksmarkeerder (`scope marker'). Zoals blijkt uit de analyses van Den Besten en
Nienaber (vergelijk noot II en ook Roberge (2000, 148)) ontstond de innovatie
en herstructurering waaruit NIE-2 voortkwam in de veeltalige substraatgemeenschap.
Maar nu zijn het juist deze sociale en stilistische (emfatische) kenmerken van
NIE-2 die er waarschijnlijk voor hebben gezorgd dat het werd gestandaardiseerd. De sociolinguistische eigenheid van NIE-2 gaf kennelijk de doorslag.
Symbolisch werd de nieuwe standaardtaal tegenover het Nederlands gekarakteriseerd als behorend tot het yolk. Het zou interessant zijn na te gaan of er ook
genotuleerde besluiten of terloopse opmerkingen gedocumenteerd zijn in dit
verband.
De enige ondersteuning voor de veronderstelling dat een yolks, van oorsprong
creools kenmerk bewust werd ingevoerd om deel uit te maken van het hedendaagse Standaardafrikaans, is te vinden in Deumerts analyses van het Corpus
Kaaps-Hollandse Correspondentie. Nog tot het eerste kwart van de twintigste
eeuw was NEG-2 een veranderlijk kenmerk, met een lage frequentie. Maar de
nieuwe standaardtaal moest voor bepaalde kenmerken doelbewust met de oude
koloniale standaard contrasteren. Deze associatie van NIE-2 met de eerlijke
Afrikaanse boer en het landvolk heeft zijn wortels reeds in de populaire dialectschrijftraditie uit de jaren 1850. Maar vanwege de regelmatige en vaste structuur die reeds in de grammatica's van het GRAl2 werd vastgelegd, contrasteerde
ze toch weer opvallend en ondubbelzinnig met de onvaste, variabele en
gemengde varieteiten gebruikt door de gekleurde en sociale onderklasse.
Het Standaardafrikaans werd dus bewust geconstrueerd en was het product
van een duidelijke afwijzing van de Nederlandse norm en een vereenzelviging
met de norm van een nieuwe standaard. De volgende opmerking van Malherbe
(1917, 44) laat dit heel duidelijk zien:
Ook van die kant van Nederlands dreig ons 'n gevaar. Ons weet hoe
moeilik dit vir 'n openbare spreker was wat gewoond geraak het aan
sijn soort Nederlands om 'n Afrikaanse anspraak te lewer. Hy venal
onbewus in Nederlandse vorm. Dit geld ook van schrijwe (...). Eers in
die laaste jare na veel studie en bewuste strewe, kan 'n mens 'n groot
verbetering opmerk. Dit gaan hand aan hand met 'n toenemende
hoogska Ring van ons taal wat (...) 'n so suiwer moontlike gebruik eis.
5.2. Het diminutiefsysteem

Gedurende 1987 heb ik opnamen gemaakt in de omgeving van mijn geboortedorp Swellendam (ongeveer tweehonderd kilometer ten oosten van Kaapstad)
teneinde een indruk te krijgen van het taalgebruik van de trekboeren 'over de
bergen van Afrika'. De respondenten waren toen allemaal ouder dan vijfenzeventig jaar. Deze mensen hebben hun Afrikaans verworven op basis van het
Afrikaans van sprekers die omstreeks 1870 – min of meer toen de standaardi-
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sering van het Afrikaans overging in een bewust proces –waren geboren. Toen
ik die geluidsopnamen onlangs weer beluisterde, viel het me op dat dezelfde
sprekers waarover ik in een eerder artikel verslag deed (Grebe 2004), het
diminutiefmorfeem [-th, typerend voor het Kaaps Afrikaans dat teruggaat op
aanleerdersvarieten (vergelijk noot 3) daar gebruikten waar Standaardafrikaans
nu [-ki] heeft. Opgetekende voorbeelden sluiten de volgende in: slootjie;
meisietjie; jongetjie; soutribbetjie; emmertjies; bordjie. Dit is intrigerend omdat deze
sprekers vertegenwoordigers zijn van de vroege dialectbundel die werd verondersteld weinig intertaalkenmerken to vertonen.
Den Besten (1989, 210) merkt op dat, ondanks de duidelijke verschillen
tussen het Afrikaanse verkleiningssysteem en het Nederlandse, het Afrikaans
niettemin opvallend met het Hollands overeenstemt. Vergelijk de volgende
voorbeelden:
Afrikaans
Std. Nederlands
Niet-Std. Ndl. (Hol.)
maan+tjie
maan+tje
maan+tje
bom+etje
bom+etje
bom+etjie
perd+jie
paard+je
paard+je
huis+ie
huis+je
huis+ie
kop+je
kop+ie
kop+ie
boom+pie
boom+pje
boom+pie
koning+kje
koning+kie
koning+kie
Het enige verschil tussen het Afrikaans en het Nederlands schijnt het verschil
in de diminutieve allomorf to zijn: [-i] tegenover [-a], maar hierin komt het
Afrikaans dan weer met zijn dialectische Hollandse basis overeen. Le Roux
(1921, 42) bevestigt dit: `Vkl. Wdn. worden in 't Afr. op dezelfde wijze als in 't
Ndl. gevormd, met dit verschil, dat met 't Ndl. -je in 't Afr overeenkomt -ie, met
Ndl. -tje Aft -tjie [...]'. Desondanks is er toch een belangrijk verschil dat niet
direct uit de spelling blijkt. Het Nederlands heeft telkens een [tra] tegenover een
[ki] in het Standaardafrikaans – ook al wordt in het Afrikaans -tjie gespeld, het
wordt als -kie uitgesproken. Maar nog tot vroeg in de twintigste eeuw was het
verschil enigszins complexer. Toen waren er twee concurrerende systemen. In
de zuidwestelijke varieteit met het Boland (Kaapstad en omstreken) als
kerngebied kwam [-tfi] algemeen voor, tewijl [-ki] elders schijnbaar de
voorkeursvariant was.
Tegenwoordig is [-ki] de enige mogelijkheid in het Standaardafrikaans; [-tfi]
komt alleen nog voor als een gestigmatiseerde zuidwestelijke (Kaapse) variant.
Vandaag valt dus nog net de zwaar gestigmatiseerde zuidwestelijke varieteit van
het Afrikaans binnen het bereik van het Hollandse systeem. Ponelis (1993, 161)
concludeert terecht dat andere varieteiten van het Afrikaans, alsmede het Standaardafrikaans, geen directe aansluiting met enige Nederlandse varieteit
vertonen. Hij vermoedt wel dat [-ki] een vormverwante variant kan zijn van het
Oudwestgermaanse suffix *-(i)kin dat in Hollandse dialecten is blijven voortbestaan toen de varianten met palatalisering ongepalataliseerde vormen
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begonnen to verdringen. Ponelis (1993, 160) wijst ook op verwante varianten in
Zuid-Hollandse dialecten met [-xi] als in [tauxi] touwchie.
Over het diminutieve systeem merkt Le Roux (1921, 42) op dat in gedeelten
van Transvaal en de Vrijstaat -tjie overgaat tot -kie. Ook Steyn (1988) wijst erop
dat S.J. du Toit, een van de stichters van het GRA, in de zestiende van zijn
eenenzeventig stellingen opmerkt dat:
op verskeie plekke in die onderveld (lees: het Zuid-Afrikaanse binnenland
waaronder de voormalige Boerenrepublieken van Transvaal en OranjeVrijstaat –HPG) word verkleinwoorde gemaak met -ki in plaas van -tji
(hoewel oek al weer ni altyd ni.) ( Du Toit 1891, 51).
Tijdens het eerste Afrikaanse Taalkongres dat op 15 en 16 januari 1896 in de
Paarl werd gehouden, werd een `adviseerende stem' uitgebracht waarin bitji
maar liefst vijfenveertig stemmen scoorde en biki nog maar net vijfentwintig.
Ook interessant is de opmerking van Steyn (1988, 66) dat de meeste afgevaardigden Kaaplanders waren omdat de Transvalers en Vrijstaters door de recente
Jameson-inval (de aanloop tot de Tweede Vrijheidsoorlog van 1899-1902 die
uiteindelijk tot de ondergang van de twee Boerenrepublieken leidde) waren
verhinderd. Op 18 september 1915 heeft de Suid-Afrikaanse Akademie vir
Wetenskap en Kuns die voor de beregeling van de Afrikaanse spelling verantwoordelijk was, op zijn zesde jaarvergadering de voorgestelde regels voor het
Afrikaans goedgekeurd. Er werd tot de verkleiningsuitgang -tfiel-djie ten koste
van -kie besloten. Hierover merkte Malherbe (1917, 21) op dat het een beslissing
was: Waarbij alle binnelanders wat -kie se [beklemtoning HPG], hulle met
vrijmoedigheid kan neerle'. J.J. Smith (zoals geciteerd door Steyn 1988, 69) van
De Huisgenoot schreef in juni 1917 dat, indien -kie in plaats van -tjie werd toegelaten, het gevaar bestond dat dat eveneens gebruikt zou worden bij andere
woorden. Hieruit blijkt dat de uitspraak met de k toen stellig nog werd
afgekeurd en hoofdzakelijk een `onderveldse' (binnenlandse) variant was.
Later zou dit waardeoordeel, gebaseerd op projectie13 , omkeren. Hoe het ook
zij, de vraag rijst naar de redenen waarom varianten met [tfi] uit het Standaardafrikaans zijn verdwenen. Anders gesteld: waarom werden ze gestigmatiseerd
en vervolgens geweerd en uitgebannen? Deze gepalataliseerde varianten waren
immers in overeenstemming met de Nederlandse norm en aanvankelijk zelfs
de voorkeursvormen.
Op deze vraag kan ik op grond van enkele aanwijzingen hoogstens een speculatief antwoord geven. Ik vat het kort samen. Het Afrikaans kende vroeger twee
diminutieve systemen: in de zuidwestelijke varieteit [-tfi] in bepaalde contexten
waar andere varieteiten [-ki] hadden. [-Id] was vooral algemeen in de gebieden
over de Kaapse bergen, dieper het binnenland in, maar zoals uit meerdere gegevens in de literatuur kan worden afgeleid ook weer niet altijd. Omdat het zuiden
aanvankelijk de toon aangaf, werden de varianten met [-tfi] gestandaardiseerd
zoals nog steeds blijkt uit de tjie/djie-spelling van het Standaardafrikaans.
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Vanaf het eind van de jaren twintig van de vorige eeuw werd het noorden van
het land steeds belangrijker –het economische centrum lag er immers al en in
1936 werd de Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie in Johannesburg gevestigd.
Omdat er als gevolg daarvan een groter cultureel evenwicht tussen noord en
zuid tot stand kwam, werd in noordelijke publicaties in toenemende mate de
strijd aangebonden tegen te typisch Bolandse (Kaapse) vormen. Coetzee (1948)
noemt als typische voorbeelden (de noordelijke vorm als eerste): more/more;
sop/soep; ertappel/aartappel enz.
Mijn hypothese is dat er iets soortgelijks met de gepalataliseerde [-tfi]
gebeurde. De spelling was toen reeds ingeburgerd, maar aan de uitspraak kon
nog worden geprutst. De noordelijke uitspraakvariant werd krachtiger doordat
de varianten met de affrikaat [th steeds sterker werden gestigmatiseerd en in
verband werden gebracht met creoolse invloeden die niet strookten met de
steeds sterker wordende raszuiverheidsidealen van het Afrikaner nationalisme.
Om dit te begrijpen moet men weten dat de prototypische Kaapse tongval, met
de Bo-Kaapse Maleiergemeenschap als kern van deze varieteit, gekenmerkt
wordt door woorden waarin een geprononceerde affrikaat [dz] voorkomt tegenover [ j] in andere varieteiten, bijvoorbeeld jy[dzy]; jou[Chou]; julle[dzulle];
jas[dzas]; jaar[dzaar]; jolig[dzolig]; Jesus[dzisas]. Toen de ek-spelling bijvoorbeeld
in 192o door de Akademie werd ingevoerd, maakte prof. N.J. Briimmer van de
Stellenbossche Kweekskool sterk bezwaar. Deze uitspraak, betoogde hij, werd
vanuit de Kaap over Worcester (gelegen aan de belangrijkste doorgang door de
bergen die de Kaapse kom omringen) naar het noorden verspreid. Verder
merkte hij op: 'Om het tans als algemeen geldend te verklaren is 'n overwinning van de Slamaaiers [Kaapse Maleiers; contaminatie van islam en MaleiersHPG]' . (Akademiejaarboek 192o, 74-75). De [E] van ek:ik vertegenwoordigt een
geval van vocaalverlaging die net als affrikatisering typerend is voor de Kaapse
tongval van vooral gekleurde sprekers (vergelijk: regtig:rtgtag; gedoen:gadan;
lemoen:14motn; magtig: magi-tag).
Briimmers opmerking laat zien hoe betuttelend en neerbuigend er werd
gedacht over typische Kaapse vormen die in verband werden gebracht met
gekleurde Kaapse sprekers. Ik denk dat het precies zo is gegaan met de palatale
01-variant van het diminutief. De affrikaat [4] van de tfi-uitspraak werd stellig
in verband gebracht met de affrikaat [dz], typerend voor de taal van de creoolse
Bo-Kaapse Maleiergemeenschap. De stigmatisering van de tfi-uitspraak werd
misschien aanvankelijk aangevoerd vanuit het noorden, maar juist omdat men
gevoelig was voor de smet van 'Hotnotstaar, ook in het zuiden doorgevoerd.
Anders is niet te verklaren waarom het nu over het hele spraakgebied als onbeschaafd wordt beschouwd.
We zien nu dat het met het verkleiningssysteem precies andersom is gegaan
als met NIE-2, terwijl dezelfde identiteitsscheppende krachten werkzaam zijn
geweest waarmee yolk en taal op elkaar werden afgestemd. De Nederlandse
herkomst van de palatale tfi-varianten werd niet meteen aangevoeld, maar daarentegen juist geassocieerd met een gekleurde bevolkingsgroep aan de rand van
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de spraakgemeenschap. Die gemeenschap speelde bovendien niet mee in het
nationaliteitsstreven van de Afrikaner. Daarom moesten deze varianten de
aftocht blazen.
6. Tot slot

Ik heb geprobeerd aan te tonen dat bepaalde kenmerken van het moderne
Standaardafrikaans niet overtuigend verklaard worden door een onderliggend
basisdialect te veronderstellen, maar dat een wisselwerking tussen de verschillende varieteiten van de gesproken en geschreven taal soms doorslaggevend is
geweest voor de totstandkoming van de standaardtaal. Daarbij werd bewust aan
een eigen identiteit gewerkt door soms tegen de Hollandse norm in te gaan. Er
werd echter ook wel eens tegen bepaalde eigenheden van de Kaapse taal
geageerd, teneinde `onzuiverheden' te vermijden, zoals in het geval van het
diminutiefsysteem. Toch neemt dit niet weg dat het Standaardafrikaans
ettelijke eigenschappen heeft opgenomen uit de basi- en mesolectische varieteiten zoals NIE-2, de pa-hutle-constructie, werkwoordserialisering (Daarom laat
vat by die piesangs) 14 en het indirect-objects-vir. Daarom kon de dissidente antiApartheidsschrijver, Jan Rabie, eens uitroepen dat het Afrikaans het enige ware
product van geslaagde niet-rassige samenwerking in Zuid-Afrika vertegenwoordigt.

NOTEN

1 Deze term werd door Rubin (1977)
gemunt en verwijst naar de agenten van
taalstandaardisatie die uit het heteroglossische variatiespectrum van de taalmarkt
proberen `gemeenschapsstemmen' tot
stand te brengen.
2 Zie Deumert 2004, hoofdstuk 4.
3 De term `intertaar functioneert binnen de
zogenaamde `Intertaalziening' van T2verwerving door volwassenen (Van Rensburg 1992, 307 e.v.). Als een volwassene
een tweede taal spontaan probeert te
verwerven om welke redenen dan ook,
bereikt hij meestal geen perfectie in de
tweede taal. Zijn vorm van de doeltaal
blijft steken ergens tussen de brontaal en
de doeltaal. Zo'n intertaalaanleerdersvarièteit heeft een eigen interne dynamiek.
Deze 'aanleerderskrachten' veroorzaken

o.a. substratumkenmerken in de `aanleerdersvarieteit', alsook een neiging tot het
regulariseren van ondoorzichtige grammaticale systemen zoals bij de onregelmatige werkwoorden.
4 In gemeenschappen waar decreolisering
mogelijk was, ontstaat er een spectrum
van IinguIstische variatie: basilect, een
intertaalvarieteit die het verst verwijderd is
van de doeltaal; acrolect, een variêteit die
wezenlijk hetzelfde is als de doeltaal, afgezien van misschien het accent en enkele
grammaticale verschillen; mesolect, een
varieteit ergens tussen deze twee polen,
maar meestal steeds erg variabel en
onvast.
5 Volgens de zogenaamde Zuid-Afrikaanse
Filologische School is de standaardisering
van het Afrikaans het resultaat van codificering en uitbreiding van een reeds
bestaand en relatief uniform vernacu-
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lair/koine dat reeds in 1775 stabiliseerde
9 Zie Deumert 2004, 196-207.
(VgI. Raidt 1991, 174). Dit koine zou dan
to Den Besten (1985) is ervan overtuigd dat
negatieverdubbeling in het Afrikaans niet
door natuurlijke taalveranderingsprocessen
zijn gegroeid uit zeventiende-eeuws Nederop Germaanse lecten is terug to voeren.
lands/Hollands en vertegenwoordigde de
De onderscheiden systemen verschillen
namelijk wezenlijk:
lage varieteit binnen een toestand van
diglossie. De `Oostgrens'-hypothese waar
West-Germaans:
ik in paragraaf 2 naar heb verwezen, houdt
COMP [s ... NEG ... {N EG; nicht-2} ...v]
verder in dat het basisdialect van het AfriAarschots:
kaans niet alleen geografisch werd afgeCOMP [s ...NEG ...{NEG; niet-2} ...v] NIE-3
grensd, maar ook dat mogelijke invloeden
Afr:
vanuit de aanleerdersvarieteiten van het
COMP [s ...NEG-1 ...v] ... NIE-2
Nederlands werden afgedijkt.
In zogenoemde D-structuren mag NEG-1
6 Focussering verwijst naar een proces van
in het Afrikaans, antlers dan in de Westonderlinge tegemoetkoming die dialectiGermaanse structuur, wel nie (`nicht') zijn.
sche gelijkmaking tot gevolg heeft en Ieidt
11 Volgens Den Besten heeft men hier een
tot een goed gedefinieerd bovendialectisch
geval van interferentie uit het Nederlandse
koine. Gefocusseerde en relatief uniforme
pidgin van de Khoekhoen. In het Nama
varieteiten ontstaan door interdialectische
(een Khoekhoense taal) wordt een zin
en onderlinge toeschietelijkheid en ontwikontkend door de negatiemerker tams, en
kelen zich meestal snel tot algemene
in speciale gevallen tide, dat net als in het
bovendialectische taalstandaarden. Ze
Afrikaans doorgaans aan het zinseinde
vertegenwoordigen goed en gepast taalgestaat. Het negatiesysteem in het Standrag en worden bewust nagevolgd. Hoewel
daardafrikaans vertegenwoordigt een
nog niet gecodificeerd, zijn ze toch normaovername uit het Pidgin-Nederlands van
tief van aard – `zo hoort het'. Deze relatief
de Khoekhoen dat reeds heel vroeg aan de
uniforme varieteiten vertegenwoordigen
Kaap heeft moeten ontstaan. In deze
het informele beginpunt van standaardisevorm van het Nederlands zijn de beide
ring.
negatiesystemen, dat van het Nederlands
7 Het corpus behelst 35o brieven van 136
(in het middenveld) en dat van het Khoekindividuen en bestrijkt de jaren 1880-1910.
hoens (aan het zinseinde) over elkaar
Vergelijk verder Deumert 2004, hoofdstuk
geschoven.
3.
12 Het Genootskap van Regte Afrikaners (G RA)
8 De eerste doelbewuste imitatie van de
werd in 1875 in de Paarl in de toenmalige
Kaaps-Hollandse spraak vindt men in het
Kaapkolonie opgericht. Het genootschap
anonieme gedicht Lied ter eere van de Swel-had een eigen drukpers en beijverde zich
Iendamsche en diverse andere helden bij de
voor de erkenning van het Afrikaans; het
bloedige actie aan Muizenberg in dato 7 Aug.
heeft een eigen orthografie ontwikkeld en
1795. Hierin wordt de draak gestoken met
onder andere ook de vroegste grammatica
de Swellendammers. In de loop van de
(1876) van het Afrikaans gepubliceerd.
eeuw werden deze stereotypische naboot13 Het begrip projectie houdt in dat sprekers
singen door steeds meer schrijvers doelbezich in de oordelen die ze vellen over
wust om een verscheidenheid van redenen
variante vormen bewust rekenschap geven
gebruikt.
van hun identiteit–haar bewust constu-
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reren– naar gelang hun inschatting van de
onderliggende factoren die variatie
bepalen. Zie ook Le Page (1988, 31).
14 Uit constructies als Hy laat die piesangs val;
Hy gaan die beeste haal ontwikkelden zich
door serialisering constructies waarin het
werkwoordstuk samengetrokken wordt tot:
Hy Iaat val die piesangs; Hy gaan haal die
beeste. Nog steeds worden de constructies
met werkwoordserialisering als minder
formeel en spreektaalachtiger beoordeeld.
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Veldboeket. Tien jaar later

Inleiding
Het Steunpunt Nederlands als vreemde taal, dat aan de Universiteit van
Amsterdam was gehuisvest, bestond in februari 2008 lien jaar. Een van de
doelen van het Steunpunt was om het vak Nederlands als vreemde taal (Nvr),
met name de taalverwerving en didactiek ervan, meer op de kaart te zetten,
onder andere door het professionaliseren van de Nvr-docenten. 1 Uit een inventariserend onderzoek van het Steunpunt 2 in 1998 bleek dat de professionalisering van de docent Nederlands in het buitenland zich met name zou moeten
richten op taalverwerving en didactiek. Het Steunpunt gaf in dezelfde publicatie het advies een stimulans te geven aan het gebruik van Icr in het Nvronderwijs; gebleken was dat docenten slechts in beperkte mate ic .r in hun
onderwijs implementeerden.3
Het tienjarig jubileum van het Steunpunt leek de medewerkers een goede
aanleiding om bovengenoemd onderzoek te herhalen. Met het hernieuwde
onderzoek beoogde het Steunpunt een beeld te krijgen van de ontwikkelingen
in het veld en de professionalisering van docenten in het afgelopen decennium.
Het onderzoek moest ook informatie opleveren over wat de docenten in het
vakgebied belangrijk vinden voor de toekomst en welke behoeften er zijn op het
gebied van bijscholing en materiaalontwikkeling. De verschafte informatie zal
hopelijk bijdragen aan beleidsvorming voor de ontwikkeling van het Nederlands als vreemde taal in de komende tien jaar. Het is dan mogelijk om gerichtere ondersteuning te bieden aan docenten en om projecten te ontwikkelen die
zich op specifieke lacunes binnen het vakgebied richten.
Centrale vragen binnen het onderzoek waren: `Heeft er in de afgelopen tien
jaar een professionalisering van de docent NVT plaatsgevonden?', Wat zijn de
behoeften van docenten Nvr op het gebied van bijscholing en materiaalontwikkeling?' en 'Is er in lien jaar meer aandacht binnen het vakgebied gekomen
voor didactiek en taalverwerving?' In dit artikel worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek weergegeven. Eerst volgt nu een beschrijving van de
gehanteerde methode.

Methode
Om een antwoord te vinden op de eerste twee onderzoeksvragen is een enquete
afgenomen. Om de derde onderzoeksvraag te beantwoorden is er een studie
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gedaan naar een drietal vakbladen (Neerlandica extra muros, nachbarsprache
niederldndisch, ANBF-nieuwsbrief) en congresbundels (IvN-Colloquium, Studie
Nederlands in Indonesia en Docentenbijeenkomst Zuid-Europa, Israel en Turkije).
Deze bladen en bundels werden onderzocht op de aanwezigheid van artikelen
over taalverwerving en didactiek van het Nederlands als vreemde taal.
Enquete
De enquete is met behulp van enquetesoftware in elektronische vorm aangeboden en afgenomen. Hij omvatte 79 vragen, het merendeel meerkeuze-, die
verdeeld waren over de secties `Personalia', `Taalonderwijs', `Behoefte aan
materialen', `Bijscholing', `Informatievoorziening' en `Steunpunt Nederlands als
vreemde taal'.
In het gedeelte `Personalia' werden de respondenten bevraagd over hun leeftijd, moedertaal, opleiding en kwalificaties en de instelling waar ze werken. Dit
gedeelte van de enquete moest door alle respondenten worden ingevuld.
Docenten die taalvaardigheid geven, werden daarna doorgestuurd naar de sectie
`Taalonderwijs', docenten die geen taalvaardigheid geven naar de sectie `Bijscholing'. In de sectie `Taalonderwijs' werden de taalvaardigheidsdocenten bevraagd
over de lesmethodes, toetsen, grammatica's, woordenboeken en (media)hulpmiddelen die ze in de onderwijspraktijk gebruiken en waar ze de beschikking
over hebben op hun instituut. De hierop volgende sectie, `Behoefte aan materialen', werd ook alleen door de docenten taalvaardigheid ingevuld. Er werden
vragen gesteld over de behoefte aan lesmateriaal voor de verschillende vaardigheden en de niveaus van het Common European Framework of Reference (cEFR).
De vragen in de sectie `Bijscholing' zijn door alle respondenten beantwoord. Die
vragen waren gericht op het identificeren van de verschillende soorten bijscholing waaraan de docenten hebben deelgenomen en op hun waardering van deze
bijscholing. In de sectie Informatievoorziening' zijn voornamelijk vragen
gesteld over vakbladen en de wensen daaromtrent. In de sectie `Steunpunt
Nederlands als vreemde taal' ging het voornamelijk om de kennis en het gebruik
van leermiddelen, producten en diensten van het Steunpunt.
Populatie en respons

Bij het onderzoek is gebruikgemaakt van de adresbestanden van de Nederlandse
Taalunie en het Steunpunt. Door deze twee lijsten met elkaar te combineren en
op te schonen, bleef er uiteindelijk een lijst over van 651 docenten van wie wordt
aangenomen dat ze zijn bereikt per e-mail. Van deze groep hebben uiteindelijk
163 docenten de enquete online ingevuld. Dit is een responsgraad van 25%.4
Uit 29 landen hebben er docenten gereageerd. De top-vijf van landen waar de
meeste respondenten vandaan komen, is: 1. Duitsland (14,4%), 2. Belgie
(12,4%), 3. Italie (8,5%), 4. Verenigde Staten (6,5%) en een gedeelde vijfde plaats
voor Indonesia en Tsjechie (5,9%). Meer dan de helft van de docenten heeft het
Nederlands als moedertaal. De overige docenten hebben samen een totaal van
achttien moedertalen, waarvan het Duits (6,7%) en het Frans (6,1%) het meest
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genoemd werden. Op een enkeling na hebben alle docenten een universitaire
opleiding. Een doctorstitel of een equivalent daarvan heeft 35% en de rest heeft
een bachelor- of masteropleiding gevolgd. Opvallend is dat slechts tweederde
van de docenten aangeeft Nederlands te hebben gestudeerd. Van diegenen die
geen Nederlands hebben gestudeerd, heeft wel het merendeel een Germaanse
taal gestudeerd. Slechts een derde van alle respondenten heeft een opleiding tot
docent vreemde taal gevolgd. Het aantal jaren leservaring dat docenten hebben,
varieert van een paar maanden tot 43 jaar. Van de docenten is 92,5% werkzaam
(geweest) in het universitaire onderwijs en bijna de helft van de groep (47%) in
het volwassenenonderwijs. Tervvijl ongeveer een kwart van de docenten werkzaam is (geweest) in het voortgezet onderwijs, is slechts een tiende werkzaam
(geweest) in het hoger beroepsonderwijs. Een klein percentage (7,5%) geeft
priveles aan individuen of privecursussen op een taalschool. Bijna 8o% van de
respondenten geeft taalvaardigheidsonderwijs. Cultuurkunde wordt door bijna
40% van de respondenten gedoceerd.
Bijna alle instituten (93%) bieden taalvaardigheid aan. Twee derde van de
instituten biedt cultuurkunde en letterkunde aan, en nog iets minder instituten
onderwijzen ook taalkunde. Bij minder dan een derde van de instituten is het
voor studenten ook mogelijk om vakken te volgen op het gebied van vaktaal en
tolken/vertalen. Bij een handjevol instituten is het mogelijk om didactiek van
het Nvr te volgen of andere vakken op het gebied van het Nederlands. Een leuk
voorbeeld hiervan is `Nederlands voor zeelui' dat in Odessa wordt gegeven.
Studie vakliteratuur
Ten grondslag aan het deelonderzoek over vakpublicaties lag de vraag: 'Is er in
lien jaar meer aandacht binnen het vakgebied gekomen voor didactiek en
taalverwerving?' Een van de doelen van het Steunpunt van het afgelopen
decennium was het professionaliseren van de Nvr-docent. Congressen en
colloquia, maar ook vakbladen vormen een belangrijke bron voor docenten om
aan informatie te komen, om kennis en ervaring uit te wisselen en met vakgenoten te discussieren over recente ontwikkelingen in het vak. 5 Als we het aantal
artikelen in de vakbladen en congresbundels over een specifiek onderwerp
opvatten als een indicatie voor de aandacht die dat onderwerp krijgt in het veld,
zou de verwachting zijn dat in de afgelopen lien jaar het aantal artikelen over
taalverwerving, leermiddelen, didactiek en ICT is toegenomen. Toename zou
een bijdrage hebben kunnen leveren aan de doelstelling van het Steunpunt om
het onderwijs Nederlands als vreemde taal meer te profileren. Mogelijkerwijs
heeft dit ook de professionalisering van docenten bevorderd.
Om deze vraag te beantwoorden is er een corpus gemaakt van drie vaktijdschriften en van drie series congresbundels die het Steunpunt als belangrijk en
toonaangevend beschouwt. De vaktijdschriften zijn Neerlandica extra muros,
nachbarsprache niederltindisch en de ANBF-Nieuwsbrief (sinds 2001 N/F). De
congresbundels betreffen de bundels behorende bij het driejaarlijkse Colloquium van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, het vijfjaarlijkse
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congres Studie Nederlands in Indonesia en de tweejaarlijkse Bijeenkomst van
docenten in de Neerlandistiek in Zuid-Europa, Israel en Turkije. Uit de genoemde
vakbladen en congresbundels zijn alle artikelen bekeken en beoordeeld op de
inhoud van het artikel. Er is gekeken hoeveel artikelen als onderwerp taalvaardigheid hadden. Hieronder vallen artikelen over taalverwerving, didactiek van
taalvaardigheidsonderwij s, lesmaterialen voor taalverwerving en het gebruik
van ICT in het taalverwervingsonderwijs. Per jaargang van een vakblad en per
congresbundel is vervolgens bepaald hoeveel procent van de artikelen over deze
onderwerpen gaan.

Leermiddelen
In deze paragraaf geven we de resultaten weer van de vragen over leermiddelen
en naslagwerken. Deze en andere vragen die betrekking hadden op taalverwerving zijn door 116 personen beantwoord. Uitgaande van de totale
hoeveelheid respondenten, 163, is dit 71%.
Leergangen
De vraag 'Welke leermiddelen gebruikt u?' leverde een lijst op van negentien
leergangen (zie figuur r). De leergang waar het vaakst mee wordt gewerkt, is
Taal vitaal/Taal totaal. Help! (deel 1, 2 en 3) wordt bijna even vaak gebruikt en
staat op de tweede plaats. Op de derde plaats staat Code Nederlands (1 en 2); een
derde van de docenten werkt hiermee.
Van de leergangen die de docenten tien jaar geleden aangaven te gebruiken is
Vanzelfsprekend de grootste stijger in de lijst; deze is van 6% naar bijna 23%
gestegen. Code Nederlands is van de plaats van meest gebruikte leergang
verstoten door Taal vitaal/Taal totaal, die tien jaar eerder nog helemaal niet
werd genoemd. Naast de reeds hierboven genoemde titels zijn de volgende erbij
gekomen (in aflopende volgorde): Code, @net, Nederlands in actie, Delftse
methode en 0031. Materiaal dat op de website van het Taalunieversum staat en
speciaal is ontwikkeld voor docenten Nvr wordt door jets meer dan dertig
procent van de docenten gebruikt.
De lijst met leergangen waarmee wordt gewerkt, vertoont een divers beeld:
verschillende niveaus, verschillende doelgroepen, materiaal ontwikkeld in
Nederland of Vlaanderen. Opvallend is dat er slechts drie leergangen op staan
die specifiek bedoeld zijn voor Nvr-onderwijs (Taal vitaal/Taal totaal Duitse
versie, @net 1/2 en Lagelands). Alle andere vermelde leermiddelen zijn voor
NT2–gebruik ontwikkeld. Drie van de vijf meest gebruikte leergangen (Taal
vitaal/Taal totaal, Code Nederlands 1/2, en Code 1/2/3) zijn communicatieve (functionele) methodes. Ook in de overige titels van de lijst zien we een verschuiving richting communicatieve leergangen. Verder zien we dat vrij recent
ontwikkelde leergangen hun weg vinden (Code bijvoorbeeld). In die zin is te
constateren dat de informatie over lesmateriaal het veld heeft bereikt. Wel valt
op dat enkele docenten nog met relatief nude leergangen werken: Code Nederlands bijvoorbeeld is in 2004 al vervangen door Code, 0031 eveneens (nu Code
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3), Nieuw perspectiefis ook niet een van de jongste meer en Levend Nederlands
stamt uit 1975. Net als tien jaar geleden blijkt dat docenten meerdere basisleergangen naast elkaar gebruiken, terwijl toch iedere geintegreerde leergang een

`totaalpakket' aanbiedt van vaardigheden, grammatica en basiswoordenschat.
Docenten selecteren uit de verschillende leergangen wat ze relevant vinden.
Bijna alle docenten (97,5%) geven aan dat ze niet alleen werken met de
genoemde leergangen, maar dat ze die aanvullen met materiaal op basis van
kranten, tijdschriften en internet. Op het gebied van aanvullend materiaal is er
het een en ander veranderd: 88% van de docenten ontwikkelt zelf het aanvullende materiaal; dit was lien jaar geleden slechts de helft (43%). Het aantal
docenten dat met audiovisueel materiaal werkt, is met bijna 25% toegenomen.
Een reden hiervoor kan zijn dat door de opkomst van internet en DVD dit materiaal toegankelijker is geworden.
Naslagwerken
Op de vraag 'Welke Brie grammatica's gebruikt u het meest?' hebben honderd
docenten 234 antwoorden gegeven. Dit betekent dat ze meer dan een
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grammatica gebruiken of raadplegen. Nederlandse grammatica voor anderstaligen
van Fontein en Pescher-ter Meer is met 39% de meest gebruikte grammatica.
Op de tweede plaats staat de Algemene Nederlandse spraakkunst (ANs ) met 37%,
en op de derde plaats staat met 26% De regels van het Nederlands van Florijn en
Lalleman. Opmerkelijk is dat geen van deze drie grammatica's gebruikersgrammatica's zijn. Nederlandse grammatica en Regels zijn weliswaar bedoeld voor
studenten, maar in de praktijk is gebleken dat het niveau voor veel studenten te
hoog is. Dat kan betekenen dat de docent ze gebruikt als naslagwerk voor
zichzelf. Tien jaar geleden was dat niet veel anders, behalve dat de nummers 1
en 2 van plek zijn gewisseld. Voor studenten zijn er heel wat alternatieven,
bijvoorbeeld Grammatica in gebruik (ook in het Duits), Nederlands in hoofdlijnen,
Grammatica is niet moeilijk. Het zou aan te bevelen zijn de studenten hiermee te
laten werken.
De 107 docenten hebben op de vraag welke drie woordenboeken ze gebruiken
264 antwoorden gegeven. Ze noemen 27 titels van woordenboeken waarvan er
negen van Van Dale zijn. Het Groot woordenboek der Nederlandse taal (Dikke van
Dale) wordt door 76% van de docenten gebruikt. Tussen de Dikke van Dale en
het woordenboek dat op de tweede plaats staat van meest gebruikte woordenboeken, Van Dales Woordenboek hedendaags Nederlands, zit een groot gat: slechts
18% van de docenten geeft aan dit woordenboek te gebruiken.
Er zijn twee woordenboeken die een speciale vermelding nodig hebben, het
Basiswoordenboek en het Pocketwoordenboek Nederlands als tweede taal. Dit zijn
twee woordenboeken die specifiek ontworpen zijn voor NT2–leerders van het
Nederlands. Toch worden deze woordenboeken weinig gebruikt door docenten;
bijna 15% geeft aan het Pocketwoordenboek te gebruiken, en slechts 6,5%
gebruikt het Basiswoordenboek in de les. Dit is niet anders dan tien jaar geleden.
Wat wel veranderd is, is dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in het
gebruik van tweetalige naar eentalige woordenboeken. Gebruikte tien jaar
geleden bijna geen van de docenten de Dikke Van Dale, dit is nu het meest
gebruikte woordenboek. Tweetalige woordenboeken staan nu op de tweede
plaats.
Hulpmiddelen
Van de hulpmiddelen die de docenten aangeven te gebruiken, steekt het
gebruik van een cd-speler met kop en schouders boven de andere hulpmiddelen uit met 84%. De twee hulpmiddelen die daarna het vaakst gebruikt
worden, zijn de dvd-speler en cassetterecorder. Minder dan de helft van de
docenten gebruikt televisie, laptop, beamer, diaprojector of intemet als
hulpmiddel in de les. Veel van deze hulpmiddelen zijn beschikbaar via het
instituut waar de docent werkzaam is, maar ze worden vaak niet gebruikt in de
colleges. Docenten denken dat meer dan driekwart van hun studenten de
beschikking heeft over de volgende hulpmiddelen: internet (90%),
computer/cd-romspeler (89%), cd-speler (86%), televisie en dvd-speler (75%).
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Behoefte aan materialen

Hoewel er in het afgelopen decennium veel lesmateriaal is ontwikkeld, geven,
net als lien jaar geleden, alle docenten aan dat ze nog behoefte hebben aan
lesmateriaal op het gebied van taalverwerving.
Van ro5 docenten hebben er 55 behoefte aan meer materiaal dat aansluit op de
zes niveaus van het CEFR. Voor de verschillende vaardigheden die omschreven
staan in het CEFR hebben de docenten aangegeven op welk niveau ze graag
materiaal ontwikkeld willen zien. Saillant detail is dat de hoogste percentages
voor gewenst materiaal bij vier van de vijf vaardigheden op niveau Cr te vinden
zijn. Op niveau B2 willen ook veel docenten meer materiaal voor gespreksvaardigheid, spreekvaardigheid en schrijfvaardigheid. Overigens komt uit dit onderzoek naar voren dat de eisen die docenten aan hun studenten stellen in termen
van het CEFR buitengewoon hoog zijn: ca. 40% van de docenten die werken met
de niveaus, eisen minimaal Cr voor alle vaardigheden. Ter vergelijking: het
niveau van zowel het Yam-examen van het cNAvr, als van het Staatsexamen
NT2 programma 2, is B2.
Van de 105 docenten geven 63 aan nog behoefte te hebben aan materiaal dat
aansluit op de traditionele niveaus (beginners tot vergevorderden). Zowel in de
groep die met het CEFR werkt als in de groep die traditionele niveaus hanteert,
geven de meeste docenten aan dat er voldoende materiaal voor schrijfvaardigheid en leesvaardigheid is. 40% van de 105 docenten ziet het liefst conventioneel materiaal, meer dan de helft (55%) van de groep heeft liever digitaal materiaal.
Conclusies

Op basis van de leermiddelen die de docenten aangeven te gebruiken, kunnen
we constateren dat informatie over recent gepubliceerde leermiddelen voor het
NT2/NVT het veld goed bereikt. Niet iedereen maakt echter van de allernieuwste
materialen gebruik; dat zou te maken kunnen hebben met de eisen die nieuwe
materialen aan 1 cT-faciliteiten stellen. Ook budgettaire problemen kunnen hier
een rol spelen. We zien een verschuiving in het type leergangen dat gebruikt
wordt: docenten gebruiken steeds vaker communicatieve leergangen. Onveranderd bleven het gebruik van meerdere basisleergangen tegelijk en het
aanvullen met eigen materiaal. Knippen en plakken blijft populair.
Wat betreft de naslagwerken kunnen we constateren dat de recente publicaties
voor NT2 niet bovenaan de lijst van gebruikte werken staan en dat de naslagwerken die docenten vermelden wellicht door de docent zelf worden gebruikt.
Het zou interessant zijn te onderzoeken welke naslagwerken de docenten aan
hun studenten adviseren en of ze tiberhaupt studenten naslagwerken
aanraden.
Als gekeken wordt naar het gebruik van hulpmiddelen in de les, dan is te zien
dat het afgelopen decennium verschillende technologische vooruitgangen heeft
gekend. Zo is onder andere het gebruik van een cassetterecorder afgenomen,
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maar het gebruik van een cd-speler in de les is tegenwoordig normaal voor
bijna alle docenten. Het gebruik van een videorecorder is met de helft
afgenomen in het afgelopen decennium; de dvd-speler heeft een heel snelle
opmars gemaakt in het onderwijs. Het gebruik van de computer is in de laatste
tien jaar verdubbeld, maar lijkt nog steeds niet optimaal. Aan het type leergang
waarmee docenten werken, kunnen we aflezen dat er een voorkeur bestaat voor
leergangen waarin de computer geen cruciale rol speelt (Thal vitaal/Taal totaal,
Help, Code Nederland*
Wanneer we de situatie van gewenst lesmateriaal voor taalverwerving vergelijken met 1998, dan valt op dat toen het meeste materiaal gewenst werd op het
niveau van (half)gevorderden; nu is dat gevorderden-niveau. Dit valt te
verklaren doordat er in de afgelopen tien jaar veel materiaal is ontwikkeld dat
met name bedoeld is voor de lagere niveaus.
ICT

Het gebruik van ICT in de lespraktijk is in het afgelopen decennium flink toegenomen. Een on twikkeling van de laatste tien jaar is dat er steeds meer leermiddelen via internet beschikbaar komen. Een van de nadelen van het gebruik van
internet als bron voor materialen is de onoverzichtelijkheid van het geheel;
docenten moeten goed kunnen zoeken en precies weten hoe aan bepaalde
informatie te komen. De vraag rees dan ook of docenten Nvr zelf vinden dat ze
weten welke leermiddelen er via het internet beschikbaar zijn.
Als het gaat over conventionele leermiddelen, geeft bijna de helft van de
docenten aan dat ze (zeer) goed op de hoogte is van bestaande leermiddelen;
iets meer dan een derde zegt voldoende op de hoogte te zijn. Een kleine groep
van 16% geeft aan niet zo goed op de hoogte te zijn van bestaande conventionele leermiddelen. Hoe anders zijn deze cijfers als het gaat over digitale leermiddelen. Nog geen derde van de docenten (32%) vindt (zeer) goed op de
hoogte te zijn van bestaande digitale materialen. Dit is een stuk lager dan bij de
conventionele leermiddelen. Het percentage docenten dat vindt dat ze
voldoende op de hoogte zijn, is gelijk (35%). De groep docenten die vindt dat ze
niet zo goed op de hoogte is, is bij digitale leermiddelen twee keer zo groot als
bij conventionele leermiddelen (3o%).Verder geeft nog een kleine groep (3%)
aan helemaal niet op de hoogte te zijn van digitale leermiddelen.
Digitale omgevingen zouden een handig hulpmiddel kunnen zijn voor
docenten om beter op de hoogte te kunnen blijven van conventionele en
digitale lesmethodes. Van de 105 docenten geeft 40% aan behoefte te hebben
aan een digitale omgeving waar ze contact kunnen leggen met andere docenten
Nvr. Hoewel dat minder dan de helft van de respondenten is, zou een dergelijke omgeving net dat beetje extra ondersteuning kunnen bieden. De docenten
geven aan dat ze een dergelijke omgeving vooral zouden gebruiken voor het
uitwisselen van ervaringen met andere docenten (6o%), lesmateriaal (40%) en
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lesideeen (30%). Ook denkt 20% van de docenten dat een dergelijke digitale
omgeving goed is voor het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden en
uitwisselingen tussen vakgroepen.
Digitale leermiddelen van de Taalunie
De website van het Taalunieversum6 is een webportaal waar informatie en
materialen samenkomen van intra- en extramurale instellingen Nederlands.
Het Steunpunt had voor het luik `Neerlandica extra muros' een coOrdinerende
rol, maar droeg zelf ook digitale leermiddelen aan voor de materialenbank7.
Op de vraag of de docenten bekend zijn met het Taalunieversum, gaf 86% van
de 132 docenten een bevestigend antwoord. Van de Materialenbank gebruiken
de docenten het vaakst Tronnen over cultuur en grammatica' en `Kronieken
Neerlandica extra muros'. De twee materialen 'Milanese rijst' en `Loenatik'
worden het minst gebruikt en bekeken; deze beide materialen zijn de enige op
het Taalunieversum die bedoeld zijn voor absolute beginners. Het is daarom
wellicht aan te nemen dat de docenten vaker op zoek zijn naar materiaal voor
(half)gevorderden op het Taalunieversum. Reden hiervoor kan zijn dat er voor
absolute beginners meer dan voldoende materiaal 'offline' te vinden is. Opvallend is dat 'De Leeswijzer' door 18% van de docenten is gebruikt en dat dit
materiaal het hoogste percentage `bekeken maar niet gebruikt' heeft. Dit is
waarschijnlijk omdat het materiaal pas begin juli 2007 online is gezet; dit
onderzoek is in de periode augustus-september 2007 uitgevoerd.
Het Steunpunt heeft naar aanleiding van reeds ontwikkeld materiaal, @net io
Videolessen deel 1 en 2, aan het begin van 2007 een interactieve versie ontwikkeld. Deze versie, @net-online 8, is gebaseerd op @net 2 en wordt via de Materialenbank gratis aangeboden aan docenten.
Van de 133 docenten die de vraag naar hun bekendheid met de leermiddelenreeks @net 10 Videolessen beantwoord hebben, geeft 17% aan het materiaal te
kennen en er ook mee gewerkt te hebben, 26% van de docenten kent het materiaal wel, maar heeft er niet mee gewerkt, en 57% van de docenten zegt het
materiaal helemaal niet te kennen. Van de 23 docenten die hadden aangegeven
met de @net-methode te hebben gewerkt, zegt 96% met deel 1 gewerkt te
hebben, 74% heeft met @net 2 gewerkt en slechts 13% geeft aan met @netonline te hebben gewerkt.

Conclusie
Hoewel het gebruik van ICT in het Nvr-onderwijs lien jaar geleden niet nieuw
was, speelt het anno 2008 nog steeds geen grote rol. In veel gevallen ligt dat
aan de faciliteiten op de werkplek, maar het lijkt er ook op dat docenten niet op
de hoogte zijn van IcT-materialen die kunnen worden gebruikt in de les. Aan
de hoge vraag9 naar IcT-lesmaterialen is duidelijk te merken dat de docenten in
het algemeen wel de wens hebben om hier meer mee te werken. Er is dus met
name aandacht nodig voor het implementeren van ICT in de onderwijspraktijk.
Een handig hulpmiddel hiervoor zou een nog te ontwikkelen webportaal zijn,
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waar docenten met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen en zelf ontworpen
lesmaterialen kunnen delen. Zo'n platform kan dan meteen een plaats zijn
waar nieuw uitgekomen interactieve leermiddelen, maar ook vernieuwingen in
onderwijsland, gemeld kunnen worden. Zo kan er aan een wens van veel
docenten, die nu door de bomen het bos niet meer zien, tegemoet worden
gekomen.

Bijscholing
Docenten die Nederlands geven in het buitenland, werken vaak ver buiten het
Nederlandse taalgebied, waardoor het niet altijd gemakkelijk is om vakkennis
bij te houden. Om de kwaliteit, de zelfstandigheid en de status van de neerlandistiek extra muros te bevorderen, biedt de Taalunie nascholingscursussen aan
over diverse onderwerpen. Er zijn Brie types bijscholing:
1. Op locatie. Voorbeelden zijn de Zuid-Afrikaanse Werkswinkels en de bijscholingscursussen op het Erasmus Taalcentrum in Indonesia.
2. Regionale docentenbijeenkomsten. In een aantal regio's worden tweejaarlijkse
bijeenkomsten voor universitaire docenten Nederlands gehouden. Vaak
wordt daaraan een bijscholing gekoppeld.
3. Cursussen in Amsterdam en Leuven. De cursus in Amsterdam die door het
Steunpunt werd georganiseerd, had een tweejaarlijks wisselend thema en
duurde een week. De cursus in Leuven duurt ook een week en behandelt
thema's rond didactiek en evaluatie. Het Seminarie Nederlandse taal en
cultuur duurt twee weken en is bedoeld voor docenten voor wie het Nederlands niet de moedertaal is.
Op de vraag `Heeft u de mogelijkheid om aan bijscholing te doen?' antwoordde
87% van de 136 docenten bevestigend. 3o% kan vaak aan bijscholing doen,
terwijl 57% wel aan scholing kan doen, maar niet zo vaak. De groep docenten
die nooit aan bijscholing kan doen, is 13%. Bijna twee derde (65%) van de
docenten die antwoord gaf, zegt vaker bijscholing te willen volgen. Driekwart
(77%) van de docenten heeft wel eens aan een vorm van bijscholing deelgenomen. Dit betekent dat io% van de docenten wel de mogelijkheid heeft om
deel te nemen aan bijscholing, maar daar geen gebruik van maakt. 23,5%
(32 docenten) zegt nog nooit aan bijscholing te hebben deelgenomen. De
belangrijkste redenen (ongeveer 2o% van de respondenten) voor het niet
deelnemen aan bijscholing zijn: geen informatie beschikbaar, geen behoefte,
te ver weg en geen tijd.
Docenten zijn over het algemeen tevreden over de inhoud van de bijscholing
die ze hebben gevolgd: 38,5% van de docenten is zeer tevreden over de bijscholing, en 46% zegt tevreden te zijn. De overige 15,5% vindt de inhoud van de
bijscholing die men heeft gevolgd matig. Docenten geven het Seminarie Nederlandse taal en cultuur het hoogste cijfer: 8.9, de cursus in Amsterdam een 8.4,
de cursus in Leuven een 8.1, scholing op locatie een 7.8, en de laagste waardering is voor regionale docentenbijeenkomsten, een 7.4. Over het scholings-

44

aanbod zijn de docenten matig tevreden. Ongeveer de helft van de docenten
vindt het aanbod precies goed en ongeveer een derde vindt het weinig. 18% van
de docenten vindt dat het aanbod voor scholing op locatie veel te gering is.
De vraag `Aan welke scholingsthema's heeft u nog behoefte?' is door 87
docenten beantwoord. Docenten hebben de meeste behoefte aan bijscholing op
het gebied van didactiek, toetsing, evaluatie en aan cultuurkunde, kennis van
land en yolk (beide thema's 28%). Het derde onderwerp, waar 16% van de
docenten graag bijscholing in zou krijgen, is literatuur/moderne Nederlandse
letterkunde. 11,5% van de docenten geeft aan dat het niet uitmaakt waar de
bijscholing over gaat, als het programma maar vakinhoudelijk is en de reeds bij
hen aanwezige kennis actualiseert. Van de 91 docenten zou 64% deze
bijscholing graag in Nederland of Vlaanderen ontvangen in een cursus die
wordt georganiseerd door de Nederlandse Taalunie. 22% zou liever scholing op
locatie krijgen en 27,5% vindt dat deze bijscholingsthema's bij een regionale
docentenbijeenkomst behandeld moeten worden.

Conclusie
We kunnen concluderen dat het aanbod aan cursussen de afgelopen tien jaar
gestegen is. Was er vroeger alleen het Seminarie, nu zijn er ook nog twee
cursussen: een in Amsterdam bij het Steunpunt Nvr (in 2008 zelfs twee) en
een in Leuven. Ook bijscholingen die gekoppeld zijn aan regionale bijeenkomsten zijn nieuw. Deze beperken zich alleen nog tot bepaalde regio's; dit zou
nog verder kunnen worden uitgebouwd.
Het feit dat docenten vragen naar nog meer aanbod is een goed teken, hoewel
het niet te rijmen valt met het feit dat een kwart van de docenten zegt geen
gebruik te hebben gemaakt van de mogelijkheden voor bijscholing. Waarschijnlijk moeten de docenten nog beter voorgelicht worden over de mogelijkheden
die de Taalunie biedt. Het Steunpunt heeft al eerder de suggestie gedaan
docenten rechtstreeks te benaderen omdat informatie die naar de instituten
wordt gestuurd niet altijd op de juiste plaats terechtkomt. Er bestaat ook vaak
onduidelijkheid over het aantal keren dat iemand kan deelnemen aan een
cursus.

Artikelen
Als men kijkt naar het verloop van het aantal artikelen over de vier onderzochte
onderwerpen taalverwerving, didactiek, icr en leermiddelen, dan is er bij de
meeste congresbundels en vakbladen een piek te zien tussen 2000 en 2003.
In Neerlandica extra muros zijn 213 artikelen verschenen; hiervan behandelden
er 51 (24%) een aspect van taalvaardigheidsonderwijs. Opvallend is dat het
aantal dat over taalverwerving gaat, toeneemt van 5% in 1998/1999 tot 17,5% in
2003. Na 2003 neemt het aantal artikelen over taalverwerving en didactiek
zichtbaar af. Nachbarsprache niederlandisch heeft de meest extreme schomme-
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lingen in percentages artikelen die over taalvaardigheidsonderwijs gaan. In
zeven jaargangen zijn slechts 44 artikelen gepubliceerd, waarvan er 7 (16%)
over de onderzochte thema's gingen. In de jaren 2000, 2001 en 2002 zijn er
alleen artikelen met letter- of geschiedkundige thema's verschenen; geen van
deze artikelen ging over de onderzochte thema's. 40,5% van de 74 artikelen die
in de negen jaargangen ANBF-Nieuwsbrief(later N/F) zijn verschenen, ging over
taalvaardigheidsonderwijs. Opvallend is dat voor N/F 2 (2002) er geen artikelen
zijn verschenen over ICT, na dit nummer trouwens ook niet meet. Dit is ook
meteen het laatste nummer waarin leermiddelen behandeld zijn.
Het Colloquium Neerlandicum van de IVN is het grootste en toonaangevende
congres binnen het vakgebied Nvr. In de congresbundels van het 13e t/m the
Colloquium staan 145 artikelen; 36 daarvan (25%) gingen over de onderzochte
onderwerpen. In de bundel van het 14e Colloquium (2000) is het aantal artikelen over taalvaardigheidsonderwijs (met name didactiek) opeens verviervoudigd ten opzichte van het congres uit 1997, de bundel van het 15e Colloquium
bevat nog 30% artikelen over alle onderzochte thema's. In de laatste bundel valt
het op dat artikelen over ICT en leermiddelen in hun geheel ontbreken.
Het vijfjaarlijkse congres Studie Nederlands in Indonesia heeft met Brie bundels
75 artikelen opgeleverd; 17,5% van de artikelen ging over taalvaardigheidsonderwijs. In de bundel van 2001 verschijnen opeens 2,5 keer zoveel artikelen over
taalvaardigheidsonderwijs als in de bundel uit '96, en in 2006 is het nog altijd
2 keer zoveel als in 1996. Ook bier ontbreken in de laatste bundel artikelen
over ICT en leermiddelen.
De 61 artikelen uit de congresbundels van de tweejaarlijkse Bijeenkomst van
docenten in de neerlandistiek in Zuid-Europa, Israel en Turkije gingen voor 49,5%
over de vier onderwerpen die samenkomen in het taalvaardigheidsonderwijs.
De eerste bundel heeft, in tegenstelling tot de andere onderzochte congresbundels, al een hoog percentage artikelen dat zich buigt over taalverwerving en
didactiek, en in bescheidener mate over leermiddelen. In de bundel van 2000
nemen de artikelen over taalverwerving, didactiek en leermiddelen alleen nog
maar meer toe. ICT komt pas voor het eerst in de bundel uit 2002 aan de orde.
Na de hausse van artikelen in de bundel van 2000 lopen de percentages flink
terug, om in de laatste bundel van 2004 alweer bijna gehalveerd te zijn. In de
laatste bundels is er over het algemeen meer aandacht voor didactiek en iets
minder voor taalverwerving.
Docent

Congressen en colloquia, maar ook de vakbladen zijn belangrijke middelen
voor docenten om aan informatie te komen. Daarom is er in het onderzoek ook
aandacht besteed aan de wensen van docenten NVT op deze gebieden. Wat
vinden de docenten NVT van de onderwerpen die in de congresbundels en
vakbladen aan bod komen? Welke vakbladen lezen ze?
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Figuurz Wensen vakbladen
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Dat het Steunpunt de drie vaktijdschriften Neerlandica extra muros, nachbarsprache niederltindisch en N/F als de belangrijkste vakbladen in het veld bestempelde, is niet vreemd. De enquéte heeft bevestigd dat dit inderdaad de drie
meest gelezen vaktijdschriften zijn. De meeste docenten, 79,5%, lezen het blad
Neerlandica extra muros. Als tweede noemen de docenten nachbarsprache niederlandisch met 20,5% en als derde meest gelezen vaktijdschrift wordt N/F
genoemd met 17,5%. Het Engelse vakblad Dutch Crossing wordt door II% van
de ondervraagde docenten gelezen. Van de docenten zegt 29% andere bladen te
lezen. De trend die de afgelopen jaren zichtbaar geworden is in de vakbladen, is
dat het aandeel artikelen over taalverwerving en didactiek weer enigszins aan
het afnemen is na een hoogtepunt rond 2000/2003. Het was daarom
misschien te verwachten dat het merendeel van de docenten het eens zou zijn
met de volgende stelling: 'De huidige tendens in de vaktijdschriften is dat ze
steeds meer over cultuur en letterkunde schrijven, en steeds minder over
taalverwerving en didactiek'. Dat is echter niet het geval; bijna evenzoveel
docenten zijn het eens als oneens met deze stelling.
De docenten werd ook gevraagd over welke onderwerpen ze meer willen lezen
in de vakbladen (zie figuur 2). Het is opvallend dat de twee onderwerpen waar
de docenten nu juist meer over willen lezen taalverwerving en didactiek zijn.
Bij 36% tot 46% van de docenten staan artikelen over cultuurkunde,
tolken/vertalen en vaktaal ook hoog op het verlanglijstje. Verder geeft 21% aan
meer te willen zien over icr in de vakbladen.
Conclusie

Of de grote toename van het aantal artikelen over taalvaardigheidsonderwijs
tussen 1998 en 2002 samenhangt met de doelstellingen voor het Nvr-veld
zoals de Taalunie die in zijn Meedarenbeleidsplan1998-2002 w heeft uitgeschreven, is niet duidelijk. Feit is wel dat na het ingaan van het nieuwe meerja-
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renbeleidsplan in 2003 het aantal artikelen over taalverwerving en taalonderwijs daalde.
Het is belangrijk om op te merken dat, hoewel de docenten niet het idee
hebben dat er minder artikelen over taalverwerving en didactiek in de
vakbladen verschijnen dan een aantal jaren terug, ze (50-60%) op hetzelfde
moment aangeven meer aandacht te willen voor deze onderwerpen. Er is
behoefte aan een constante s troom artikelen die zich richt op taalverwerving en
didactiek. Misschien is deze `noodkreer van de docenten reden voor de
vakbladen om weer meer publicaties op te nemen op deze twee gebieden. De
trend die nu namelijk is ingezet, stevent of op de situatie zoals het Steunpunt
die tien jaar geleden tijdens het Veldboeket-onderzoek aantrof: 'de meeste
aandacht gaat naar theoretisch taalkundige en letterkundige onderwerpen'."
Misschien is er wel een markt voor een vakblad dat een of twee keer per jaar
verschijnt en dat alleen gevuld wordt met artikelen over taalverwerving en
didactiek. In een dergelijk blad zou dan ook ruimte kunnen zijn voor informatie over leermiddelen en ICT.
Tot slot

Als er een conclusie te trekken valt uit de resultaten van het onderzoek, dan is
het wel dat de ontwikkelingen op het gebied van het Nederlands als vreemde
taal die de afgelopen lien jaar plaatsvonden, verder gestimuleerd moeten
worden. Met name een extra impuls wat betreft nieuwe media en ICT is van
groot belang voor de ontwikkeling van het vakgebied als geheel. Natuurlijk
moeten hierbij de wensen van de docenten in ogenschouw worden genomen.
Taalvaardigheid en didactiek zijn de sleutels voor het goed kunnen aanbieden
van een studie Nederlands als vreemde taal; iedere NvT-docent is taaldocent.
Het is dus essentieel dat docenten op de hoogte blijven van de ontwikkelingen
in het vak. Twee zaken zijn hierbij onontbeerlijk: gerichte bijscholing en mogelijkheden voor vakpublicaties.
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NOTEN

1 Nederlandse Taalunie: Meerjarenbeleidsplan 1998-2002. Den Haag, 1998, 7-8.
2 Fuchs, S. & Kalsbeek, A. van: Veldboeket:
een inventarisatie van het Nederlands als
vreemde taal aan universiteiten.
Amsterdam, 1998. Bijbehorend artikel in
Neerlandica extra muros 37 (1999), nr. 3.
3 Veldboeket, 1998, 14.
4 Een nadeel van het elektronisch enqueteren is dat een deel van de docenten die
de enquete hebben ingevuld niet alle
vragen heeft beantwoord. In de uitkomsten van het onderzoek zijn de
antwoorden van deze docenten opgenomen tot aan de vraag waar ze opgehouden zijn met het invullen. Dit verklaart
de variatie in aantallen respondenten bij
de verschillende vragen.
5 Steunpunt Nederlands als vreemde taal:
Deel 2: Profiel van een docent Nederlands
als vreemde taal. Advies aan de Nederlandse Taalunie. Amsterdam, 1998, 3.

6 http://nvt.taalunieversum.org/Taalunieversum/
7 http://nvt.taalunieversum.org/Taalunieversum/Materialenbank/
8 http://atnet.snvt.org/frontend.php
9 Dit zijn de hoge percentages docenten die
aangeven materiaal van Taalunieversum te
gebruiken, en het hoge percentage
(55,2%-55,5% van de taalverwervings- en
cultuurkunde-docenten) dat aangeeft
behoefte te hebben aan digitale lesmaterialen.
10 Een van de doelen in het Meerjarenbeleidsplan 1998-2002 is dat er meer aandacht
komt voor het NVT, met name het taalverwervingsaspect. In het in 2003 vernieuwde
Meerjarenbeleidsplan staan geen doelen
die specifiek betrekking hebben op het
vakgebied NVT. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat na het ingaan van de
nieuwe beleidsperiode in 2003 er in de
vakpublicaties steeds minder aandacht is
voor artikelen over taalvaardigheid.
11 Veldboeket, 1998, 5.
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Marion Boers (Universiteit Leiden)

De canon is dood, leve de canon!
Kroniek kunst en cultuur

Van toen is nu

`Bemint uw vaderland, vereert uw voorgeslacht.' Een echte Nederlander is trots
op zijn nationale geschiedenis en vereert haar helden om de collectieve angst
voor het verval van zijn kleine natie te bezweren. De herinnering aan dat
roemruchte vaderlandse verleden kan het gevoel van eigenwaarde verhogen en
houdt bovendien een belofte in voor de toekomst. De Nederlandse helden
fungeren als nationaal bindmiddel, omdat ze de acrd van het land symboliseren
en de inwoners zich met hen kunnen identificeren. 1 Dit lijken woorden die zijn
weggeslopen uit een speech van minister-president Jan Peter Balkenende, die
de Tweede Kamer al eens opriep om iets meer te laten zien van de Hollandse
voc-mentaliteit, maar niets is minder waar. Het gaat bier om citaten en
conclusies uit een boek van Late Jensen over de verheerlijking van het verleden
aan het begin van de negentiende eeuw, toen het vereren van vaderlandse
helden een middel was om het moreel hoog te houden en de identiteit van een
jonge natie vorm te geven. Jensen geeft in haar inleiding zelf aan dat er parallellen zijn met de recente aandacht voor de vaderlandse geschiedenis. De canon
die in 2006 werd gepresenteerd is een uiting van de groeiende belangstelling
voor het nationale verleden. Jensen signaleert dat de terugkeer van de vaderlandse held in het publieke domein nauw lijkt samen te hangen met de actuele
maatschappelijke discussie over integratie, de multiculturele samenleving en
de Nederlandse identiteit. Toch wijst ze ook nadrukkelijk op de verschillen met
de negentiende eeuw, want nationalistische motieven worden nu zorgvuldig uit
het vocabulaire verbannen en de commissie voor de Nederlandse canon stelt
uitdrukkelijk in haar rapport dat die canon `niet als vehikel voor nationale trots'
mag dienen en `niet de identiteit van het land weerspiegelt'. Jensen schreef een
voortreffelijk boek over de rol die de literatuur in de eerste helft van de negentiende eeuw heeft gespeeld bij het verhogen van het vaderlandse gevoel en het
versterken van het besef van onderlinge verbondenheid. Wie het leest, kan zich
niet aan de indruk onttrekken dat er verschillen zijn met nu, maar dat men ook
een belangrijk punt van overeenkomst kan signaleren: zo lang het de Nederlander goed gaat, is zijn verleden een vanzelfsprekendheid waar hij verder niet
naar hoeft om te zien, maar zodra hij het gevoel heeft dat zijn bestaanszekerheid op wat voor manier dan ook in gevaar komt, is het cultiveren van historisch bewustzijn een middel om het gevoel van eigenwaarde te vergroten en
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zich met zijn yolk verbonden te voelen. Dat gold voor de periode toen
Nederland na de Franse tijd een koninkrijk was geworden, maar evenzeer anno
2009, nu de globalisering, het probleem van `niet voldoende ingeburgerde
allochtonen' en de kredietcrisis op de loer liggen. In de eerste helft van de
negentiende eeuw werden de helden vooral van stal gehaald in tijden van
oorlog en politieke onrust: hoe langer de rij, hoe overtuigender de boodschap
dat Nederlanders een heldhaftig yolk met een imposant verleden en een potentieel grote toekomst waren. Een groot verschil met de huidige belangstelling
voor geschiedenis is wel dat historici nu minder geneigd lijken te zijn om die
helden (en de spaarzaam optredende heldinnen) op te hemelen of te modelleren naar eigentijdse behoeften (210 en 212).
De Rooy en Van Oostrom

Het pleidooi voor meer aandacht voor de vaderlandse geschiedenis is in ieder
geval iets uit het recente verleden, want sinds de Tweede Wereldoorlog was alles
wat te maken had met nationalisme en heldenverering lange tijd in een kwaad
daglicht komen te staan. Door de gevaarlijke uitwassen van het nationaal-socialisme was er in Nederland een soort allergie ontstaan voor de trots op eigen
yolk en vaderland. De kentering trad op aan het einde van de vorige eeuw. Er
kwam een maatschappelijke discussie op gang uit frustratie over het feit dat
een hele generatie hoogopgeleiden op school en daarbuiten niets over de
Nederlandse geschiedenis te horen had gekregen. In 2001 kwam de
commissie-De Rooy met een reeks aanbevelingen om de kerndoelen van het
onderwijs in geschiedenis en maatschappijleer op dit punt aan te passen. De
commissie presenteerde bovendien een overzicht van de Nederlandse geschiedenis dat op een paar Azt–tjes paste, opgedeeld in verschillende tijdvakken met
namen die de belangrijkste thematiek ervan samenvatten. Zo werd de periode
1500-1600 aangeduid als de tijd van ontdekkers en hervormers, en i800 –
1900 als de tijd van burgers en stoommachines.
De commissie-De Rooy kreeg een vervolg in de commissie-Van Oostrom die
zich namens de Nederlandse overheid moest gaan buigen over wat iedere ingezetene van het land zou moeten weten over die geschiedenis. We kunnen ons
voorstellen dat er tijdens de vergaderingen van deze `canoncommissie' verhitte
discussies zijn gevoerd over de thema's die niet mochten ontbreken. De Nederlandse samenleving is nu eenmaal zeer ingewikkeld gestructureerd en vormt
een vat van tegenstellingen als het gaat om de verschillende religieuze achtergronden, de kloof tussen stall en platteland en alle individuele bevolkingsgroepen die hun eigen verleden koesteren. Het is geen gemakkelijke opgave
om een canon samen te stellen die al die mensen bindt. Want daar ging het
immers om: meer kennis van het verleden zou meer betrokkenheid met de
samenleving moeten opleveren. 2 Na de presentatie in 2006 werd er dan ook
heftig geprotesteerd door tal van groepen die deze canon vanuit hun oogpunt
veel te eenzijdig vonden. De pennenstrijd werd onder meer gevoerd in de
landelijke dagbladen. In NRc-Handelsblad beklaagde iemand zich er bijvoor-
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beeld over dat de eerste vrouw in dit overzicht van de vaderlandse geschiedenis
pas in 1900 verschijnt in de persoon van Aletta Jacobs. De twee andere
vrouwen die erin worden genoemd, zijn respectievelijk de puber Anne Frank
en de schrijfster Annie M.G. Schmidt. De laatste ging er prat op dat Naar succes
kon worden verklaard uit het feit dat ze `altijd een kind van acht was gebleven'.
Maar hoe dan ook, de politiek besloot dat deze canon in de kerndoelen van het
onderwijs moest worden opgenomen.
entoen.nu

Toen de gemoederen rond de inhoudelijke kanten van de canon wat waren
bedaard, begon men met de eigenlijke kruistocht voor de vaderlandse geschiedenis door naar alle Nederlandse scholen een poster te sturen waarop de canon
in vijftig vensters staat afgebeeld op een tijdbalk. Die posters zouden vervolgens
als uitgangspunt moeten dienen voor verdere verdieping. Ter ondersteuning
van de invoering van de kerndoelen werd een nieuwe commissie in het leven
geroepen, die onder leiding van Hubert Slings onder meer de website
WWW.ENTOEN.NU moest gaan ontwikkelen. Slings had veel ervaring met het
maken van websites over historische onderwerpen en dat heeft zeker zijn
vruchten afgeworpen voor het materiaal dat inmiddels op internet te vinden is.
Er zijn talloze links met interessante informatie of filmpjes en de site is interactief gemaakt via een forum. Men heeft alles in het werk gesteld om de schooljeugd ervan te overtuigen dat de vaderlandse geschiedenis geen stoffige aangelegenheid is voor middelbare heren, maar een leuk, levend onderwerp waar je
als scholier enthousiast mee aan de slag kunt gaan.
Want dat is vooral wat de canon wil doen: enthousiasmeren voor iets dat in de
afgelopen decennia in het verdomhoekje heeft gezeten, namelijk de vaderlandse geschiedenis ofwel, zoals de commissie voor de ontwikkeling van de
Nederlandse canon het zelf formuleert in het boekje entoen.nu: het samenhangende geheel van personen, teksten, kunstwerken, voorwerpen, verschijnselen,
processen en niet te vergeten gebeurtenissen die laten zien hoe Nederland zich
heeft ontwikkeld tot het land dat het nu is. De commissie vindt het ook belangrijk om dat niet te doen door te gaan zitten navelstaren achter de dijken, maar
door de verbanden te laten zien met de ontwikkelingen in Europa en de rest
van de wereld. Een niet geringe ambitie.
Het klinkt allemaal prachtig, maar toch heb ik hier en daar wat vraagtekens bij
wat de canoncommissie voorstaat. Een typisch Nederlands fenomeen is bijvoorbeeld dat men discussie verwelkomt en tegelijkertijd uitsluit. Enerzijds wordt
gezegd dat de canon niet gesloten is maar open, en dat er weliswaar keuzes zijn
gemaakt, maar dat de canon geen keurslijf mag zijn, geen dictaat maar een
gesprek; maar anderzijds is er over de themakeuze in het lesmateriaal –onder
meer het boekje entoen.nu–geen enkele discussie meer mogelijk. Als je een
overzicht van de vaderlandse geschiedenis een canon noemt en die vervolgens
tot kerndoel van het onderwijs maakt, dan impliceert het dat het een set van
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regels betreft, of een maatstaf, en dan gaat het niet aan om vervolgens te
zeggen dat er helemaal geen sprake is van regels of een keurslijf.
Mijn andere bezwaar is het wollige taalgebruik in het boekje entoen.nu dat de
werkelijke bedoelingen van deze door de politiek ingestelde commissie mijns
inziens mystificeert. Deze canon moet er zijn voor alle Nederlanders en
vensters bevatten voor wat hen bindt. Die vensters mogen geen nationale trots
oproepen, maar vormen een oproep tot betrokkenheid. Lotte Jensen geeft in de
inleiding van haar boek aan dat nationalistische motieven zorgvuldig door de
canoncommissie worden vermeden, maar impliciet zijn ze overal aanwezig. De
canon mag dan weliswaar geen trots oproepen, hij wordt wel degelijk
beschreven als `ons cultureel kapitaal met een onschatbaar rendement en een
fonds voor het vervolg' (8). Dat komt toch wel heel dicht bij de gedachte van de
dichter Helmers in zijn Hollandsche natie van 1812 dat herinneringen aan het
verleden een belofte inhouden voor de toekomst. De oproep tot betrokkenheid
valt overigens niet los te zien van de gedachte, die sterk leeft in de Nederlandse
politiek, dat het goed zou zijn als allochtone medeburgers zich deze canon
zouden eigen maken om volledig in Nederland te kunnen inburgeren.
Mijn belangrijkste bezwaar is echter dat de commissie, nadat ze met grote
zorgvuldigheid haar doelstellingen had geformuleerd en langdurig over de
inhoud van de canon had gesteggeld, is gekomen met vijftig vensters op de
Nederlandse geschiedenis die totaal niet vernieuwend zijn en waarin slechts
mondjesmaat moderne historische inzichten zijn verwerkt. Zeker, voor de twintigste eeuw heeft men een paar opmerkelijke thema's gekozen, zoals de al
genoemde Annie M.G. Schmidt, maar als we kijken naar de vensters voor
1900, dan vinden we vrijwel alle onderwerpen terug in schoolboekjes van rond
de Tweede Wereldoorlog. Als de hoofdlijnen van de geografie worden neergezet, noemen de commissieleden het venster zelfs gage landen bij de zee' en
het kan toch geen toeval zijn dat dit de titel is van het eens zo populaire standaardwerk over de vaderlandse geschiedenis van Jan en Annie Romein uit
1934. Een collega wees me erop dat er in het openluchtmuseum Ellett en Brammert in Drenthe een schoolldas te zien is, waar een plaat aan de muur hangt die
dateert uit circa 194o met kleine plaatjes, noem het vensters, van vrijwel alle
historische gebeurtenissen die we in de canon van 2006 aantreffen. 3 Oude
wijn in nieuwe zakken dus, een enkele uitzondering daargelaten, zoals het
planetarium van Eise Eisinga dat de Nederlandse verlichting vertegenwoordigt.
Verwarrend is het allemaal wel, eerst de commissie-De Rooy en daarna die
van Van Oostrom en Slings. De uitgangspunten waren hetzelfde: kennis van de
vaderlandse geschiedenis verbreden om de onderlinge verbondenheid van het
Nederlandse yolk te vergroten, maar de aanpak is totaal verschillend. De
commissie-De Rooy koos voor tijdvakken, Van Oostrom voor vensters die niet
goed op die tijdvakken van De Rooy passen, met alle gevolgen van dien. Ik kom
daar zo nog op terug.
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Kleine geschiedenis van Nederland
Om de verwarring compleet te maken heeft uitgeverij Waanders, de canon-Van
Oostrom negerend, een serie van tien boeken op de markt gebracht met de titel
Kleine geschiedenis van Nederland, gebaseerd op de tijdvakken van de commissieDe Rooy. In deze kroniek bespreek ik daaruit alleen de delen 7 en 8: 'De tijd
van pruiken en revoluties (de min of meer vergeten i8de eeuw)' en 'De tijd van
burgers en stoommachines (de 19de eeuw)'.
Zo `klein' is die geschiedenis trouwens ook weer niet, want de afzonderlijke
delen behelzen ieder zo'n 15o pagina's, dus in totaal hebben we het over ongeveer 1500 bladzijden tekst en illustraties. Arie Wilschut –secretaris van de
commissie-De Rooy en docent geschiedenisdidactiek aan het Amsterdamse
Instituut voor Geschiedenisdidactiek IVGD –en Ben Speet zijn de auteurs van
deze serie, die op basis van een abonnement kan worden aangeschaft. Opvallend is dat de auteurs geen wetenschappers zijn aan universitaire opleidingen,
maar historici die hun sporen hebben verdiend in het onderwijs: het type van
de enthousiaste leraar die zijn interesse voor een onderwerp met een breed
publiek wil delen. entoen.nu wil ook enthousiasmeren, maar blijft steken in
fantasieloze oubolligheid. In de Kleine geschiedenis druipt de geestdrift van de
pagina's, althans in het deel van Arie Wilschut over de achttiende eeuw dat ik
bier als eerste wil bespreken. We worden niet alleen geconfronteerd met koele
opsommingen van belangrijke historische feiten, maar ook met de gevoelens
en indrukken van mensen die zelf in die tijd hebben geleefd. Uitgangspunt is
telkens een 'petite histoire' die een inkijkje geeft in het leven van alledag tijdens
de behandelde periode. De keuze voor het menselijke verhaal is heel bewust
gemaakt, omdat zo'n episode past binnen de grote historische lijnen die door
de auteurs worden uitgezet. Er is ruimte voor zijpaden die de historische feiten
in een breder verband plaatsen, of dit nu de context is van internationale
ontwikkelingen of van algemene tendensen die de periode kenmerken.
Het boek is thematisch, en binnen de thematiek chronologisch opgebouwd,
met aparte hoofdstukken over de economisch-sociale, cultureel-mentale en
politieke ontwikkelingen. Daarbij gaat Wilschut altijd uit van de geschiedenis
van gewone mensen, maar verrast de lezer ook of en toe door belangrijke
personen aan de vergetelheid te ontrukken. Zo wordt bijvoorbeeld niet alleen
de wetenschapper Herman Boerhaave genoemd, maar ook het belang getoond
van de Purmerendse arts en onderzoeker Bernard Nieuwentijt (1654-1718) die –
ondanks zijn veelbelovende naam –totaal in de vergetelheid is geraakt.We leren
ook de Leidse natuurkundige Willem Jacob 's-Gravenzande (1688-1742)
kennen, die de leer van Newton in Nederland introduceerde.
De illustraties zijn met zorg gekozen, en de bijschriften geven nog meer diepgang aan de hoofdtekst die helder de lijnen uitzet en ook zonder de verdieping
van de inzetjes zeer leesbaar blijft. Wilschut wil ons verplaatsen naar het
verleden, maar er worden ook relaties gelegd met onze eigen tijd, getuige
bijvoorbeeld het inzetje over de oorsprong van de firma Douwe Egberts van wie
de koffie nog altijd het A-merk is in de meeste Nederlandse supermarkten. Dit
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is overigens niet alleen bedoeld als een leuk zijpad, maar het verhaal verwijst
ook naar een belangrijk aspect van de achttiende-eeuwse mentaliteitsgeschiedenis, namelijk dat van de koffiehuizen die toen een alledaags verschijnsel
waren geworden dat nauw verbonden raakte met de Nederlandse cultuur. Zulke
relaties met het heden zijn soms impliciet, maar of en toe zijn ze in de tekst
ook expliciet gemaakt, bijvoorbeeld wanneer de auteur erop wijst dat vaccinatie
voor besmettelijke dierziekten in de achttiende eeuw met veel vallen en opstaan
was uitgevonden en veel dieren- en mensenleed bespaarde, maar tegenwoordig
om economische redenen verboden is (23). Soms krijgt de tekst hierdoor een
persoonlijk karakter, waarbij het overigens wel opvalt dat de mening van
Wilschut over het bier en nu of en toe behoorlijk misprijzend uitvalt. Duidelijk
is in ieder geval dat hij ons voorhoudt dat in de achttiende eeuw veel zaken
werden voorbereid die aan de basis hebben gestaan van de moderne Nederlandse samenleving. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het vereren van vaderlandse
helden aan het begin van de negentiende eeuw geen nieuw fenomeen was,
maar dat Justus van Effen daar al in de achttiende eeuw een pleidooi voor hield
als middel tot de heropvoeding van het Nederlandse yolk in de geest van de
deugden der vaderen (25).
Heel anders was mijn indruk bij het lezen van Ben Speets bijdrage over de
negentiende eeuw: De tijd van burgers en stoommachines. De historische feiten
worden hierin tamelijk plichtmatig op een rijtje gezet en er is minder plaats
ingeruimd voor de zijpaden die het deeltje over de voorafgaande eeuw zo
lezenswaard maken. Bovendien ging de gemeenzame toon van de auteur mij
op den duur nogal irriteren. Het is moeilijk om er de vinger op te leggen, maar
na afloop hield ik een bittere nasmaak over aan Speets negentiende eeuw, die
vrijwel uitsluitend bevolkt leek door incompetente vorsten, conservatieve politici, door kerk en staat onderdrukte armen en beschimpte visionairen. Het is
geen verhaal dat uitnodigt om je in de verworvenheden van dat tijdvak te gaan
verdiepen. Dit deel is niet alleen anders van toon dan de bijdragen van
Wilschut aan deze serie, maar ook enigszins anders van opzet. Minder `petites
histoires' en zijpaden, maar bijvoorbeeld ook geen samenvattingen aan het eind
van de hoofds tukken zoals we die bij Wilschut wel vinden. Wat dit betreft is er
geen redactie aan het werk geweest die de eenheid binnen de serie heeft
kunnen waarborgen. Wel aardig is het overigens dat Speet een apart hoofdstuk
heeft gewijd aan de koloniale geschiedenis als bruggetje naar het deel over de
eerste helft van de twintigste eeuw, waarin de tijd van wereldoorlogen en crises
centraal staat.
Een klein punt van kritiek op de serie als geheel zou kunnen zijn dat de bladspiegel door de inzetjes en illustraties met bijschriften soms wat onoverzichtelijk wordt en dat men de hoofdtekst soms pas weer na enkele pagina's verdieping kan oppakken. Toch maakt een en ander een weloverwogen indruk, al het
blijft lastig om in een boek gelaagdheid in de stof aan te brengen die door een
klik van de muis tegenwoordig zo eenvoudig en overzichtelijk is geworden.
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Ik heb me tijdens het lezen wel afgevraagd voor welke doelgroep deze serie
bestemd is. Ik kom een vergelijkbare aanpak tegen in tijdschriften als het florerende Historisch nieuwsblad en het goed bekeken televisieprogramma Andere
tijden. Blijkbaar bestaat er in brede lagen van de Nederlandse bevolking
behoefte om de geschiedenis dichtbij te brengen. Geen canon dus met grote
helden of gebeurtenissen die het Nederlands `cultureel kapitaal' vormen, maar
een geschiedenis over mensen van vlees en bloed waarmee Nederlanders zich
kunnen identificeren. Als men spreekt over de sleutelfiguren in de vaderlandse
geschiedenis, dan worth meestal een poging gedaan om ze tot hun menselijke
maat terug te brengen, en dat is misschien wel het grootste verschil met de
verheerlijking van helden uit het verleden in de eerste helft van de negentiende
eeuw, het onderwerp van het boek van Lotte Jensen dat ik aan het begin van
deze kroniek al even heb genoemd.
Leve de canon?

Mooie plannen, mooi materiaal, het moet gezegd, maar hoe is het allemaal
ontvangen door de doelgroepen waarvoor het bestemd is? Voor wat betreft de
Kleine geschiedenis moeten we dat nog even afwachten, maar over de canon valt
wel iets te zeggen. Op 14 juni 2008 verscheen in NRc-Handelsblad een artikel
onder de titel `Scholen hebben geen tijd voor historische canon'. Anderhalfjaar
na de lancering maakt het basisonderwijs er nauwelijks gebruik van. Het is
vooral de Tweede Kamer die voortdurend de noodzaak van de canon in het
ondervvijs benadrukt en met nieuwe kerndoelen komt, maar in het onderwijs
zelf haalt men er de schouders over op. De sombere discussie over de
teloorgang van de kennis van de vaderlandse geschiedenis bij scholieren lijkt
vooral te worden gevoerd in de kranten en in politiek Den Haag, maar de
praktijk is dat een basisschool gemiddeld veertien jaar met een methode moet
doen en dat betekent dat de meeste scholen tot 2020 nog zullen doorgaan met
lesgeven uit boeken die van voor de commissie-Van Oostrom dateren,
kerndoelen of niet.
Het ideaal van de canoncommissie was dat er dunnere schoolboeken zouden
komen. De canon moest een leidraad zijn en de docenten konden de onderwerpen via de vensters en de gegeven links verder verdiepen. In de praktijk
beef de gemiddelde onderwijzer geen tijd, geen capaciteit en geen zin om zelf
lessen te ontwerpen bij de verschillende thema's. De canon zou nog een kleine
kans van slagen hebben als er gratis kant-en-klare lespaketten werden aangeleverd. Ook uitgevend Nederland klaagt, want schoolmethodes die waren gebaseerd op de tijdvakken van de commissie-De Rooy konden naar de papierversnipperaar toen de canon van 2006 totaal andere uitgangspunten bleek te
hebben. Zo gaat een en ander dus aan de schoolgaande jeugd voorbij en blijft
voorlopig alles bij het oude.
Alle discussies in de media, en het materiaal dat de afgelopen jaren op de
markt is gekomen, vormen samen in ieder geval wel een goudmijn voor extramurale docenten en studenten die zich willen verdiepen in de Nederlandse
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mentaliteitsgeschiedenis. Want de discussie rond de teloorgang van kennis van
de vaderlandse geschiedenis toont nu, net als aan het begin van de negentiende
eeuw aan, dat het Nederlandse yolk op zoek is naar zijn identiteit. Het levert
een groeiende stapel prachtig materiaal op dat zich voegt bij de boeken die ik
hier al eerder heb besproken. Entoen.nu is geschreven in niet al te moeilijk
Nederlands. De korte teksten bij de vijftig onderwerpen zijn zeker leesbaar voor
studenten met een gevorderd niveau van taalvaardigheid, tervvijl de website veel
extra's biedt om de onderwerpen zelfstandig door studenten te laten uitdiepen.
De Kleine geschiedenis van Nederland en het boek van Lotte Jensen over helden
en literatuur bieden vele uren leesplezier. En stof tot nadenken, leve de canon!
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Tussenposities
Kroniek van de poezie

Tussen twee stoelen tussen twee vuren
tussen twee oorlogen tussen twee vredes
tussen twee keuzen tussen twee kwaden
Zo opent het gedicht 'twee zelfstandigheden aan weerszijden' uit de bundel
data/decor (1971) van Gerrit Kouwenaar. In een paginalange opsomming

beschrijft de dichter tussen welke begin- en eindpunten de mens zich bevindt:
`tussen het ontbijt en het avondmaal' bijvoorbeeld, of welke hartverscheurende
keuzes hij sours client te maken: `tussen twee meisjes'. Duidelijk wordt dat het
hem niet te doen is om de uitersten die hij noemt, maar om wat zich tussen die
polen bevindt: `tussen twee haakjes / tussen twee aanhalingstekens', daar moet
je kijken als je wilt weten wat de mededeling is, `tussen de regels' moet je lezen
als je het gedicht wilt snappen en `tussen de benen' vind je het essentieel
menselijke, zo betoogt dit gedicht.
Het wezenlijke houdt zich dus blijkbaar letterlijk en figuurlijk op in een
tussenruimte, maar het valt enkel te definieren aan de hand van z'n contouren.
Zo blijkt vrede alleen maar te vatten als ze begrepen wordt als een periode
tussen twee momenten waarin de tegengestelde toestand heerst. De 'twee zelfstandigheden aan weerszijden' zijn dus niet onbelangrijk. Ze markeren de
grenzen en maken het mogelijk om positie te kiezen ten opzichte van die min
of meer bekende entiteiten.
Literatuur werkt wel vaker met dichotomieen: liefde en haat, leven en flood,
oorlog en vrede... Tussen dat soort extremen ontwikkelt de schrijver zijn
project. Ook de vier bundels die hieronder aan bod komen, zijn de uitdrukking
van een positiebepaling ten opzichte van twee uitersten. De dichter wordt er
telkens geconfronteerd met twee diametraal tegenovergestelde polen waartussen hij tracht te laveren.
Dat is duidelijk het geval in Bres, de terecht met de vsB-poezieprijs bekroonde
bundel van Leonard Nolens. Sinds En verdwijn met mate (1996) publiceerde
Nolens in elk van zijn bundels een cyclus onder de titel Tres', met de bedoeling
dat ze ooit samen een geheel zouden vormen. Dat boek ligt er nu en blijkt een
enorm poeticaal statement. Bres is de verantwoording van Nolens' poetische
traject, het is de expliciete verdediging van zijn aanpak en werkwijze tegen het
verwijt dat zijn poezie te ik-gericht zou zijn.

58

Voor het eerst siert een illustratie de kaft van een bundel van Nolens: een foto
van Cartier-Bresson van een muur met een groot gat erin, een bres. Nolens
speelt met de betekenissen van dit woord, volgens Van Dale 'een opening in een
vestingmuur door schieten of mijnontploffing veroorzaakt'. Dat is wat de foto
afbeeldt: aan weerszijden van een wand die hen duidelijk van elkaar scheidde,
staan kinderen en eentje gebruikt het gat om de anderen te bereiken –een
metafoor voor Nolens' literatuuropvatting. Sinds zijn debuut is deze dichter
immers op zoek naar een ontmoeting met de ander en het gedicht wordt
opgevat als de opening in de muur tussen hem en zijn lezers. Poezie als een
manier om de grenzen tussen ik en de ander te slechten. Bres verwijst echter
ook naar uitdrukkingen als `voor iemand in de bres springen' of 'op de bres
staan'. In die context is de bres niet langer een beeld voor de strikt persoonlijke
ontmoeting, maar voor een breder engagement. Het is tussen die twee uitersten dat Nolens zijn positie in deze bundel tracht te bepalen. Is poezie een
louter individuele aangelegenheid of moet ze een breder maatschappelijk doel
dienen?
Was Nolens' werk altijd al erg autobiografisch, in Bres onderstreept hij dat
aspect door onverholen de eigen geboorte te beschrijven: `zo werd ik hier (...)
geboren / Op II april 1947' en 'Om twintig voor negen verliet ik geruisloos het
lichaam / Van moeder' –het zijn feitelijke gegevens die overeenstemmen met
die van de mens Leonard Nolens. Het gaat in deze gedichten dus blijkbaar over
slechts een, onverwisselbaar individu, maar toch wordt ook in het kader van dat
subjectieve levensverhaal contact gezocht met de ander: 'Net jij, / Net als jij, /
Net als jij die me leest (...) Zo werd ik als iedereen 's ochtends geboren'. Bij
lectuur van het gedicht identificeert de lezer zich immers met het ik van de
dichter en wordt de grens tussen jij en ik opgeheven. Dat wordt op grammaticaal vlak onderstreept door de osmose tussen dichter en lezer te realiseren via
het gebruik van de wij-vorm, de meest voorkomende in Bres. Op die manier
duidt Nolens aan dat zijn idiosyncratische verhaal wel degelijk interessant is
voor een wildvreemde lezer die zich erin herkent. Via het strikt persoonlijke
bereikt Nolens de gemeenschap.
In de cyclus `Wij waren de zwijgers na mei vijfenveertig' beschrijft hij het
gemeenschapsgevoel van de naoorlogse jaren en de maatschappelijke betrokkenheid tijdens de jaren zestig, de tijd van de grote linkse idealen. De dichter
onderzoekt hoe hij zich tegenover dat concrete engagement verhield en blijkt
zich daar redelijk afzijdig van gehouden te hebben:
Wij waren weinigen.
Wij waren sommigen.
Wij waren enkelen.
Wij waren anderen.
Wij speelden geen rol in een rel
Van Europees formaat.
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Wij kwamen niet op straat.
Wij kwamen niet op.
Wij sloegen een tent op van boeken en doeken.
Wij blokten in bibliotheken een moderniteit.
Wij klokten in bladmuziek het verbluffend effect
Van stilte – ze klinkt hier nog na.
Wij kapten uit studie en steen onze beelden.
Ze staan hier in rijen nog steeds overeind.
Ze gaan zich hier lezen hardop.
Ze vonden pas later hun partners in crime.
Wij waren geen dichterlijk thema van Mao.
Wij dachten, wij maken ons eigen gedicht.
Wij dachten, wij maken geschiedenis hier
In het geniep.
Anders dan andere jongeren in die tijd, staat het individu dat hier aan het
woord is niet op de barricaden, maar trekt het zich terug en gaat het resoluut
voor zijn eigen priveproject: de kunst, de poezie. Niet de revolutionaire van 'het
rode boekje', maar een verstilde, die niet meteen een duidelijke impact had op
het wereldgebeuren, maar wel constitutief was voor de persoonlijke ontwikkeling. De ware omwenteling doet zich voor op het niveau van de enkeling en
poezie kan daarom nooit een publieke aangelegenheid zijn.
Daarom ook dat deze dichter het zich niet kon voorstellen stadsdichter van
Antwerpen te worden. Hij reageert op de vraag met een cyclus over zijn stad,
maar poneert duidelijk: `Ook Antwerpen is een persoonlijke kwestie'. Maatschappelijk betrokken verzen zoals Tom Lanoye of Ramsey Nasr die in die
functie schreven, dat is het mei '68–engagement dat Nolens afzweert. Hij
meent dat literatuur enkel op het interpersoonlijke vlak werkzaam kan zijn, van
dichter tot lezer. De taak van de schrijver is het om `een prachtig boek' te
maken, zoals het streefdoel in Bres wordt genoemd. En dan kan hij enkel hopen
dat hij daarmee zijn lezer raakt. Gebeurt dat, dan heeft het gedicht alvast een
mens veranderd; voor collectieve revoluties is het niet het geschikte instrument.
Zoekt Nolens een evenwicht tussen literatuur en engagement, dan worstelt
Tonnus Oosterhoff met de vraag hoe poezie zich tot de werkelijkheid verhoudt.
Ware grootte heet zijn bundel en hij gaat over de vertekeningen die zich voordoen bij de representatie van de werkelijkheid. `Buiten heerst waar ware grootte
heerst, buiten waar het is-teken werkt', luidt het. Oosterhoff gelooft niet in een
mimetische poetica, hij maakt een duidelijk onderscheid tussen de reele wereld
(buiten) en het poetische universum. De afmetingen zoals die in de natuur
werkelijk zijn, vind je in het gedicht niet; om een kopie van de wereld te zien,
lees je geen literatuur. Wel krijg je in het gedicht allerlei aanpassingen, vervor-
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mingen, droombeelden. Daartoe worden uitdrukkingen verhaspeld, spreekwoorden verwrongen en samenstellingen uit elkaar gehaald (`pijn stiller geen is
er') of ineengezet zoals nooit voordien (`Alles wat ademtrapt waterhaalt').
Poezie, dat is een wereld waarin het gelijkheidsteken niet werkzaam is, het is
een vrijplaats waar alles mogelijk is. Het is de dichter dan ook om onverwachte,
onvoorspelbare ervaringen te doen. Hij schrijft:
Druk ik de pen op papier, dan wijkt de geest
Na een paar zinnen
hurkte ik, drukte mijn handen
op mijn ogen tot rode vlekken
in mijn bewustzijn binnendansten en -sprongen

Vertekend beeld
In een ander gedicht beet het: Vat is het raam groot. Om het op papier te
krijgen moet ik / met het papier achteruit en dan haal ik het nog niet'. De
werkelijkheid vatten in het gedicht is onmogelijk. Er zit dus niets antlers op dan
de rationaliteit, het verlangen naar de herkenbare werkelijkheid (de ware
grootte) te laten varen (in poezie `wijkt de geest') en je over te geven aan de
zintuiglijke sensaties van een andere werkelijkheid. Net zoals wanneer je hard
met je handen op je ogen drukt er allerlei kleuren en visioenachtige beelden
verschijnen, weld poezie psychedelische effecten op waarvan je omwille van de
eigenaardigheid kan genieten.
Ware grootte heeft een dubbel doel. Het metaproject is het ontluisteren van de
idee dat de werkelijkheid afgebeeld kan worden –de fan die zijn idool in real life
ontmoet, roept teleurgesteld uit: Als je haar op televisie ziet lijkt het nog heel
wat, maar in werkelijkheid was ze zo klein, ze kon wel poppenkleren aan, en
dan moest je nog de mouwen omslaan'. Daarnaast wil Oosterhoff met zijn
gedichten een tegenwereld creeren waarin de taal zo ontregeld wordt dat ze een
nieuwe kijk mogelijk maakt.
De taal ontregelen, daar heeft ook Peter Holvoet-Hanssen een patent op. De
woordspelerigheid van zijn gedichten en zijn talent als performer maken echter
dat de dichter veel te vaak gereduceerd wordt tot de pre ttig gestoorde entertainer die zichzelf als piraat presenteert en zijn gedichten brengt onder begeleiding van de melodica. Dat beeld doet echter onrecht aan zijn poezie. Die is
inderdaad speels, maar slechts aan de oppervlakte. Holvoet-Hanssens woordspel is immers niet vrijblijvend, maar benadrukt dat er veel op het spel staat.
Dat blijkt ook uit Navagio, genoemd naar een bekend scheepswrak op het
Griekse eiland Zakynthos.
In deze bundel is de dood alomtegenwoordig en het enige antwoord dat de
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dichter daarop heeft, is poezie. De bundel opent met een dwingende opdracht:
`bouw dan van wrakhout een schip en doop het Navagio'. De dichter klampt
zich vast aan wat hij wrakhout noemt: Harden werkelijkheid, herinneringen en
woorden, en brengt die samen tot verzen die hem houvast moeten bieden op de
woelige wateren van het leven. Met zijn gedichten, die opvallend vaak aan
muziek refereren, probeert hij een roes te creeren:
ik laat het ruisen
achter mij
het razend ruisen
land en tij
voorbij de einder
en de dood
voorbij dit leven
as en schroot

kom mee aan boord
adagio
zink in haar schoot
Navagio
en in het golven
't rozenlied
het zingt zichzelf en
eindigt niet
De poezie wordt hier een speeldoos die een muziekje produceert dat het
mogelijk maakt om even aan de realiteit te ontsnappen. Eventjes, want in het
laatste gedicht, waarin moord en doodslag overheersen, dringt de werkelijkheid
zich weer pijnlijk op. Poezie is een schamele poging om weerwerk te bieden, zo
blijkt, want ook gedichten staan machteloos tegenover de dood en het schip dat
de dichter bouwt, is gedoemd om op de klippen te lopen, zoals de titel van de
bundel voorspelt. Onder zijn sterfelijkheid komt hij niet uit, maar de dichter
gaat ten minste zingend ten onder.
Onsterfelijk lijkt dan weer wel Leo Vroman. Tweeennegentig is de man ondertussen, maar nog steeds erg productief, zoals hij opnieuw bewijst met de lijvige
bundel Nee, nog niet dood. Die titel onderstreept meteen zijn vitaliteit: de dichter
toont dat hij nog altijd zin heeft in het leven. De bundeltitel is heerlijk ironisch
—nee, van mij zijn jullie nog niet of—maar tegelijk spreekt er ook de verwondering uit dat, hoewel de dood al lang verwacht wordt, de dichter toch maar in
leven blijft. Ondanks de levensdrift is de dood dan ook erg aanwezig in deze
bundel. Het is een gegeven dat ontkend wordt, zoals in de titel, maar zich
telkens opnieuw opdringt, zoals in `Genoeg', dat aanvangt met de verzen 'Nu
heb ik wel genoeg geschreven / over het naken van mijn dood', maar in de slot-
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regel tot de vaststelling moet komen: `Verrek. Daar is die dood alweer'. In veel
gedichten probeert Vroman zich voor te stellen wat er na dit leven zal zijn. Is er
een hemel? Is er niets? En wat met de oneindige liefde voor zijn vrouw Tineke?
Al bij al heerst er een soort epicureische berusting, zoals uit 'De dood' (waarin
ze zich tot in de titel van het gedicht opdringt!) duidelijk wordt: `Mijn dood zal
sterven met mijn dood, / dus wat hindert het'. Het heeft weinig zin om je
zorgen te maken, want het paradoxale is dat de dood er enkel is zolang jij leeft
en verdwijnt wanneer je sterft.
Naast de problematiek van leven en dood vraagt de dichter zich of wat er van
hem rest na zijn overlijden. Van dichters wordt vaak gezegd dat ze onsterfelijk
zijn door hun verzen, maar Vroman twijfelt daar oprecht aan. In het licht van
de eeuwigheid stelt ook poezie niet heel veel voor, hoewel hij hoopt toch nog
iets te betekenen voor een handvol lezers. Niet voor niets eindigt Nee, nog niet
dood met een gedicht waarin de dichter in de vorm van zijn gedichten op tafel
komt om genuttigd te worden. Dat dit slechts een droombeeld is, werd al duidelijk in `Gebarsten beeldspraak' waarin de dichter even de illusie koestert dat zijn
gedichten voedzaam kunnen zijn. De conclusie luidt daar: `nooit zullen / mijn
dierbaarste krullen / in de soep haar maag / kunnen vullen'.
Er is een vers dat Kouwenaar in 'twee zelfstandigheden aan weerszijden'
volledig afzondert: `tussen twee d's', daarmee de ultieme grenzen aanduidend
waarbinnen de mens zich beweegt. Vroman heeft het stadium bereikt waarin
zijn gedichten die ultieme problematiek behandelen. Zijn verzen slingeren
tussen levensdrang en doodsaanvaarding. De dood is ook de grens waarop
Holvoet-Hanssen stoot en die hij met zijn poezie tracht te bezweren. In zijn
werk, dat het midden houdt tussen dat van een performance poet en dat van een
writers-writer, blijkt het gedicht uiteindelijk machteloos, maar tegelijk is het de
reddingsboei die helpt tijdelijk te overleven. Van levensbelang is de poezie ook
voor Nolens, die, voor de keuze gesteld tussen poezie en engagement, opteert
voor een literair engagement dat niet de pretentie heeft de wereld te veranderen, maar wel hoopt om op individueel vlak een aardverschuiving teweeg te
brengen. Oosterhoff ten slotte zoekt niet langer een middenweg tussen literatuur en werkelijkheid. Hij kiest resoluut voor het spiegelpaleis van de poezie en
vat het gedicht niet meer op als een afspiegeling, maar als een vervormde en
daardoor interessantere realiteit.
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Het nieuwe boek van Joop van der Horst is een essay, geen wetenschappelijke
studie. Hij zegt dit zelf met alle duidelijkheid in zijn inleiding (22). Dat geeft
hem de vrijheid om in een boek een beeld te schetsen van de Europese
taalcultuur van de middeleeuwen tot in de eenentwintigste eeuw. Wat hij doet, is
bevindingen uit de taalkunde en de cultuurgeschiedenis op een rijtje zetten en
met elkaar in (een nieuw) verband brengen. Zijn hoofdaanname is dat onze
huidige visie op taal haar oorsprong heeft in de tijdgeest van de vijftiende en
zestiende eeuw, het tijdperk van de renaissance. Deze `renaissancevisie' wijkt
volgens Van der Horst momenteel voor een nieuwe kijk op taal waarvan de
precieze aard nog niet helemaal duidelijk is.
Een `wisseling van taalcultuur' zou dan ook ten grondslag liggen aan de taalcrisis die in menig Europees land de kop opsteekt: zo wordt er bijvoorbeeld in
Nederland over geklaagd dat opstellen van pabo-studenten stikken van de spelfouten, in Duitsland wordt het verkeerde gebruik van naamvallen aan de kaak
gesteld, in het Verenigd Koninkrijk bleek uit onderzoek dat een kwart van de
kinderen op elfjarige leeftijd niet goed kan lezen en overal in Europa, behalve in
Engeland, wordt het veelvuldig gebruik van Engelse leenwoorden betreurd.
De verdienste van Joop van der Horst is dat hij de lezer met de neus op het felt
drukt dat het actuele taalgebruik alleen maar daarom als desastreus worth waargenomen, omdat een taalideaal als vanzelfsprekend worth aangenomen dat –
vanuit historisch perspectief–helemaal niet zo vanzelfsprekend is.
De kloof tussen het huidige taalideaal en dat van voor 1500 illustreert Van der
Horst onder andere aan de hand van het beeld van de middeleeuwse monnik die
alleen in zijn kloostercel zit te lezen –niet stil maar voor iedereen hoorbaar.
Lezen was namelijk in de middeleeuwen per definitie hardop lezen. Middeleeuwse teksten moesten daarom vooral makkelijk (hardop) gelezen kunnen
worden. Een consequente spelling was daarbij van ondergeschikt belang. Sterker
nog, variatie was toen eerder een stilistisch trucje dan stee p des aanstoots: dit
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gold voor de manier van spellen, maar evengoed voor de woordenschat. Het
opnemen van woorden uit buurdialecten kon zelfs bijdragen tot de stilistische
kwaliteit van een tekst.
Het gros van de hedendaagse taalgebruikers is daarentegen gesocialiseerd in
een taalcultuur die geschreven taal superieur acht aan gesproken taal. Wie goed
wil schrijven, moet zich daarbij strikt houden aan grammatica- en spellingregels. Daarbij komt dat de gemiddelde Europeaan in de veronderstelling leeft dat
talen duidelijk van elkaar afgebakend moeten zijn: 'het Nederlands' mag bijvoorbeeld niet worden gemixt met 'het Engels'.
Volgens Van der Horst bevindt Europa zich momenteel in een fase waarin de
vanzelfsprekendheid van de renaissancetaalcultuur aan het afbrokkelen is. Een
verschijnsel zoals de slechter wordende spelvaardigheid van scholieren is
daarom geen tijdelijk fenomeen. Hij stelt dat we te maken hebben met `een taalculturele paradigmawisseling, waarbij de vertrouwde renaissancetaalcultuur
plaatsmaakt voor een nieuwe en nogal andere taalcultuur' (19).
Van der Horst verdedigt zijn stelling met veel voorbeelden en met veel verve.
Niettemin kan men zich als lezer soms niet onttrekken aan de indruk dat de
voorstelling van een continue ontwikkeling van onze Europese taalcultuur sinds
de renaissance iets te gesimplificeerd is en dat de presentatie van de renaissance
als de bakermat van onze opvatting over taal een tikje overdreven is. Van der
Horst is zich hier kennelijk wel van bewust, want halverwege het boek plaatst hij
de kanttekening dat 'de renaissancetaalcultuur een ontwikkeling doormaakte.
(...) In de negentiende eeuw is het daarom een beetje anders dan in de zestiende
eeuw' (177). Dat neemt echter niet weg dat zijn betoog in het geheel te weinig
recht doet aan de betekenis van de negentiende eeuw voor onze visie op taal.
Immers, pas in de loop van de negentiende eeuw wordt taalgebruik dat consequent aan de normen voldoet een essentiele voorwaarde voor maatschappelijk
succes. Bovendien is ook de vanzelfsprekendheid waarmee vandaag een
bepaalde taal gerelateerd wordt aan een bepaalde natie in wezen een negentiende-eeuws verschijnsel. Bij Van der Horst worden deze twee aspecten daarentegen voorgesteld als renaissanceverschijnselen die in de negentiende eeuw in
een nieuw jasje zijn verschenen.
De voorbeelden die Van der Horst kiest om zijn betoog kracht bij te zetten,
hebben vooral betrekking op het Nederlandse, Engelse, Duitse, Franse en Italiaanse taalgebied. Hij bespreekt deze talen exemplarisch voor de talen van
Europa en slaagt er goed in om parallellen te laten zien in de culturele en maatschappelijke context waarin deze talen uitgroeiden tot standaardtalen. Daarnaast
suggereert hij dat een vergelijkbare ontwikkeling ook in andere taalgebieden
(zoals Spanje, Portugal, Ierland, de Scandinavische landen, Polen, Tsjechie en
Hongarije) heeft plaatsgevonden. Dat doet hij echter op sommige plaatsen iets te
overhaast: een zin als 'in andere Europese landen gebeurde feitelijk hetzelfde'
(145) komt naar mijn smaak te vaak voor. Ook had Van der Horst iets vaker
mogen ingaan op verschillen in ontwikkeling tussen de onderzochte taalgebieden en niet alleen maar op overeenkomsten.
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Al bij al verdient Van der Horst een pluim voor zijn ambitie om een actueel
vraagstuk (`de crisis van de standaardtaal') vanuit een breed historisch en Europees perspectief te benaderen. Hij heeft het aangedurfd om de grote lijnen te
laten zien en uitspraken te doen over mogelijke verbanden. Veel van de vragen
die hij stelt, blijven in het boek onbeantwoord, maar ze bieden aan de andere
kant juist perspectieven voor verder onderzoek. En last but not least: Joop van
der Horst is een goed stilist die een zeer toegankelijk boek heeft geschreven.
– Ulrike Vogl

De Bosatlas van Nederland. Groningen, Wolters-Noordhoff, 2007. 56o pp.
ISBN
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Op de vraag welk boek ik het liefst mee zou nemen naar een onbewoond eiland
(zonder internetverbinding dus!) wist ik nooit een antwoord te geven, omdat
het zo moeilijk is om je tot een enkel boek te beperken. Nu lijkt me dat
mogelijk: met de nieuwste Bosatlas van Nederland als enige lectuur ben je zeker
enkele maanden zoet. Alles, maar ook ALLES over Nederland is weergegeven in
kaarten en statistieken die niet alleen de huidige situatie illustreren, maar ook
ontwikkelingen en tendenties veraanschouwelijken. Aan historisch inzicht zal
het bij de samenstellers zeker niet hebben ontbroken: de eerste Bosatlas van
Nederland is immers al meer dan honderd jaar geleden verschenen en is
sindsdien een synoniem voor degelijkheid en kwaliteit.
Wat de nieuwste uitgave bijzonder aantrekkelijk maakt, is de uitbreiding van
de klassieke geografische atlas met hoofdstukken over historische, maatschappelijke en culturele aspecten van de Nederlandse samenleving. En niet te
vergeten de prachtige foto's van Karel Tomel.
Hoofdstuk i geeft een overzicht van historische kaarten van allerlei aard en
signatuur, van Ptolemaeus, Van Deventer en Blaeu tot de moderne cartografie.
Hoofdstuk 2 brengt de geschiedenis van Nederland in kaart, van de eerste oude
culturen tot won. Wilt u meer weten over de spreiding van het trechterbekeryolk? Over de verspreidingsrichting van de Beeldenstorm? Over vluchtelingens tromen in woi? Over deportatiecijfers per provincie? U krijgt gedetailleerd
antwoord in woord en beeld.
Hoofdstuk 3, gewijd aan de Staat der Nederlanden, begint met de stamboom
van het Huis Oranje-Nassau en alle adelijke titels van de Nederlandse vorstin.
U komt de locaties van alle Koninginnedagvieringen van de afgelopen vijfentwintig jaar te weten. En ook de kosten die het koninklijk huis met zich
meebrengt. U leert verder meer over kabinetsformaties en kamerleden, hun
leeftijd en werkverleden, u krijgt inzicht in plattegronden van ministeries, het
stemgedrag per leeftijd, opleiding en afkomst. U maakt kennis met provincies
en hun voorgeschiedenis, met gemeenten en gemeentelijke herindelingen, met
steden en stedenbanden, met rechtspraak, delicten en slachtofferhulp. Met
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politie, brandweer en kustverlichting. Met strijdkrachten, militaire acties en
vredesoperaties (waarvan die in Kosovo de omvangrijkste is tot nu toe).
Hoofdstukken 4 en 5 behoren tot de klassieke soort: het zijn overzichtskaarten,
satellietbeelden en foto's van landschappen, provincies en steden. Hoofdstuk 6
biedt informatie aan iedereen die inzicht wil krijgen in het ondergrondse:
stuwingen en zwerfstenen (paleografie), aardbevingen en oeververzakkingen
(geologie), verzanding en loodgehalte (lithologie), fossiele brandstoffen, bouwgrondstoffen en zout (mijnbouw): het is allemaal in kaart gebracht. Zelfs voor
taalleerders blijkt het een rijke mijn: indien u niet weet wat horsten en slenken
zijn (zoals ik), dan vindt u het antwoord op pagina 180. Hoofdstuk 7 behandelt
types landschappen in Nederland, van ruraal tot industrieel en urbaan. U vindt
er ook gegevens over de beleving van landschappen: zandlandschap (Utrecht en
Overijssel) en duinlandschap worden volgens statistieken het meest gewaardeerd door natuurliefh.ebbers. Hoofdstuk 8 is gewijd aan een van de wezenlijkste kenmerken van Nederland: het water. Dit zowel scheppende als destructieve element heeft in de loop der eeuwen een hele reeks gevolgen gehad, niet
alleen op het landschap, maar ook op de manier waarop Nederlanders het
probleem van bescherming en beheer hebben aangepakt. Kaarten van rampen,
bestaande afdammingen en potentiele dijkdoorbraken maken duidelijk dat de
eeuwige strijd met het water ten grondslag ligt aan de Nederlandse cultuur en
mentaliteit. Hoofdstukken 9 en io sluiten hierbij aan: het gaat om natuur(bescherming), milieu en klimaat. Bent u geinteresseerd in libellen in laagveenmoerassen? In overwinterende watervogels? In horizonvervuiling, agrarische
stankhinder? In weerrecords en wolkensoorten? U vindt antwoorden op vragen
die u niet eens had kunnen bedenken! Bijvoorbeeld dat wie van natuurlijke duisternis houdt het best in de streek tussen Epe en Nunspeet kan gaan wonen.
Hoofdstuk II is een uiterst informatief overzicht van de bevolking van Nederland, gerangschikt naar groei, spreiding, dichtheid, leeftijd, standvastigheid en
afkomst. Misschien weet u al dat de gemiddelde leeftijd van moeders steeds
hoger wordt en de huwelijksvruchtbaarheid steeds lager, dus dat het aantal
buitenechtelijke kinderen enorm is toegenomen. Maar wist u dat het grootste
aantal adoptiekinderen afkomstig is uit China en Taiwan? Er zijn ook alarmerende cijfers: het percentage jongeren in de bevolking is sinds 1900 gezakt van
44,4% naar 21%! Dit geldt echter niet voor allochtone jongeren, waar de situatie
eerder omgekeerd is. Uit deze cijfers is makkelijk to herleiden dat de vergrijzing
is toegenomen, maar wist u dat vooral het aantal vrouwen boven de 99 enorm is
gestegen?
Buitenlandse migratie krijgt in deze atlas extra aandacht: behalve gebruikelijke
statistieken zoals concentratie, opleiding, taalachterstand en criminaliteit
worden ook resultaten van sociologisch onderzoek in kaart gebracht. Bijvoorbeeld, hoe allochtonen van de eerste en tweede generatie denken over de zelfstandigheid van vrouwen. Aspecten van segregatie respectievelijk integratie
worden getoond aan de hand van onderzoek naar de frequentie van bezoek van
autochtonen bij allochtonen.
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Hoofdstuk 12 gaat over wonen en woonvormen. Wie verstand heeft van beleggen kan uit de aangeboden statistieken nuttige gegevens winnen. Onder andere
dat de woningvoorraad groter is dan de bevolkingsgroei, maar dat er desalniettemin woningschaarste heerst, vooral huurwoningschaarste. Wie geinteresseerd
is in een vergelijking tussen Belgie en Nederland leert dat lintbebouwing in
Nederland maar 6% in beslag neemt. En toch wonen Nederlanders graag net
over de grens. Overzichtskaarten geven antwoord op vragen waar en waarom.
Hoofdstuk 13 geeft een gedetailleerd overzicht van onderwijs, cultuur en godsdienst in Nederland. De statistieken zijn niet erg vleiend voor neerlandici: het
aantal promoties is in ons vak het laagst. En de situatie op de arbeidsmarkt is het
minst gunstig. Toch blijven talen en sociale wetenschappen meer studenten
trekken dan technische vakken. Qua cultuur, leert u onder meer waar zich de
zes Nederlandse werelderfgoedmonumenten bevinden. En welke films de
grootste kassakrakers aller tijden waren (jawel, Turks fruit!). Vanzelfsprekend is
er ook een lijst van alle Nederlandse Oscarnominaties en -winnaars. De boekenwereld, het omroepstelsel, internet en de taalsituatie komen eveneens aan bod,
geillustreerd met handige kaarten over bijvoorbeeld de spreiding van familienamen, diminutiefvormen en carnavalsnamen.Wist u dat de spreiding van
rooms-katholieken en protestanten overeenkomt met de frontlijn van het Twaalfjarig Bestand? Kaarten maken dat meer dan duidelijk. Toch zijn de gegevens
over ontkerkelijking het indrukwekkendst: inmiddels al 41%!
Hoofdstuk 14 geeft een beeld van volksgezondheid en zorg. Nederland scoort
goed wat levensverwachting en -kwaliteit betreft. Welvaart spreekt ook uit de
sterf- en ziektecijfers: dementie is een zeer frequente overlijdensoorzaak, vooral
bij vrouwen. In de Randstad maken Nederlanders bovendien een verhoogde
kans op psychische stoornissen, terwijl ze in het hele land steeds meer last
krijgen van overgewicht. Hoofdstuk 15 biedt een remedie tegen de kwalen uit het
voorafgaande hoofdstuk: sport en recreatie. De trends die uit de statistische
gegevens naar voren komen zijn: diversificatie, informalisering en individualisering. En mocht u niet zo veel voelen voor actieve sportbeoefening, dan kunt u
kijken naar gegevens over attracties, evenementen en toerisme.
Hoofdstuk 16 behandelt een ernstig thema: werken. Hier vindt u dus alles over
het bruto product, over inkomens (het hoogst in Bloemendaal, het laagst in
Urk), schulden, armoede en bij stand, over werkgelegenheden en vacatures. Het
blijft voor mij verbazingwekkend dat een land met een enorme export van landbouwproducten een zeer klein percentage werkgelegenheid biedt in de landbouw. Het is vooral de dienstensector die hoogconjunctuur viert. Hoofdstuk 17
geeft een overzicht van de infrastructuur: vaarwegen, spoorwegen, regionaal
vervoer, het wegennet. Extra aandacht krijgen de Rotterdamse haven en
Schiphol. Aansluitend bij de diverse verkeers- en transportmiddelen worden
gegevens gepresenteerd over veiligheid en energiebronnen, al dan niet alternatief. Hoofdstuk 18 biedt een historisch overzicht van de Nederlandse aanwezigheid in de wereld: van ontdekkingsreizen en kolonien tot diplomatieke diensten
en militaire en economische samenwerking. Hoofdstukken 19 en 20 sluiten dit
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indrukwekkende naslagwerk of met plattegronden van stadscentra, een uitvoerig
register en de opsomming van adviseurs per hoofdstuk.
Zo moge blijken dat de nieuwe Bosatlas niet alleen geschikt is voor eenzame
vakanties op onbewoonde eilanden, maar vooral als boeiend, alomvattend en
betrouwbaar naslagwerk. Het enige wat ik er niet in heb gevonden zijn gegevens
over huisdieren. In een volgende uitgave zou ik een kaart wensen met de spreading van honden-, katten-, parkieten- en goudviseigenaars!
– Jelica Novakovie-LopuN,na

WILKEN ENGELBRECHT & BAS HAMERS (RED.),

Neerlandica iv. De beste vriend van de zomercursus.

Album amicorum voorJos Wilmots ter gelegenheid van zijn The verjaardag aangeboden door de neerlandici van Centraal-Europa. Olomouc, Univerzita Palacktho v Olomouci, 2008.

Zoals de titel al verraadt, is deze bundel uitgegeven ter gelegenheid van de
vijfenzeventigste verjaardag van prof. Jos Wilmots, een bekend en graag gezien
persoon op veel vakgroepen in Centraal-Europa. Hij organiseerde in Hasselt in
het begin van de jaren zeventig de eerste zomercursussen `volgens een concept
dat eigenlijk nooit meer is losgelaten', lezen we in de inleidende biografie van de
jubilaris. Hij heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij projecten voor de bevordering van het leren en doceren van Nederlands in de regio.
De zestien auteurs van de bundel komen uit acht verschillende landen en tien
steden: Boedapest, Veliko Ili-novo, Timioara, Port Elisabeth, Olomouc,
Warschau, Wroclaw, Brno, Bratislava en Hasselt. Sommige stukken zijn
persoonlijk van karakter, en gaan over herinneringen, zoals De geheimzinnige
stoel (Cecilia Balint), Die Vlaamse gaai (Edna Deudney-Prinsloo), Mijn Belgische
reis in de tijd met Jos Wilmots (Stefan Kiedrori), Een ongeschreven hoofdstukje (Agata
Kowalska-Szubert). Deze verhalen geven de lezer een beeld van de initiatieven
die jos Wilmots ontplooide ter promotie van de Nederlandse taal en de cultuur
van de Lage Landen.
De overige artikelen zijn studies over taalkunde, literatuur en cultuur. In de
taalkundige stukken worden verschillende vraagstellingen in de neerlandistiek
vanuit een Centraal-Europese invalshoek bekeken. In de studie van Bagrelia Borissova worden twee taalgidsen Nederlands voor Bulgaren onder de loep genomen. Gergana Kovatscheva beschrijft de taalproblemen die Bulgaarse studenten
van het Nederlands tegenkomen. In haar artikel geeft Julia Albert grappige aantekeningen bij het Taalknutselboek van Jos Wilmots (2005), waarbij de lezer ook
een cursusje Hongaars krijgt. Voor wie meer wil weten over wat Hongaarse studenten motiveert om Nederlands to leren beschrijft Reka Eszenyi de resultaten
van een longitudinaal vragenlijstonderzoek. In de studie van Marta Novakova
wordt ingegaan op klankassimilatie in het Tsjechisch en het Nederlands. De
studie van Stanlisaw Prcdota bekijkt de eerste Pools-Nederlandse woordenlijst.
Ewa jarosifiska beschrijft de taalontwikkeling van onder anderen Poolse kinde-
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ren. Sorin Ciutacu schrijft over de verschillen tussen het Engels en het Nederlands. In het artikel van Wilken Engelbrecht, redacteur van deze bundel, lezen
wij over Sint Lutgardis van St.-Truiden in Praag, en degenen die het echtpaar
Wilmots kennen weten waarom de naam Lutgardis na aan het hart van de jubilaris ligt. Het verhaal van Judit Gera gaat over het modernisme in het Avondlied
van Van Ostaijen. Jana Rak ganyiova beschrijft de nieuwste trends in vertalen.
Het slotstuk van de bundel is de tekst van het afscheidscollege van prof. Jos
Wilmots (Hasselt, Olomouc & Centraal-Europa) van 5 maart 1999, met de titel
Taal als deel van de natuur. En inderdaad, taal maakt deel uit van de natuur, en de
bundel bewijst dat dat ook voor een vreemde, aangeleerde taal waar kan zijn!
– Reka Eszenyi

RALF GRUTTEMEIER & MARIA-THERESIA LEUKER (HRSG.), Niederliindische Literaturgeschichte. Unter

Mitarbeit von Amand Berteloot, J.W.H. Konst und Lut Missinne. Mit redaktioneller Unterstiltzung von Willem van den Berg, Carel ter Haar und Herbert van Uffelen (...). Mit 156 Abbildungen. Stuttgart/Weimar, Verlag J.B. Metzler, 2006. XII, 332 pp. ISBN 9783 4760 20611. € 34,95.

De verschijning van de door Ralf Gri,ittemeier en Maria-Theresia Leuker samengestelde Niederltindische Literaturgeschichte werd door Der Tagesspiegel enthousiast
begroet. Het boek, zo oordeelde de Duitse krant, was niet alleen van belang voor
de vele studenten in het Duitse taalgebied die Nederlandse taal en cultuur
studeren, maar het was ook zeer lezenswaard voor `alle, die mehr -Ether
Nooteboom & Co. wissen wollen'. Ook de samenstellers zelf wijzen in hun inleiding op deze twee publieken. Alle auteurs van deze literatuurgeschiedenis (afgezien van de samenstellers zijn dat Amand Berteloot, J.W.H. Konst en Lut Missinne) zijn hoogleraar neerlandistiek aan Duitse universiteiten, dus het spreekt
vanzelf dat zij zich tot hun studenten richten. Beginnende studenten, zo valt te
veronderstellen, want naarmate Duitstalige studenten Nederlands vorderen in
hun studie, wordt de noodzaak om over Nederlandse literatuur te lezen in de
Duitse taal uiteraard minder groot, om uiteindelijk geheel te verdwijnen.
Minder evident is het dat Niederländische Literaturgeschichte ook geadresseerd is
aan het (niet zozeer bredere, als wel algemenere) publiek van vertalers, leraren
Nederlands en literatuurcritici in het Duitse taalgebied. Vooral voor die laatste
subgroep lijkt mij deze uitgave een zeer welkome. Sinds een jaar of tien is de
belangstelling van de Duitstalige markt voor vertalingen van Nederlandse literatuur (met name romans) opvallend groot. In recensies van zulke vertalingen valt
steeds weer op hoe weinig de recensenten geneigd (of: in staat) zijn auteurs als
Nooteboom, Palmen, Noordervliet of De Winter te karakteriseren en plaatsen als
Nederlandse schrijvers.
Over Rituelen van Cees Nooteboom zei de Duitse criticus Reich-Ranicki: 'Das
ist ein ganz bedeutender europaischer Schriftsteller, und eines der wichtigsten
Bucher, vielleicht das wichtigste, das ich in diesem Jahr gelesen babe'. En daarop
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laat hij nog volgen: `sieh da, die Hollander haben einen solchen Auteur!' Waar
het evident is dat Reich-Ranicki louter in superlatieven spreekt en ook dit
laatste zinnetje positief bedoelt, blijft het oog er toch even achter haken. Wat
bedoelt hij precies te zeggen? De zin is minstens op twee manieren uit te
leggen. Ten eerste als: de Hollanders, toch al onze zeer gewaardeerde, cultureel
hoogstaande buren, hebben ook nog eens een topschrijver van het niveau van
Nooteboom voorradig. De andere uitleg is ongeveer zo: onze buren de Hollanders, die toch niet bekend staan om hun hoogstaande cultuur, brengen niettemin een schrijver van dit formaat voort. Waar Reich-Ranicki in elk geval geen
blijk van geeft, is dat hij op de hoogte zou zijn van het feit dat Nooteboom
voortkomt uit een taalgebied met een zelfstandige literaire traditie die, net als
de Engelse of Duitse, teruggaat tot in de vroege middeleeuwen. Precies naar
aanleiding van Nootebooms Duitse doorbraak, vraagt Ralf Griittemeier zich in
Niederliindische Literaturgeschichte af: 'Aber was war das eigentlich fur eine Literatur, die Ende des 20. Jahrhunderts im Blickfeld vieler deutscher Leser
auftauchte?' Het is uitermate welkom dat deze eenvoudige vraag nu in een
handzaam boek voor het Duitse taalgebied centraal staat.
Wat deze literatuurgeschiedenis onderscheidt van in het Nederlandse taalgebied verschenen literatuurgeschiedenissen, is onder meer het feit dat de
auteurs proberen aan te sluiten bij de Duits(talig)e referentiekaders van hun
lezers. Dat betekent in de eerste plaats dat het vanuit Duitsland goed zichtbare
deel van de Nederlandse literatuur veel nadruk krijgt; meer nadruk waarschijnlijk dan in een Nederlandse literatuurgeschiedenis het geval zou zijn.
Dit verschil doet zich vooral voor in het laatste hoofdstuk, dat de naoorlogse
periode behandelt. De golf van Duitse vertalingen van Nederlandse literatuur is
als gezegd een betrekkelijk recent verschijnsel. Dit hoofdstuk, getiteld `Nach
dem zweiten Weltkrieg', is dan ook het meest `anders'. De auteur ervan, Gratemeier, staat uitgebreid stil bij het verschil in waardering van het werk van Nooteboom in Nederland en Duitsland — ook bier is Nooteboom weer exemplarisch.
Hij wijst er onder meer op dat Nooteboom als enige Nederlandse dichter
tussen tal van internationals grootheden voorkomt in 'Walter Hällerers legendarer Theorie der modernen Lyrik' . Dat is beslist zeer eervol voor Nooteboom en
lijkt het al evenzeer voor de Nederlandse literatuur in haar geheel. Tegelijkertijd
doen we Nooteboom niet tekort wanneer we vaststellen dat er weinig Nederlandse professionele poezielezers zullen zijn die hem in hun top-tien van de
twintigste-eeuwse Nederlandstalige poezie zouden opnemen. Hier spelen
andere zaken een rol, voorop de populariteit van de prozaist Nooteboom in
Duitsland en de beschikbaarheid van zijn poezie in het Duits, maar geen
kennis van zaken van de moderne Nederlandse poezie in al haar rijke geschakeerdheid. Doordat Griittemeier Nooteboom (vanuit de Duitse situatie:
volkomen terecht) als referentiepunt neemt bij zijn bespreking van de naoorlogse Nederlandse literatuur, ontstaat er een heel ander panorama dan het (toch
vooral door Hermans, Reve en Mulisch bepaalde) traditionele Nederlandse
beeld van deze periode.
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Voor de andere hoofdstukken, waarin de oudere perioden aan hod komen,
kan zo'n verrassingseffect minder gemakkelijk gecreeerd worden. Hypes als die
rond Nooteboom waren er immers niet. Toch gaan ook de auteurs van deze
hoofdstukken uit van de specifieke voorkennis van niet in het Nederlands taalgebied grootgebrachte lezers. Hierdoor komt inderdaad aan het licht, zoals de
samenstellers in hun inleiding claimen, dat de Nederlandse literatuur over het
algemeen zeer open stond voor internationale invloeden.
Toch is dat op zichzelf geen nieuwe constatering. Het is ook de vraag of de
samenstellers van deze eerste Duitstalige geschiedenis van de Nederlandse literatuur werkelijk een nieuw verhaal hebben willen vertellen. Je zou zelfs kunnen
beweren dat hun belangrijkste doelgroep (Duitstalige studenten Nederlands die
aan het begin van hun studie staan) helemaal niet bij een echt `nieuw' of
`ander' verhaal gebaat zou zijn geweest.
Het boek moet, met het oog op die doelgroep van beginnende studenten, ook
gewoon 'het' verhaal vertellen. Dat is ook precies wat vooral de gedeelten over
de middeleeuwen, de zeventiende eeuw, de achttiende en negentiende eeuw, en
de eerste helft van de twintigste eeuw doen. In die gedeelten wordt toch in
eerste instantie het bekende verhaal verteld, al is de inkleuring ervan wat
`Duitser' dan in andere Nederlandse literatuurgeschiedenissen. Over Van
Ostaijen lezen we bijvoorbeeld het standaardverhaal van de early adapter die
snel van de Europese artistieke modes op de hoogte was en zich erdoor liet
beinvloeden. Dat daarbij vooral de invloeden uit het Duitse taalgebied belicht
worden –Van Ostaijen als eerste West-Europese vertaler van Kafka; als nabije
vriend van avant-gardekunstenaars uit het naoorlogse Berlijn etcetera –, zorgt
nog niet voor een nieuw verhaal over Van Ostaijen.
Ook de methodisch-paradigmatische invalshoek van de samenstellers is niet
nieuw of afwijkend van wat we in het Nederlandse taalgebied in deelgeschiedenissen als die van Anbeek (Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1885-1985),
Van Bork en Laan (Twee eeuwen literatuurgeschiedenis) en Van Boven en Kemperink (Nederlandse literatuur van de moderne tijd) al eerder in de praktijk gebracht
zagen. In de inleiding spreken Griittemeier en Leuker van een `poetologischinstitutioneller Ansatz', en dat betekent dat zij auteurspoetica's als leidraad voor
hun verhaal genomen hebben en dat zij daarbij (minder systematisch) ook aandacht besteedden aan de literaire infrastructuur waarbinnen die opvattingen al
dan niet werden geinstitutionaliseerd. Als gezegd: nieuw is dat niet, wel is het
conform de huidige mores in de literatuurgeschiedschrijving in het Nederlandse taalgebied.
Dat is overigens al meer dan mooi. Een vergelijkbaar boek dat, beknopt maar
betrouwbaar, een inleiding biedt tot de grote lijn van het verhaal van de Nederlandse literatuurgeschiedenis uit alle perioden en dat aansluit bij de betrekkelijk geringe literaire kennis en belezenheid van beginnende studenten, is er in
het Nederlandse taalgebied momenteel niet. Als ebrug' naar de voor beginnende studenten nog niet geschikte delen van de grote Taalunie-literatuurgeschiedenis zou dat zeer welkom zijn. Dat deel van het vak dat we vreemd
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genoeg maar `extramurale neerlandistiek' blijven noemen, neemt hier het voortouw. De internationale neerlandistiek is nu toch echt volwassen.
– Thomas Vaessens

Literatuurgeschiedschrijving en een literatuurgeschiedenis vanuit Zuid-Afrika bekeken.
Naar aanleiding van Ralf Gratemeier en Maria-Theresia Leuker, Niederlandische Literaturge-

schichte. Stuttgart etc., J.B. Metzler, 2006.

Dat het niet eenvoudig is een literatuurgeschiedenis op touw te zetten, daarvan
getuigen de geschiedenissen van de literatuurgeschiedschrijving in Nederland
en in Zuid-Afrika, maar ook richtinggevende uitspraken van Russische formalisten zoals Boris Eichenbaum en Felix Voditka. Vooral sinds de jaren tachtig
van de vorige eeuw wordt er in de Nederlanden en in Zuid-Afrika druk gediscussieerd over normen en vereisten op dit terrein. Vanwege die debatten pakt men
zo'n onderneming tegenwoordig heel voorzichtig aan. Daarom is een concreet
resultaat als de Niederleindische Literaturgeschichte van Ralf Grattemeier en MariaTheresia Leuker een verblijdend verschijnsel.
ook in Zuid-Afrika werden pogingen tot literatuurgeschiedschrijving reeds
vaker ondernomen, door zowel enkelingen als door groepen onderzoekers.
Thans zijn vooral Die Afrikaanse literatuur 1652-2004 (2005) van J.C. Kannemeyer en Perspektief en profiel, met H.P. van Coller als eindredacteur, toonaangevend. Een literatuurgeschiedenis door buitenlanders lijkt echter een nog grotere
opgaaf. Toch werden de eerste overzichten van de Afrikaanstalige literatuur
gegeven door een Nederlander (G. Besselaar, 1914) en een Vlaming (Diest,
1946), terwijl de literatuurgeschiedenis van de Belg Rob Antonissen (1955)
destijds als een van de volledigste en betrouwbaarste bronnen werd beschouwd.
Dit boek liet toen al (zoals thans de literatuurgeschiedenis van Grattemeier en
Leuker) zien dat een blik van buiten en een ruimere context kunnen leiden tot
uitgebreide vergelijkingsmogelijkheden en tot een scherpe identificatie van
kernzaken.
Een van de grote voordelen van deze Niederleindische Literaturgeschichte is inderdaad de doorlopende verwijzing naar de Duitse situatie (niet zozeer naar Duitstalige teksten), en ook naar de ruimere Franse, Engelse, Amerikaanse en zelfs
nu en dan Spaanse literaire wereld. Anders dan in Ton Anbeeks Geschiedenis van
de literatuur in Nederland, 1885-1985 (eerste druk 1990) komt ook de literatuur
van de zuidelijke Nederlanden aan hod. Dat het Duitstalige publiek (terecht)
doelgroep en uitgangspunt is, is vooral te zien aan de foto van Cees Nooteboom
op de kaft en de uitgebreide bespreking (285-289) van zijn literaire carriere in
Duitsland. Omgekeerd staat ook de ontvangst van Goethes Werther in de Nederlanden in de aandacht (i4i).
De zes auteurs van de vijf hoofdstukken (Mittelalter; 17. Jahrhundert; 18. and 19.
Jahrhundert, Vom Eintritt in die Moderne bis zum zweiten Weltkrieg en Nach dem
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zweiten Weltkrieg) geven een eigen perspectief en indeling aan hun periodes, met
als constanten de chronologie en een genre-indeling (lyriek, proza en drama).
Het formaat –een hechte typografie met een kolom aan de zijkant voor korte
opschriften en foto's –biedt een goed overzicht, hoewel de aanduidingen vaak
eerder lukraak dan systematisch verdeeld lijken in thematische aanwijzingen,
tekst- en auteursnamen.
Ofschoon kernachtig geschreven, geeft deze literatuurgeschiedenis een vrij
omvattend beeld van perioden, denkrichtingen en figuren. Goed is vooral dat
recente discussies binnen de neerlandistiek zijn verwerkt, zoals over de verwarring rond begrippen zoals renaissance, manierisme, barok en Frans-classissisme
(6o-6i); het belang van gelegenheidslyriek; Gezelle als de Multatuli van de
Nederlandse lyriek (179-183), en over de plaats van de Tachtigers ten opzichte
van de moderne Nederlandse letterkunde. Onontgonnen onderzoeksterreinen,
zoals godsdienstige verzen uit de zuidelijke Nederlanden (108), worden ook
gesignaleerd. Een aantal brandpunten ligt kennelijk anders dan in Zuid-Afrika.
Er worth bijvoorbeeld opvallend weinig aandacht gegeven aan Middelnederlandse mei- en wachtersliederen, naief-geestelijke liederen en Germaanse
balladen, die juist vrij toegankelijk zijn voor Zuid-Afrikaanse studenten. De afdeling over de zeventiende eeuw gaat daartegenover weer bijzonder uitvoerig in op
geestelijke lyriek. Over sommige figuren wordt ten onrechte weinig gezegd. Zo
hoort men over de merkwaardige rederijkersdichteres Anna Bijns ongeveer
alleen dat ze vurig gekant was tegen Luther (45). Ook over P.C. Boutens en A.
Roland Holst krijgt de lezer weinig te lezen.
In Zuid-Afrika heeft Antonissen een uitstekende (nu helaas verouderde)
bloemlezing samengesteld met poezieteksten uit verschillende perioden van de
Nederlandse literatuur. Het zou heel nuttig zijn indien de Literaturgeschichte
gecombineerd kan worden met relevante literaire teksten in een bundel of op
een cd-rom. Het boek zou dan (in Afrikaanse vertaling en met bijwerking van
relevante gegevens) heel nuttig kunnen zijn voor studenten Nederiands in ZuidAfrika, waar soortgelijke op een specifiek doelpubliek gerichte bronnen
ontbreken. Een uitzondering is Momente in die Nederlandse letterkunde (1988,
redacteur Jacques van der Elst), maar dit boek heeft grote hiaten en is sterk
verouderd. Een overeenkomst tussen de Literaturgeschichte en deze Momente is
wel dat de meer recente Nederlandse literatuur vrij weinig aan bod komt, terwijl
het van groot belang is te voorkomen dat studenten denken dat het in de neerlandistiek vooral om oudere en dode schrijvers gaat. Een lukrake steekproef
toont bijvoorbeeld dat schrijvers zoals Anna Enquist (Christa Widlund), Moustafa Stitou, Tommy Wieringa, Anneke Brassinga, Nachoem Wijnberg, Anne
Provoost, Adriaan van Dis en Henk van Woerden niet worden genoemd en dat
er bijzonder weinig wordt gezegd over Chris van Geel, Elly de Waard, Stefan
Hertmans, Kristien Hemmerechts, Gerrit Krol, en anderen. Dat is jammer. Voor
de recentste tijd kan men beter terecht bij het omvattende Altijd weer vogels die
nesten beginnen van Hugo Brems uit 2006.
In het algemeen echter vind ik de Niederltindische Literaturgeschichte een inte-
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ressante en goed geschreven literatuurgeschiedenis, met boeiende en rake
perspectieven op literaire kwesties: een aanwinst.
— Dorothea van Zyl

H. LOUWERSE,

Homeless entertainment. On Hafid Bouazza's literary writing. Bern etc., Peter Lang,

2007. 252 pp. ISBN 9783 0391 13330. Circa € 55.

Ook de Nederlandse literaire wereld heeft in de laatste decennia ruimte gegeven
aan de migrantenliteratuur. `Ook', omdat dit verschijnsel in andere Europese
landen al eerder de aandacht had getrokken, vooral in Engeland, Duitsland en
Frankrijk. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de toenemende belangstelling
voor het thema van de multiculturele samenleving, zowel in Nederland als in de
rest van West-Europa. Veel van de meest zichtbare migrantenauteurs hebben
daar een islamitische achtergrond.
Een centrale problematiek in dit nieuwe literaire veld is dan ook die van de
representativiteit van migrantenteksten. Literatuur houdt altijd verband met
haar maatschappelijke context. Migrantenliteratuur wordt echter vaak als louter
sociaal document gelezen, waarbij migrantenauteurs de rol toebedeeld krijgen
van rechtstreekse vertolkers van een gemeenschap – zo niet van een hele cultuur.
In Nederland is Hafid Bouazza waarschijnlijk de bekendste auteur die zich
tegen zo'n lezing verzet. Zijn essay Een beer in bontjas (2001) is geheel gewijd
aan dit vraagstuk: Bouazza schrijft een pleidooi voor de vrijheid van de schrijver
om zich te mogen profileren zoals hij dat zelf verkiest. In zijn geval: niet als
migrantenauteur, maar als auteur pur sang. Het boek is toen echter wel
geschreven in het kader van de boekenweek over het thema `Schrijven tussen
twee culturen'. Deze ambivalente houding van Bouazza vormt de kernproblematiek van Henriette Louwerses studie Homeless entertainment.
Na een korte introductie, tevens het eerste hoofdstuk, wijdt Louwerse twee
hoofdstukken aan de context waarin het werk van Bouazza geplaatst moet
worden. Ze begint met een uitgebreid overzicht van het multiculturele debat in
Nederland, om vervolgens toe te lichten hoe het zijn weerklank vindt in literaire
kringen. Bouazza's succes, dat valt niet te ontkennen, is ten dele te danken aan
zijn biografie, en dan vooral aan zijn Marokkaanse afkomst. Het Nederlandse
publiek is gefascineerd geraakt door 'de Ander' en denkt hem rechtstreeks te
kunnen horen praten in het werk van migrantenschrijvers. Wie in het literaire
werk van Bouazza een exotische 'Ander' denkt te vinden, komt waarschijnlijk
bedrogen uit. Volgens Louwerse profileert Bouazza zich wel als outsider, maar
refereert hij daarbij vooral aan wat de Nederlandse literaire traditie aan rebelse
auteurs geleverd heeft: Willem Kloos en de Tachtigers.
Wat Bouazza, en met hem de migrantenschrijver als categorie, echter wel
onderscheidt van eerdere literaire outsiders, is de identiteitsproblematiek. Daar
gaat Louwerse in het volgende hoofdstuk dieper op in. Hafid Bouazza is een van
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de hedendaagse schrijvers van wie wordt aangenomen dat ze met een problematische identiteit worstelen, en deze worsteling in hun werk vertalen. In Nederland worden zij meestal aangeduid met de term `tu.ssenfiguren', een begrip dat
Louwerse duidelijk niet kan bekoren. Het heeft volgens haar een negatieve
bijsmaak, omdat het de nadruk legt op de verwarrende positie van de migrant
tussen twee werelden en op het onbegrip waarop hij onvermijdelijk zal stuiten.
Louwerse prefereert de benadering van Salman Rushdie, voor wie de migrantenpositie vooral voordelen oplevert. Zo'n positie creeert afstand, en dwingt de
schrijver om als ongebonden outsider om zich been te kijken –en te scheppen.
In dit theoretische hoofdstuk ligt dan ook het grootste belang van de studie van
Louwerse: door Bouazza in verband te brengen met schrijvers en denkers zoals
Rushdie, Edward Said, Stuart Hall, Homi K. Bhabha of Caryl Phillips, geeft ze
zijn werk een internationale dimensie. Zo krijgt Hafid Bouazza de trekken van
de postkoloniale kosmopoliet, de buitenstaander die de moderne illusie van de
homogene nationale identiteit ondermijnt.
De volgende vier hoofdstukken van de studie zijn gewijd aan close reading van
vier afzonderlijke werken van Bouazza: De voeten van Abdullah (1996), Momo
(1996), Salomon (2001) en Paravion (2003). Voor elke tekst zet Louwerse minutieus uiteen hoe de schrijver telkens speelt met de verwachtingen van de –
autochtone –lezer. juist dankzij de grondigheid waarmee ze deze teksten analyseert, slaagt Louwerse erin een geloofwaardige interpretatie te geven van Bouazza's tegens trijdige omgang met de migrantenthematiek: hoewel deze in het hart
van zijn werk ligt, gaat het Bouazza niet om het optekenen van zijn ervaring als
migrant, of als moslim. Wat hij wil, is verwarring scheppen. Over wie hij is, en
wat migrant zijn betekent, maar ook over wie de lezer zelf denkt te zijn. De rode
draad die Louwerse door het werk van Bouazza ziet lopen, is zijn streven om de
scheidslijn tussen wij en zij te problematiseren, en uiteindelijk te doen vervagen.
Met complexe verhaalstructuren, een inventief taalgebruik en veel ironie, schrijft
Bouazza in zijn teksten zekerheden over culturele verschillen, over grenzen en
identiteit nauwkeurig weg. Wat blijft is literatuur.
– Elisa Diallo

G.R.W. DIBBETsJoannes Vollenhove (1631-1708) dominee —dichter. Een biografie. Hilversum,
Verloren, 2007. 439 pp. ISBN 9789 0870 40031. € 39 (gebonden).

Al vele jaren is de auteur van dit boek, emeritus hoogleraar Nederlandse taalkunde van de Nijmeegse universiteit, met Vollenhove bezig. Hij raakte in hem
geinteresseerd om zijn taalkundige activiteiten, ontdekte vervolgens veel brieven
van zijn hand en vond ook het dagboek dat Vollenhove bijhield toen hij als
ambassadepredikant in Londen verbleef. Uit die navorsingen zijn heel wat publicaties voortgekomen en nu heeft Dibbets al zijn ontzagwekkende kennis van de
vermaarde Haagse predikant in een omvangrijke biografie samengebracht.
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De dichter Vollenhove is grotendeels in vergetelheid geraakt. Deze epigoon
van Vondel, hoe befaamd ook in zijn eigen tijd, heeft moderne lezers niet veel
meer te zeggen. Zijn doortimmerd calvinisme, zoals dat onder meer spreekt in
zijn toenmaals veel gelezen en vaak herdrukt gedicht Kruistriomf, wordt door
weinigen gedeeld. De taal van de bijbel kent men niet meer en evenmin zullen
er nog veel mensen zijn die de vele klassieke toespelingen in dit werk kunnen
begrijpen, laat staan waarderen. Maar voor een (literatuur)historicus valt er in
dit boek toch heel wat te genieten. Vollenhove had een groot literair netwerk en
onderhield met veel auteurs een uitgebreide correspondentie. Die werpt, om
maar iets te noemen, licht op de totstandkoming van de grote uitgave van
Vondels Poezy (1682), door Geeraard Brandt verzorgd, maar met veel steun van
Vollenhove. Interessant vond ik ook de brieven waarin auteurs hun beroemde
collega om een reclame-drempeldicht voor hun werk vragen of de verzoeken
om een bruilofts- of lijkdicht. Natuurlijk konden we vermoeden dat het vaak zo
toeging, maar met de stukken erbij wordt deze kant van het literaire bedrijf wel
levendig belicht. Vollenhove had ook verstand van poezie. Zo was hij een van de
zeer weinigen die waardering konden opbrengen voor de gedichten van Six van
Chandelier, zoals blijkt uit een brief aan Brandt–dat had Dibbets wel even
mogen vermelden. De predikant speelde ook een belangrijke maatschappelijke
rol. Hij bewoog zich met gemak in de hoogste kringen van de Republiek, eerst
vanuit zijn standplaats Zwolle en later in Den Haag. Hij was prinsgezind, maar
moest daarbij voorzichtig manoeuvreren om het patriciaat niet voor het hoofd
te stoten.
Dibbets heeft zich beijverd om het gevondene toegankelijk te maken voor
lezers die niet in de zeventiende-eeuwse taal thuis zijn. Ik vind de manier
waarop dat gebeurt typografisch gezien niet erg fraai. Midden in gedichtregels
staat de woordverklaring het rustig doorlezen in de gang van de metriek danig
in de weg.
Een me trisch en interpretatief probleem was het ook dat me tot het vermoeden bracht dat er verschillende versies van Vollenhoves verzamelbundel Poezy
(1685 en 1686) hebben bestaan, met andere woorden: dat er correctie op de
pers heeft plaatsgevonden. Op pagina 6o citeert Dibbets een passage uit de
Kruistriomfi686, 17-18:
Flus zal men hem zien wederkomen
[...] Niet zuchtende aan een vloek maar
Gezeten op een' troon van wolken.
Bij de laatste regels lijkt qua betekenis iets mis te gaan. Ik vergeleek de regels
met mijn exemplaar van Poezy 1686 en las daar als laatste twee regels:
Niet leggende op het kruisaltaar
Maar zittende op een' troon van wolken.
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En ook in het vervolg zag ik allerlei variaties. Hierdoor opmerkzaam geworden,
trof ik ook in andere gedichten andere lezingen aan. Het voert te ver dat hier
uiteen te zetten, maar als mijn veronderstelling juist is, voegt het weer iets toe
aan het beeld van Vollenhove die, zoals uit handschriften blijkt, aan zijn
gedichten bleef vijlen en dat dan zelfs nog tijdens de drukgang gedaan zou
hebben. Dibbets heeft het er niet over in de uitgebreide paragraaf over de
totstandkoming van de Poezy (264-281) en ik hoop dus dat hij dit probleempje
in een komend artikel nog eens gaat oplossen.
– Riet Schenkeveld-van der Dussen

MARCO PRANDONI, Een mozaiek van stemmen. Verbeeldend lezen in Vondels Gysbreght van
Aemstel. 208 pp. Hilversum, Verloren, 2007. ISBN 9789 0870 40222. € 20.

Op 3o november 2007 is Marco Prandoni, een Italiaanse neerlandicus extra
muros (en classicus) in Utrecht gepromoveerd. Zijn mooie en uitstekend
geschreven dissertatie over Vondels Gysbreght doet een poging de `mogelijke
theaterervaring [en leeservaring] van het toenmalige publiek deels te reconstrueren, maar vooral ook voor zover mogelijk weer te "ervaren"'(9). Een
belangrijke rol daarbij speelt in het boek de intertekstualiteit. Hier is uiteraard
Prandoni's kennis van de klassieke literatuur van groot belang. Hij is een
scherpzinnig en nauwkeurig lezer. Dat uit zich bij de analyse van schijnbaar
kleine details, maar ook de beschouwing van een groter tekstgeheel levert
belangwekkende resultaten op. Zo laat Prandoni zien dat Arent in zijn verslag
aan Badeloch, anders dan in het Vergiliaanse model, momenten van hoop heeft
ingebouwd: misschien zouden de aanvallers teruggeslagen kunnen worden.
Dat zou dan, zo suggereert Prandoni, de toeschouwers hebben kunnen herinneren aan een recente belegering van de stad (1577) toen de vijanden wel
degelijk werden verdreven. Dit is er tegelijk een voorbeeld van hoe de auteur
mogelijke readies van de toehoorders probeert te achterhalen.
Hier vind ik dat wel overtuigend, op andere punten minder. Neem het geval
Vosmeer die met list het schip Zeepaerd, met rijshout (plus soldaten) geladen,
de stad binnen weet te loodsen. Prandoni geeft een fraaie analyse van dit personage, door een nauwkeurige vergelijking met het Vergiliaanse model Sinon die
de Trojanen ertoe beweegt het houten paard binnen te halen. Maar het is zeer
de vraag of de toehoorders, voorzover ze al op de Latijnse school Aeneis II
hadden gelezen, die schoolkennis zo snel en zo diep hebben kunnen activeren.
Dat beseft Prandoni ook en dat heeft hij meteen al in het begin van zijn studie
aangegeven: 'Ik kan niet weten hoe het publiek dit stuk heeft beleefd. Ik kan
wel een palet schetsen dat de affectieve kleuren kan hebben bepaald waarbinnen het stuk is ervaren' (19). Even verder brengt hem dat tot een noodsprong (23): hijzelf zoekt een `maximaal potentieel aan intertekstuele relaties te
traceren' die in potentie voor theaterbezoekers 'activeerbaar' zijn. Het collectief
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`zaal' is zo opgelost in een aantal individuen en daaronder zal mogelijk een
enkele zijn –lijkend op Marco Prandoni –die bij intensieve bestudering van de
tekst, thuis na het theaterbezoek, in staat is vergelijkbare (of misschien ook
andere) conclusies te trekken.
In feite is Prandoni hier bezig met close reading om de werkwijze van de auteur
te achterhalen. Van Vondel weten we immers zeker dat hij de hele Aeneis goed
kende en bijzonder veel van het tweede boek hield. Hij heeft het geheimzinnige
houten paard ingeruild voor een simpel vrachtschip en daarmee onder meer een
verband gelegd met een andere gebeurtenis, die van het turfschip van Breda, een
van de topmomenten in het collectieve geheugen van een oorlog die nog steeds
niet helemaal was afgelopen in 1637. Prandoni veronderstelt dat de toeschouwers met terugwerkende kracht ook de actie van het turfschip negatief zouden
beoordelen. Volgens hem was ook daar sprake van verraderlijkheid. List heeft,
zoals hij op pagina 91 zegt, `een negatieve connotatie' in de militaire erecode, en
dat zou zeker gelden binnen de epische traditie. Nu lijkt me dat niet boven
iedere twijfel verheven –er bestaan zelfs regels over al dan niet geoorloofde
krijgslisten –maar bovendien, veel toeschouwers in de Amsterdamse zaal zullen
meteen bedacht hebben dat het Bredase schip nu juist geen overval door een
vijand betekende maar (geweldloze) bevrijding door vrienden. Prandoni's
gedachte dat hiermee met terugwerkende kracht de inmiddels minder populair
geworden Maurits nog eens een extra knauw van het publiek kreeg, lijkt me
daarom vergezocht. Een eventuele vergelijking tussen Zeepaerd en turfschip zou
in het voordeel van het tweede zijn uitgevallen. Mijn bedenking in dit specifieke
geval is dat ik, meegaand met Prandoni's uitgangspunt, een andere publieksreactie veronderstel, maar in feite kunnen hij en ik niet antlers dan Vondels tekst
zelf in zijn historische context interpreteren.
Hoofdstuk 4 geeft een analyse van Badeloch. In de loop van de tijd is er heel
verschillend tegen haar aangekeken. Ook Prandoni biedt een visie, gebaseerd op
een vergelijking met Vergiliaanse personages en in dit geval ook figuren uit
Seneca's Troades. En alweer rijst de vraag: konden de toeschouwers zo'n diepgaande vergelijking in zichzelf activeren? Ik denk het niet en daarmee is hun
interpretatie wat dat betreft niet-gebonden en kan Badeloch door een deel van de
zaal als een wat opgewonden type zijn beschouwd, en door anderen als een
wijze behoedster van het gezin. Zulke interpretaties geven ook moderne onderzoekers, en blijkbaar Ian' dat allemaal. Dat echter de auteur Vondel zowel Vergilius als het eerder door hem vertaalde stuk van Seneca met bepaalde bedoelingen heeft verwerkt, is verklaarbaar en ook tot op zekere hoogte
interpreteerbaar.
Conclusie: Marco Prandoni heeft nieuw licht geworpen op het intertekstuele
netwerk van Gysbrecht en heeft door die invalshoek nieuwe, overdenkenswaardige beschouwingen over de opzet en de personages van het stuk gegeven. Zijn
op zichzelf interessante poging dat via de band met het publiek te doen, lijkt me
juist op het punt van de intertekstualiteit niet geslaagd.
– Riet Schenkeveld-van der Dussen
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AN N E-LAU RE VAN BRUAE N E,

Om beters wille. Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de

Zuidelijke Nederlanden (moo-165o). Amsterdam, Amsterdam University Press, 2008. 376 pp.

ISBN 9789 0535 65612/NUR 621. € 34,5o.

Lang verwacht en toch gekomen: in de wandelgangen en de koffiehuizen van
de historische neerlandistiek kon men al een aantal jaren overal sporen tegenkomen van deze dissertatie waarvan we nu, in 2008, de handelseditie kunnen
verwelkomen. Een blijde inkomst die het verdient opgeluisterd te worden met
klinkende trompetten. Met Van Dixhoorns dissertatie l over rederijkerskamers
in de Noordelijke Nederlanden is Om beters wille de neerslag van een buitengewoon succesvol Vlaams-Nederlands onderzoeksproject over rederijkers dat
behalve deze twee monumentale dissertaties ook een congresbundel voortbracht waarin tweeentwintig onderzoekers vanuit sociale, religieuze, literaire,
kunst- en muziekhistorische invalshoeken de rederijkerscultuur
beschouwden.2
Van Bruaene, net als Van Dixhoorn, analyseerde de rederijkerscultuur vanuit
sociaal-historisch oogpunt, haar doel is aan te tonen dat er in de Zuidelijke
Nederlanden, lang voor de Gouden Eeuw in het noorden, een vitale stedelijke
samenleving bestond, gedragen door zelfbewuste sociale middengroepen die
zowel op religieus als op ander gebied hun eigen stem wilden laten horen. Ze
deden dat via een actief verenigingsleven waarbij de nadruk lag op het vormen
en formuleren van hun identiteit en het uitdragen van hun ideeen en idealen
in de stadscultuur waarin zij functioneerden en waaraan zij grotendeels
gestalte gaven.
De geografische en linguistische afbakening van het onderzoeksveld, de
Nederlandstalige gewesten in de Zuidelijke Nederlanden, was een verstandige
beperking. Hoezeer er ook overeenkomsten bestaan tussen de ontwikkeling
van de stads- en met name de verenigingscultuur van de Frans- en de Nederlandstalige gebieden, de verschillen in hun literaire ontwikkeling maken afzonderlijke studie van deze gebieden wenselijk. 3 De chronologische afbakening
ligt voor de hand wat betreft het begin — de eerste gedocumenteerde rederijkerskamers verschijnen in de eerste helft van de vijftiende eeuw —, terwijl de einddatum, 165o, nog wel discussie zal oproepen; de nadruk ligt echter op de Bourgondisch-Habsburgse periode en dat is zeer goed te verantwoorden.
Van Bruaene richt zich enerzijds op de protagonisten van de rederijkerscultuur en anderzijds op de motieven van de stedelijke cultuur, geheel in het
kader van het onderzoeksdoel: niet zozeer de literaire rederijkerscultuur staat
centraal, maar de stedelijke publiekscultuur. De kamers vormen het analyseobject daarvan.
Het eerste deel richt zich op vijf onderwerpen die gevarieerd gepresenteerd
worden in die zin dat we de bredere sociale, religieuze, culturele context aangeboden krijgen, maar ook de minutiae van een regio, een stall, een kamer, een
wedstrijd, het individuele profiel van kamerleden.
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De oorsprong en ontwikkeling van het rederijkersgebeuren van circa 14001466 wordt gevat in het kader van de gedramatiseerde stad, terwijl de volgende
periode (circa 1466-1515) zich richt op het spanningsveld tussen stad en vorst
waarin de theaterstaat tot stand kwam. Dit is een gelukkige aanpak waarin de
grotere constateringen steeds onderbouwd worden met een rijkdom aan
details. Zo wordt de toenemende uniformering in de rederijkerscultuur
verklaard door het groeiende wedstrijdcircuit. Dat wordt geillustreerd met een
rijkdom aan gegevens die tonen hoe de diversiteit van rederijkersactiviteiten
geleidelijk aan meer geinstitutionaliseerd werd en stedelijke besturen er meer
bij betrokken raakten: van acceptatie naar actieve ondersteuning en, in zekere
mate, controle. Na de stedelijke overheden nam ook de interesse van de Bourgondische machthebbers toe en een vruchtbare fusie kwam tot stand tussen het
creeren van verschillende identiteiten: die van de rederijkers, van de steden, van
de Bourgondische natie.
Steeds wordt de gedetailleerde informatie verbonden aan grotere, andere,
verbanden. Zo bijvoorbeeld in het hoofdstuk over een van de vormen van
vroege toneelgezelschappen, de tytels, en hun rol in de vijftiende-eeuwse WestVlaamse processie- en toneelcultuur. Hun incidentele ontwikkeling tot rederijkerskamers, de verschillen en overeenkomsten met andere toneelgezelschappen in andere Frans- en Nederlandstalige gewesten brengen het `eigene' van
zulke groepen naar voren, maar geven ook aan hoezeer in West-Europa in het
algemeen de religieuze feestcultuur zich profileerde en uitbreidde. Twee hoofdstukken richten zich op bepaalde kamers: Den Boeck en De Corenbloem in
Brussel en Marieen Theeren in Gent, maar ook hun specifieke geschiedenis
wordt besproken en geanalyseerd in de context van de ontwikkeling van retorica en van de reformatie.
Dit is een gedetailleerd boek en de recensent moet een moeilijke keuze
maken. Een belangrijk aspect is dat van de religieuze, en dus vaak ook politieke, orientatie van de rederijkers en wat dat betekende voor hun interacties
met de plaatselijke, regionale en centrale overheid en voor hun eigen
netwerken en competitiecultuur. De hoofdstukken waarin de Brusselse en
Gentse kamers in dit perspectief worden bekeken zijn meesterlijk in de manier
waarop gedetailleerd materiaal wordt gepresenteerd en geanalyseerd en
gebruikt om verstrekkende conclusies to formuleren over de rederijkers in hun
culturele en sociaalhistorische context.
Het tweede deel is gestructureerd rond vijf thema's: devotie, harmonie en eer,
lering en vermaak.
Devotionele lekenbroederschappen speelden een belangrijke rol in de stedelijke religieuze cultuur, vooral in de processiecultuur. Van Bruaene analyseert
de wijze waarop rederijkerskamers zich aspecten van de devotionele cultus van
zulke broederschappen eigen maken en er op `literaire' en institutionele wijze
uiting aan geven, in participatie in woord en beeld aan processies, de creatie
van een eigen poeziecultuur, dat van het refrein, en van een eigen toneelcultuur. De laatste twee activiteiten worden zowel binnenskamers (het refrein) als
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publiek (het toneel) uitgeoefend, maar worden vooral ook gepresenteerd op
plaatselijke, gewestelijke en bovengewestelijke wedstrijden.
Deze rederijkerscultuur wordt aanvankelijk in dienst gesteld, met ondersteuning van de stedelijke elites, van de veruiterlijking en de ritualisering van het
christelijk geloof, een fenomeen dat de Lage Landen deelt met andere regio's in
het laatmiddeleeuwse Europa. De rederijkerskamers specialiseren zich in een
aantal publieke functies; hun ideologische drijfveren, de devotie tot God en de
liefde voor de eigen stad motiveren hen hun leden en publiek hiervan deelachtig te maken, in de vorm van lering en vermaak, in woord en beeld.
De devotionele impulsen worden uitgebreid met de drang een stedelijk saamhorigheidsgevoel te creeren en aldus een vredige en voorspoedige gemeenschap. Het zijn vooral de sociale middengroepen die hierin hun eigen waarden
propageren en zo een eigen identiteit presenteren. Op ruimer niveau echter
raken de rederijkers betrokken bij, en bepalen in zekere mate, de ingewikkelde
en vaak problematische verhoudingen tussen stedelingen en overheid, tussen
plaatselijke en regionale autoriteiten en de centrale overheid. Dit kan zich
manifesteren in religieuze en niet-religieuze processies, in blijde inkomsten, in
vredesvieringen en in het markeren van andere belangrijke gebeurtenissen,
maar ook in de standpunten ingenomen in de onderwerpen van refreinen en
toneelstukken en in de thema's gekozen voor wedstrijden.
Van Bruaene signaleert voortdurend de overeenkomsten, maar ook de sprekende verschillen tussen de stedelijke en de rederijkerscultuur die zich ontwikkelen in de Lage Landen en die in andere delen van Europa.Vooral de functies
en de mogelijkheden van het rederijkerstoneel zijn hier zeer belangrijk. Het
eerst en vooral bevestigen van de heersende devotionele cultuur raakt overschaduwd door de belangstelling voor het vernieuwen en verbeteren, althans ter
discussie stellen, van de katholieke geloofsbeleving, met, zoals in het eerste
deel werd getoond, als gevolg conflicten tussen overheden en rederijkers,
tussen overheden en burgers, conflicten die doctrinaire verschillen doen
uitmonden in sociale, economische en politieke onrust en uiteindelijk in iconoclastisch en gewapend geweld.
De ironie is dat de sociale middengroepen, de stuwende kracht in de rederijkerij en de stedelijke identiteitsvorming, uit eigenbelang en als ideaal streefden
naar harmonie, pacificatie, naar een economisch voorspoedige samenleving die
tolerantie en persoonlijke verantwoordelijkheid als `heils'middelen propageerde. Hun opvoedingsidealen vormden en weerspiegelden zo de laatmiddeleeuwse en de vroegmoderne stedelijke idealen. Van nature conformistisch,
worden deze burgers en ook rederijkers in veel gevallen tot rebellen.
Het hoofdstuk over `Harmonie en eer als motieven: de economie van de
symbolische uitwisselingen in de Nederlanden' belicht de cruciale rol van de
rederijkerswedstrijden in het zeer competitieve sociale, politieke, economische
en religieuze klimaat van de stedelijke cultuur. De voortdurende spanningen
tussen idealistische/ideologische verlangens (naar vrede, interne harmonie,
solidariteit) en de realiteit (economische rivaliteit, religieuze conflicten, hierar-
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chische belangen en de drang de `eigen' eer na te streven en te verdedigen)
vinden een symbolische uitlaat in de wedstrijden. Zo vervullen de rederijkers
een zeer belangrijke functie in de formatie van de verschillende identiteiten
binnen en buiten de stad.
Het laatste hoofdstuk behandelt gering en vermaak' in het perspectief van
hun functie in de stedelijke communicatieve praktijk. Dit hoofdstuk mondt uit
in een verrassende conclusie, waarbij Van Bruaene vraagtekens zet bij het
model van de rederijkerkamers als de voorhoede van een burgerlijk beschavingsoffensief, een model dat voornamelijk door Herman Pleij ontwikkeld werd
en dat in het algemeen ingang heeft gevonden. Van Bruaene formuleert een
model dat meer gericht is op de interne verhoudingen binnen de kamers en
waarbij de nadruk wordt gelegd op het verschaffen van lering en vermaak
binnen de eigen groep en waarin het uittreden naar buiten (op het toneel
bijvoorbeeld) als minder ver-reikend gezien wordt. Een conclusie die waarschijnlijk wel een aantal reacties zal oproepen met andere standpunten. Die
discussies zullen op hun beurt, om beters wille, bijdragen tot de studie van de
rederijkers en van de stedelijke cultuur.
Dit is een uitermate belangrijk boek waarvan het gebruiksbelang ook nog
verrijkt wordt door de elektronische bestanden die nu beschikbaar zijn. Dit
alles is 'en faveur de Rethoricke, qui es le seuil de toutes Recreation et Joyeulx passetemps' .4
– Elsa Strietman

NOTEN

1 Dixhoorn, Arjan van, Lustige geesten. Rederijkers en hun kamers in het publieke leven van de
Noordelijke Nederlanden in de vitiende, zestiende en zeventiende eeuw. (Universiteit van

Amsterdam, 2004); een handelseditie van dit boek is helaas nog niet beschikbaar.
2 Ramakers, Bart (red.), Conformisten en rebellen. Rederijkerscultuur in de Nederlanden (1400–
.765o). Amsterdam, Amsterdam University Press, 2003.
3 Op dit gebied kunnen we in het komende jaar ook een zeer belangrijke bijdrage tegemoet
zien, de handelseditie van het proefschrift van Katell Laveant, Theatre et culture dramatique
d'expression francaise dans les villes des Pays-Bas meridionaux (xvE-xviE siecles) (Amsterdam,
2007).
4 blz. 221.

83

In memoriam

prof. PhDr. Pfemysl Janota, csc.
(1 926-2008)

Op 24 september 2008 overleed in Praag na
een kort ziekbed professor P. Janota, de
befaamde Tsjechische foneticus en
hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de
Karelsuniversiteit, op de leeftijd van tweeentachtig jaar.
Premysl Janota werd op io mei 1926 in
Praag geboren. In 1946 betrad hij als student
de Filozoficka fakulta van de Karelsuniversiteit in zijn geboortestad, waar hij in 1950
afstudeerde in de fonetiek en algemene
taalwetenschap. Bovendien studeerde hij aan
de Universiteit van Amsterdam neerlandistiek
en fonetiek bij professor Louise Kaiser, hoofd
van het Fonetisch Instituut. Hij kende
Nederland toen al, want vlak na de oorlog
had hij zich bij een groep studenten aangesloten om Walcheren te helpen opbouwen, in
het kader van de actie 'Hulp voor Walcheren'.
In 1950 begon zijn Ioopbaan aan het Logopedisch Instituut te Praag, waar hij spoedig
hoofd van de afdeling audiologie werd. Al iets
eerder begonnen ook zijn colleges in de
linguIstiek en fonetiek aan de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit, voor welke
sectie hij een halve eeuw gezichtsbepalend is
geweest, samen met de letterkundige Olga
Krijtova. Zijn werk op het gebied van de
fonetiek maakte hem in binnen- en
buitenland befaamd, en vele generaties
studenten neerlandistiek in Praag denken er
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met dankbaarheid en groot respect aan terug.
Professor Janota's levensloop is –evenals
die van zijn tijdgenoten –sterk beInvloed en
beknot geweest door de moeilijke communistische periode; hij hield in die jaren de
neerlandistiek in Praag op de been, met
slechts een enkele korte hoopvolle periode
tijdens de Praagse lente in 1968. Ondanks
tegenwerking (men onthield hem twintig jaar
–tot 1989–een professoraat) en een verbod
het land te verlaten, zodat hij niet op buitenlandse verzoeken (o.a. uit Nijmegen) kon
ingaan, werkte hij gestaag door aan de
ontwikkeling van zijn vak en doceerde hij dat
op bevlogen wijze.
De Praagse fonetiek en neerlandistiek
hebben deze geleerde altijd samen moeten

delen, en goedmoedig gaf hij beide afdelingen
het beste van wat hij in huis had, en dat was
veel. Een grote kring van Tsjechische
neerlandici zal deze beminnelijke en altijd
bescheiden geleerde met dankbaarheid
gedenken en in grote ere houden.
Een bibliografie van zijn publicaties is te
vinden in de feestbundel ter ere van zijn
zeventigste verjaardag, Phonetica Pragensia ix,
1996.
Zdenka Hrntirova
Ellen Krol
Olga Krijtova

Ingrid Wiken Bonde

Van Gathenhielm tot De Rooy

Mijn vader verliet in 1948 Uppsala en werd in
Zurich hoogleraar microbiologie. TerwijI mijn
vader bacterieen kweekte leerde ik Schwyzerdiiiitsch en las wat er dankzij lezende voorouders in onze bibliotheek stond, o.a. de historische zeeroman Konungens kapare. Daar was
sprake van holleindska handelsmein: rijke en
machtige kooplieden. De Zweedse scheepsjongen Lars Gathe maakte bij hen carriêre.
Terug in Zweden kreeg hij van Karel XII een
kaperbrief en werd vanwege geslaagde
kapingen van ongewenste schepen geadeld
Gathenhielm. Hij kaapte ook of en toe een
Nederlands schip dat op weg was naar
Zwedens aartsvijand Rusland. Een vriendinnetje en ik verzamelden en ruilden kunstkaarten met elkaar. De Niederlandische Meister
waren 't mooist. Toen ik dertien was
verhuisden we naar Delft. Daar had de vader
van de microbiologie, Anthonie van Leeuwenhoek, gewerkt, dus het was een eer om in Delft
microbioloog to zijn. Delft stond vol oude
huizen die het verhaal over de holltindska
handelsmiin deden herleven en de gezichten
van de mensen op straat en in de winkels leken
op de gezichten op de schilderijen. Nederlands
leek enigszins op Schwyzerdiiiitsch, dus de taal
was geen probleem. Schnusig (korte oe) moest
je gewoon uitspreken snoezig (lange oe) en van
de sch maakte je een soon s. De geschiedenisles gaf stof tot nadenken. Op de lagere school
in Zwitserland was Karl der KOhne habsuchtig,

prunkliebend, Icahn, grausam (fromm?), landergierig, kriegliebend, kortom: ein Lebensvernichter! Door de Bourgondische oorlogen viel
Zwitserland namelijk bijna uit elkaar. Zijn alter
ego, de Zwitserse monnik Nikolaus von der
FlOhe was arm, einsam, bescheiden, klug
(grausam?), from m, gerecht, friedliebend,
kortom: ein Lebenserhalter! die Zwitserland had
gered vom Auseinanderfall. Op het Grotiusgymnasium wekten de Bourgondiers eerder positieve associaties: Hettij der Middeleeuwen
werd aanbevolen als cadeau voor Sinterklaas.
Toen ik in 1962 in Zweden ging studeren ontdekte ik dat char over de landen waar ik zoveel
nuttige dingen had geleerd maar weinig bekend was: kaas, chocolade, schaatsen, tulpen
en klompen. In gespecialiseerde kringen wist
men lets meer. Door de invloed van het Nederduits op het Zweeds, voortvloeiende uit de
middeleeuwse handelscontacten, hadden
Zweedse germanisten belangstelling voor

Nederlands.
Zo Imam ik op aanraden van mijn hoogleraar
Duits, Korlen, in 1965 in de les van Jaap de
Rooy (nu: De Rooij) terecht, die Nederlands
gaf in Uppsala en Stockholm. Korlen en zijn
collega Mellbourn waren allebei in Nederduits
gespecialiseerd. Tijdens hun seminaria Mittelniederdeutsch mocht ik de teksten voorlezen.
lk las ze op z'n Nederlands, en ze glunderden:
Zo moest het in de middeleeuwen in de straten
van Stockholm hebben geklonken!
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Van de redactie

Voor u ligt een speciaal nummer van Internationale neerlandistiek over de
Europese geschiedenis van de neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen.
Het 25–jarig jubileum van de ivN werd in 1995 gevierd met onder andere een
speciaal nummer van Neerlandica extra muros (33.3) waarin de stand van zaken
van de neerlandistiek in de diverse regio's werd toegelicht, in veel gevallen
vanuit een historisch perspectief. Een speciaal nummer van dit tijdschrift
gewijd aan de geschiedenis van ons vak is dus niet iets nieuws. Wel nieuw is
het feit dat de redactie de verzorging van het nummer dat nu voor u ligt, uit
handen heeft gegeven aan een gastredactie. Het is een redactioneel experiment
dat, als het goed valt, in de toekomst herhaald zou kunnen worden. Met belangstelling hoort de redactie wat u van dit experiment vindt. Wij zijn de gastredactie in ieder geval erg dankbaar voor het werk dat ze gedaan heeft.
Namens de redactie van Internationale neerlandistiek,
Roel Vismans

2

Ter inleiding

Tijdens de afgelopen decennia heeft de universitaire neerlandistiek buiten
Nederland en Vlaanderen zich positief ontwikkeld. Sommige buitenlandse
afdelingen kunnen op studentenaantallen wijzen waarop de collegae aan universiteiten binnen het Nederlandse taalgebied jaloers zouden zijn en afgestudeerden met een `internationaar diploma blijken goede kansen te hebben op de
arbeidsmarkt. Ook op het gebied van het onderzoek is er veel gebeurd en er
wordt door neerlandici van buiten het Nederlandse taalgebied volop gepubliceerd. Daarbij tekent zich een aantal terreinen of waarop de stem van nietNederlandse en niet-Vlaamse neerlandici onmiskenbaar aan dominantie wint.
Men hoeft hier maar te denken aan de vertaalwetenschap en het brede onderzoeksdomein van de 'cultural transfer', of aan de contrastieve taalkunde en de
problematiek van de kleine talen in het samengroeiende Europa.
Het huidige succes is niet uit de lucht komen vallen, maar stoelt in veel landen
op een lange traditie van onderwijs en onderzoek op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur. Die traditie is tot dusverre onvoldoende bestudeerd en we
beschikken in feite slechts over een bescheiden aantal en zonder uitzondering
exemplarisch opgezette verkenningen. Dit feit vormde voor een werkgroep van
internationale neerlandici, met als pennenvoerder van het Institut fur Deutsche
and Niederlandische Philologie van de Freie Universitat Berlin, de aanleiding
om de geschiedenis van de neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen
gericht op de onderzoeksagenda te plaatsen.
De Nederlandse Taalunie verklaarde zich bereid een pilotproject met de titel
Ten vergelijkende geschiedenis van de extramurale neerlandistiek' financieel
te ondersteunen. Aan dit project hebben ruim vijfentwintig docenten en onderzoekers uit meer dan lien landen meegewerkt. In de eerste plaats ging het er
daarbij om een netwerk in het leven te roepen van collegae die zich voor vragen
op het gebied van de vakgeschiedenis interesseren. Daarnaast was het van het
begin of aan de bedoeling een aantal publicaties te initieren, waarvan de eerste
in de vorm van dit themanummer van Internationale Neerlandistiek nu voor u
ligt.
In vier artikelen wordt de geschiedenis van het vak Nederlands in vier verschillende Europese regio's geinventariseerd. Waar mogelijk – maar dat bleek vaak
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niet het geval –is dat gedaan aan de hand van bestaande, historiografische
publicaties. Eddy Verbaan en Roel Vismans (University of Nottingham &
University of Sheffield) beschrijven de situatie in Groot-Brittannie. Het voorhanden onderzoek naar de geschiedenis van de neerlandistiek in het Franse en
het Duitse taalgebied wordt geanalyseerd door respectievelijk Laura Brandt
(Universite de Liege en Provinciale Hogeschool Luik) en Jaap Grave (Freie
Universitat Berlin en Nagasaki University). Wilken Engelbrecht (Palacl'T
Universiteit Olomouc) gaat ten slotte in op een aantal centrale ontwikkelingen
in de neerlandistiek in Polen, Tsjechie en Slowakije.
In de loop van het jaar 2009 zullen nog twee andere publicaties het licht zien
die uit het genoemde pilotproject voortvloeien. Op de website van de vakgroep
Nederlands aan de Freie Universitat zullen bibliografieen ter beschikking
gesteld worden met alle tot dusverre geidentificeerde literatuur over de neerlandistiek buiten het Nederlandse taalgebied. Verder zal bij uitgeverij Waxmann
(Munster) in de reeks Niederlande-S tudien een bundel verschijnen met
opstellen die teruggaan op een congres dat in mei 2008 to Berlijn aan de
geschiedenis van de neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen gewijd
was.
Matthias Hiining (Freie Universitat Berlin)
Guy Janssens (Universite de Liege)
Stefan Kiedrori (Uniwersytet Wrodawski)
Jan Konst (Freie Universitat Berlin)
Roel Vismans (University of Sheffield)
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Eddy Verbaan & Roel Vismans (University of Nottingham &
University of Sheffield)

Interdisciplinaire bruggen'
Een zelfbeeld van de Britse neerlandistiek

Het onderzoeksvoorstel voor het project Ten vergelijkende geschiedenis van de
extramurale neerlandistiek' voorzag een Forschungsbericht over de stand van
zaken van het onderzoek naar de (geschiedenis van de) neerlandistiek in afzonderlijke taalgebieden. In het Engelse taalgebied zijn echter nauwelijks historische overzichten van het vakgebied voorhanden. Het primaire doel van dit
artikel is derhalve deze lacune aan te vullen door het schetsen van een zelfbeeld
van de Britse neerlandistiek, waarbij tevens aandacht wordt besteed aan de
(weinige) reeds gepubliceerde studies. 2 We kunnen daarbij uiteraard geen volledigheid nastreven: zo beperken we ons bij personen zoveel mogelijk tot de
namen van hoogleraren (zie de bijlage). Ook is het niet altijd mogelijk een
systematisch onderscheid te maken tussen onderwijs- en onderzoeksactiviteiten.
De Britse neerlandistiek in enge zin (dat wil zeggen de Nederlandse taal- en
lettterkunde) heeft onzes inziens drie kenmerkende eigenschappen: ze is vanaf
het begin nauw verbonden met de studie van geschiedenis; ze vertoont sinds de
jaren zeventig een verder toenemende tendens tot multidisciplinariteit die
gaandeweg in diverse samenwerkingsverbanden wordt geinstitutionaliseerd; en
ze is pragmatisch van aard, wat onder meer blijkt uit de manier waarop over
het vak is nagedacht. Verder is ze in tijd en ruimte een twintigste- en eenentwintigste-eeuwse aangelegenheid die vooral in Londen is geconcentreerd. De
centra buiten Londen zijn na de Tweede Wereldoorlog ontstaan, maar zijn
soms minder stabiel gebleken dan in de hoofdstad.

Nederlandse geschiedenis in Londen
De Britse neerlandistiek is een verschijnsel van de twintigste eeuw, maar ze
heeft wel een voorgeschiedenis. In de zeventiende en achttiende eeuw deden
heel wat jonge Britten tijdens hun Grand Tour voor korte tijd de Verenigde
Provincien aan en studeerden er soms. De beroemdsten onder hen zijn de
literatoren Thomas Browne (1605-1682), die in Leiden studeerde, en James
Boswell (174o-1795), die een poosje in Utrecht college volgde. Daarnaast waren
er talloze contacten op diplomatiek, intellectueel en artistiek vlak, om nog maar
te zwijgen van de vier Engelse Oorlogen, de familiebanden tussen de Oranjes
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en de Stuarts, en de Glorious Revolution van 1688 die stadhouder Willem in op
de Engelse troon bracht. 3 Dit had soms (allesbehalve onpartijdige) beschrijvingen van de Republiek en haar geschiedenis tot gevolg, maar geen studie van
de Nederlandse taal en letteren. De belangstelling hiervoor began pas in 1824
met de publicatie van een Engelstalige bloemlezing van vooral zestiende- en
zeventiende-eeuwse poezie, die was samengesteld, vertaald en voorzien van
begeleidend commentaar door de talenkenner en latere parlementarier John
Bowring (1792-1827) in samenwerking met Harry van Dyk. Het duurde echter
nog geruime tijd voordat andere studies volgden, aanvankelijk net als de
genoemde bloemlezing vooral gericht op de Gouden Eeuw. In 1879 publiceerde
de vooraanstaande criticus Edmund Gosse (1849-1928) diens Studies in the
Literature of Northern Europe, dat werd afgesloten met drie hoofdstukken over
de kopstukken van de zeventiende-eeuwse letterkunde en het toen pas
`ontdekte' Oera Linda-boek. In 1906 gaf Herbert Grierson (1866-1960) in The
First Half of the Seventeenth Century een wetenschappelijk overzicht van poezie,
proza en drama tot 1667 met eigen vertalingen in het Engels.4
Aanvankelijk kwamen deze activiteiten nog buiten de academische wereld tot
stand. Maar in 1919 werd de studie van het Nederlands geinstitutionaliseerd
door de instelling van een leerstoel Dutch Studies aan University College
London (ucL). Het bedrijfsleven wilde (met steun van de Nederlandse ambassade) het tijdens de Eerste Wereldoorlog beschadigde Nederlandse imago een
zetje in de goede richting geven. Kossmann (1998,141-42) merkt hierover op:
[De leerstoel] werd in 1919 ingesteld en toen voor een belangrijk deel
gefinancierd door het bedrijfsleven. Nederland had in die tijd in Britse
kring geen goede naam. In de Grote Oorlog was zijn neutraliteit,
meende men, gunstiger voor Duitsland dan voor de Anglo-Amerikanen geweest. De ondernemers waren bereid het prestige van het
land wat te verhogen door in de Londense universiteit een plaats te
scheppen voor de studie van het Nederlandse verleden, de oude BritsNederlandse relaties en de Nederlandse literaire cultuur.
Geschiedenis en Nederlandse literatuur dus. De Londense correspondent van
de Nieuwe Rotterdamsche Courant (NRc), Pieter Geyl, werd de eerste hoogleraar.
Geyl had in Leiden zowel Nederlands als geschiedenis gestudeerd. Pas na
minder positieve kritiek op zijn letterkundige probeersels door zijn vrienden
P.N. van Eyck en Albert Verwey besloot hij zich exclusief te richten op de studie
van de geschiedenis. Geyl was dus een goede kandidaat voor een leerstoel die
zowel de geschiedenis en staatsinstellingen bestreek, als de taal- en letterkunde.
Een jaar na zijn Londense benoeming, dus in 1920, kreeg Geyl versterking van
een docent in de Nederlandse taal en letteren, de in Utrecht opgeleide filoloog
Pieter Harting. Geyl en Harting werkten gezamenlijk aan University College,
totdat Hartings docentschap in 1924 werd verplaatst naar Bedford College for
Women (waar overigens ook mannen mochten studeren, mits zij elders waren

6

ingeschreven). 5 Vanaf dat moment waren de wegen gescheiden, hoewel
neerlandici van Bedford College avondlessen taalverwerving gaven aan University
College, waar de historici waren achtergebleven.
Onderzoek en onderwijs van de taal- en letterkunde konden in de nu zelfstandige vakgroep tot bloei komen. Dit leidde uiteindelijk tot de instelling van een
tweede leerstoel. Korte tijd na de splitsing vertrok Harting naar Groningen,
waar hij benoemd was tot hoogleraar Engels. 6 Gedurende enige tijd werd hij
opgevolgd door Jacob Haantjes, die naar het schijnt niet in de Londense samenleving aardde, overspannen raakte en al snel ontslag nam. 7 In 1931 trad vervolgens Theodoor Weevers aan, die toen werd benoemd tot hoofd van de vakgroep
en in 1945 de eerste hoogleraar in de Nederlandse taal en letterkunde werd.
Over de redenen van de splitsing van de vakgroepen zo'n twintig jaar daarvOOr
geven de bronnen geen uitsluitsel, maar het is duidelijk dat Dutch Studies en
Dutch History ondanks hun institutionele rivaliteit en mogelijk zelfs gevoelens
van antipathie tegen bepaalde personen, hecht verbonden bleven.8
Die verbondenheid blijkt onder meer uit het feit dat Weevers en Ernst Kossmann, die sinds 1957 de hoogleraar geschiedenis was, zich in de jaren zestig
twee maal gezamenlijk naar buiten presenteren: op het tweede colloquium van
hoogleraren en lectoren in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten
(Kossmann 1966, Weevers 1966) en een jaar later in De nederlandistiek in het
buitenland onder redactie van J.W. Thys en J.N. Jalink, het eerste gepubliceerde
overzicht van de extramurale neerlandistiek (Thys & Jalink 1967). Ze doen dat
apart van elkaar en op eigen wijze. Op het tweede colloquium denkt Weevers na
over de beste manier om Nederlandse poezie to doceren, terwijl Kossmann
(elders in de colloquiumbundel) uitweidt over het Noord-Nederlandse nationalisme. Kossmanns thema is geinspireerd door het feit dat het juist voor buitenlanders een interessant onderwerp zou zijn en hij stelt vast dat ook de andere
bekleders van de Londense leerstoelen dat moeten hebben gevonden: 'In ieder
geval alle inaugurele oraties die in Londen zijn gehouden, of literairhistorische
of puur historische, betreffen het Nederlandse nationalisme of in ieder geval
een aspect ervan.' 9 In het overzicht van De neerlandistiek in het buitenland is het
gedeelte over Groot-Brittannie ook in tweeen gesplitst: Weevers (1966, 63-71)
neemt het deel over de Nederlandse taal- en letterkunde voor zijn rekening en
Kossmann (1966, 72-77) het deel over de Nederlandse geschiedenis. Beiden
beschrijven na een korte inleiding vrij gedetailleerd de inrichting van de studie
aan hun eigen vakgroep maar besteden slechts enkele alinea's aan wat er elders
in het land aan hun vakgebied wordt gedaan.
In 1982, vijftien jaar na het overzicht van Thys en Jalink, vindt er een tweede
inventarisatie van de extramurale neerlandistiek plaats (De Rooij 1982). Ook
hier worden `Nederlandse taal- en letterkunde' en Nederlandse geschiedenis'
apart gepresenteerd door de twee Londense hoogleraren die Weevers en Kossmann inmiddels waren opgevolgd: Reinder Meijer en Koenraad Swart. Meijers
bijdrage is vrij breed opgezet en beschrijft de diverse instellingen waar Nederlands wordt gegeven en de achtergrond van studenten Nederlands, en hij
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besteedt ook aandacht aan het onderzoek dat wordt verricht. Hij schetst een
`spectaculaire grad (Meijer 1982, 48) van slechts drie vakgroepen waar vijftien
jaar eerder Nederlands werd gegeven naar maar liefst twaalf vakgroepen in
1982. De bijdrage van Swart is daarentegen uiterst summier en besteedt alleen
aandacht aan Londen, ondanks dat er wel degelijk elders aan Nederlandse
geschiedenis werd gedaan.1°
Het valt op dat er in de bijdragen van Meijer en Swart geen wederzijdse
verwijzingen tussen historicus en neerlandicus zijn. Desondanks verbeterde
juist in deze periode de samenwerking tussen beide afdelingen aanzienlijk. In
1983 keerde Dutch Language and Literature namelijk terug op University College
onder de nieuwe naam Dutch Department. Die terugkeer was het gevolg van een
reorganisatie van de Londense Colleges, waarbij Bedford College (inmiddels
gemengd) werd samengevoegd met een ander college (Royal Holloway) en naar
een onaanzienlijke buitenwijk moest verhuizen. Meijer zette alles op alles om
het gevaar van een marginale positie of te wenden en de neerlandistiek in het
centrum van de hoofdstad te houden. De diplomaten hielpen daar een handje
bij, maar toch verliep de overheveling van Bedford College, dat het Nederlands
niet graag zag verdwijnen, naar University College niet zonder problemen
(Bostoen 1994, Pittery 1988).
De verdere lotgevallen van de twee Londense leerstoelen laten soms lichte
accentverschuivingen zien. In september 1984 ging Koenraad Swart met
emeritaat en werd als hoogleraar Nederlandse geschiedenis opgevolgd door
Jonathan Israel. Het opmerkelijke van deze benoeming is dat Israel, anders dan
zijn voorgangers, Engelstalig is. De benoeming van een Engelstalige was onder
meer het gevolg van de grote bijdrage die menig Brits historicus inmiddels had
geleverd aan de bestudering van de Nederlandse geschiedenis, zeker sinds de
jaren zeventig toen niet alleen Israel maar ook historici als Geoffrey Parker,
Leslie Price en Simon Schama over de Nederlandse zestiende, zeventiende en
achttiende eeuw begonnen te publiceren. 11 In 2001 vertrok Israel naar Princeton en werd opgevolgd door Ben Kaplan, die eveneens Engelstalig is. Ook in
het kamp van de taal- en letterkunde brachten nieuwe benoemingen accentverschuivingen met zich mee. Reinder Meijer ging in 1988 met emeritaat en werd
opgevolgd door Reinier Salverda, die zich niet concentreerde op de letterkunde,
zoals al zijn voorgangers, maar van huis uit juist taalkundige was. 12 Ten slotte
wordt die leerstoel sinds 1994 aangevuld met een leerstoel Dutch and Comparative Literature die speciaal is gecreeerd voor Theo Hermans.

Multidisciplinaire neerlandistiek buiten Londen
Hoe zit het buiten Londen met de beoefening van de twee poten van de Britse
neerlandistiek in brede zin: geschiedenis en staatsinstellingen aan de ene kant,
en taal- en letterkunde aan de andere? We beginnen met de geschiedenis.
Hoewel de Londense hoogleraar de enige is die zich exclusief met de Lage
Landen bezighoudt, is er altijd ook elders belangstelling voor de Nederlandse
geschiedenis geweest. Kossmann noemde in zijn hiervOOr genoemde overzicht
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uit 1967 bijvoorbeeld George Clarke (Oxford), Charles Wilson (Cambridge),
Kenneth Haley (Sheffield) en John Bromley (Southampton) als enkele
`docenten die Nederlands kennen en zich met de Nederlandse geschiedenis
hebben bezig gehouden' (Kossmann 1967, 76). Het daaropvolgende overzicht
dateert van 1990, toen Michael Wintle een uitgebreide beschrijving gaf die niet
alleen ingaat op wie de publicerende onderzoekers zijn, maar ook op wat er
zoal aan Nederlandse geschiedenis in het onderwijs wordt gegeven. Volgens
hem beslaat het veld weliswaar alle periodes van de geschiedenis van de Lage
Landen, maar ligt de nadruk toch op de Opstand en de Gouden Eeuw (en dus
op Nederland). Daar is ook een reden voor: 'that era is certainly the most
dramatic with which to kindle the imagination of both school and college
listeners' (Wintle 199o, 105). Behalve zijn eigen werk en dat van twee collega's
in Hull (onder wie de hiervOOr genoemde Price) wijdt hij uit over de Londense
activiteiten die dan onder auspicien van Jonathan Israel staan. Daarnaast noemt
hij enkele 'outposts' (Wintle 1990,106) waar door een enkeling Nederlandse
geschiedenis wordt onderwezen (East Anglia, Canterbury, St Andrews,
Sheffield, Southampton en Swansea).
Dit alles duidt op een belangrijke traditie in historisch onderwijs en onderzoek, die zich in de jaren negentig van de twintigste en het eerste decennium
van de eenentwintigste eeuw voortzet. Uit het rapport van Heppleston en
Vismans (2006), zeker geen uitputtend overzicht van wat er in Groot-Brittannie en Ierland aan Nederlandse geschiedenis wordt gedaan, blijkt namelijk
dat de geschiedenis van de Lage Landen nog steeds de interesse wekt van
studenten en onderzoekers. Er zijn uiteraard opvallende verschuivingen op het
personele vlak. Aan de debetzijde van de balans is, bijvoorbeeld, in
Southampton met de pensionering van Alastair Duke de studie van de Nederlandse geschiedenis blijkbaar verdwenen. Hull is danig gekrompen: alleen
Price is daar nog actief. Aan de creditzijde van de balans kan naast de Ierse
universiteit van Maynooth en Trinity College Dublin ook een aantal universiteiten in Engeland worden genoemd. In Sheffield, bijvoorbeeld, houdt Bob
Moore zich bezig met Nederland in de Tweede Wereldoorlog, Tim Baycroft met
de geschiedenis van Frans-Vlaanderen en Anthony Milton met de reformatie in
de Republiek. Uit dit laatste voorbeeld blijkt dat het historische aandachtsveld
zich enigszins verbreed heeft: de aandacht lijkt niet langer overwegend op
Nederland en de Nederlandse Gouden Eeuw gericht, maar Vlaanderen en
andere periodes uit de geschiedenis van de Lage Landen mogen eveneens op
belangstelling rekenen.
Hoe is het buiten Londen gesteld met die andere poot van de neerlandistiek, de
taal- en letterkunde? Op het eerste colloquium neerlandicum, dat in 1961 werd
gehouden, gaf professor Weevers inzicht in het curriculum van de studie
Nederlands in Londen, maar weinig informatie over de situatie elders. Veel
contacten tussen de verschillende instellingen waren er kennelijk niet (Weevers
1961, 43):
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Andere universiteiten, waar Nederlands gedoceerd wordt, zijn
Cambridge, Sheffield en Liverpool, waar het Nederlands onderwijs aan
een lector is toevertrouwd. Omtrent de beide laatste universiteiten kan
ik geen bijzonderheden opgeven; to Cambridge, waar mijn oudleerling, Mr. P.K. King doceert, studeert thans, meen ik, een tiental
studenten voor het tripos-examen in het Nederlands plus een andere
taal.
Zes jaar later, in zijn bijdrage aan de inventaris van de extramurale neerlandistiek door Thys en Jalink van 1967, is Weevers' (1967, 7o) inschatting nog
steeds dat `[...] aan twee andere Britse universiteiten, wellicht aan drie, [...] de
studie van het Nederlands wortel geschoten [heeft].' Hij noemt Cambridge en
Sheffield maar laat Liverpool (de mogelijke derde) onvermeld.
Een decennium daarna is de neerlandistiek echter veel duidelijker aanwezig.
In een bijdrage aan het vijfde colloquium neerlandicum van 1976 en in zijn
bijdrage aan het overzicht van de Neerlandistiek buiten Nederland en Belgie uit
1982 deelt professor Meijer de stand van zaken mee: er wordt op drie plaatsen
Nederlands als hoofdvak gegeven in de vorm van een driejarige cursus, meestal
in combinatie met een andere taal (Duits). Het gaat om Cambridge, Liverpool
en Londen; vooral Liverpool heeft zijn positie (door het enthousiasme van
Michael Rigelsford) verstevigd. 13 Eervolle vermelding krijgen universiteiten
waar het Nederlands een tweejarige bijvakstudie is die zowel de taal- als de
letterkunde bestrijkt: Sheffield, Nottingham, Newcastle upon Tyne, Reading,
Manchester en Bangor. Ook in Exeter en Canterbury wordt een bescheiden
cursus Nederlands gegeven. De aantallen studenten `schommelen vrij sterk', zo
constateerde Meijer verder, en hij dacht daarbij aan tien tot dertig studenten per
universiteit (1976,
97_, 4 RI
8).
Ten slotte meldt Meijer (1982, 44) de verschijning van le]en belangrijke nieuweling.' Dit is de universiteit van Hull, waar in 1976 een Institute of Modern
Dutch Studies wordt opgericht. Vier jaar later begint dit onderzoeksinstituut ook
een hoofdvakstudie onder dezelfde naam Modern Dutch Studies. Het instituut
staat onder leiding van een hoogleraar: Peter King, een letterkundige die vanaf
het midden van de jaren vijffig het Nederlands in Cambridge langzaamaan had
opgebouwd en dat nu ook in Hull ging doen. Het curriculum van de studie
Nederlands in Hull behelsde evenwel niet alleen taal- en letterkunde, maar ook
moderne geschiedenis en een bijvak in de sociale wetenschappen: een multi- zo
niet interdisciplinaire aanpak die was geinspireerd door het destijds populair
wordende idee van Area Studies. Dit idee kreeg juist in deze periode in Hull
gestalte in de onderwijs- en onderzoeksprogramma's in European Studies en
South-east Asian Studies.14
Alhoewel de neerlandistiek in Hull in zeker opzicht voorop liep in deze multidisciplinaire ontwikkeling, gebeurde het ook elders, zowel bij andere talen als
aan andere instellingen. In de eerste plaats ontwikkelde University College
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London zich in multidisciplinaire richting. Wintle (1990, io6) laat zien hoe de
historici aldaar profiteren van de aanwezigheid van andere deskundigen, niet
alleen de neerlandici die in 1983 van Bedford College naar ucL waren terugverhuisd, maar ook experts van de vakgroep kunstgeschiedenis. Die constatering
kan ook worden omgedraaid: het Dutch Department profiteert minstens
evenveel van de aanwezigheid van aanvullende expertise op uu zelf, zoals bij
de historici en kunsthistorici, en daarbuiten. Dan valt met name te denken aan
hoofdstedelijke instellingen die zich met de kunstgeschiedenis van de Lage
Landen bezighouden (The Courtauld Institute of Art en The Warburg Institute) en
aan het voordeel dat de Londense neerlandici hebben van de British Library,
waar Anna Simoni (1916-2007) tot haar pensionering in 1981 de NederlandsVlaamse collectie beheerde. 15 De Londense multidisciplinaire ontwikkeling
voert in de jaren negentig verder, wanneer bij het Dutch Department een
modern historicus wordt aangesteld als vast staflid. Onder invloed hiervan
verandert het onderwijsprogramma en komt er meer aandacht voor de negentiende- en twintigste-eeuwse geschiedenis en voor actuele sociale vraagstukken.
Ook wordt de interne samenwerking versterkt en geinstitutionaliseerd door de
oprichting in 1987 van een interdisciplinair Centre for Low Countries Studies dat
beoogt alle op ucL aanwezige expertise op het gebied van de Nederlandse taalen letterkunde, geschiedenis en kunstgeschiedenis bij elkaar te brengen. Aan
het eind van de jaren negentig werd het Centre weer opgeheven, maar een
aantal taken waren toen inmiddels overgenomen door een regionale
vereniging, de Association for Low Countries Studies in Great Britain and Ireland
(ALcs), waarover later meer.
Ook in Southampton beginnen in de jaren tachtig verschillende disciplines
aan een (kortstondige) samenwerking. Hier bracht men taalverwerving,
geschiedenis en geografie samen in een studieprogramma dat door de Nederlandse Taalunie werd ondersteund. De historicus Alastair Duke merkt
hierover op:
The teacher was then Hilda Pacifico who hailed from Oostende. [...]
To supplement Hilda's language classes, [the geographer] David Pinder
and I provided a course on the geography and history of the Low
Countries.' 6
Hoewel het Nederlands in Southampton altijd een bijvak bleef, was er dus
blijkbaar wel ruimte voor aanvulling vanuit andere disciplines om de studenten
een zo breed mogelijk inzicht in de Lage Landen te geven, net wat door Area
Studies beoogd wordt.
De multidisciplinariteit van de Britse neerlandistiek komt niet alleen tot uiting
in studieprogramma's zoals in Hull, Londen en Southampton, maar ook in de
landelijke infrastructuur, die vanaf de jaren negentig sterk is uitgebreid. Een
belangrijke rol is weggelegd voor het tijdschrift Dutch Crossing. In 1977 op
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Bedford College begonnen als binnenshuis geproduceerd afdelingsblad dat
aanvankelijk alleen aandacht besteedde aan de traditionele tweedeling taal en
letteren, heeft Dutch Crossing zich de afgelopen dertig jaar ontpopt tot multidisciplinair wetenschappelijk tijdschrift met veel aandacht voor geschiedenis,
kunstgeschiedenis en de sociale wetenschappen. 17 Het is tegenwoordig het
wetenschappelijke tijdschrift van de reeds genoemde ALCS, de regionale
vereniging voor neerlandistiek. Deze is in 1996 opgericht en heeft vanaf Naar
begin multidisciplinariteit hoog in het vaandel staan, zoals duidelijk blijkt uit
de beginselverklaring:
We understand Low Countries Studies to be the scholarly study of the
language, culture, history and society of the Low Countries. The name
Low Countries refers to the Netherlands and Belgium, more specifically the Dutch-speaking region of Belgium: Flanders. The interest in
Low Countries Studies is not limited to linguists or literary scholars.
We also count historians, art historians and political scientists amongst
our members. Anyone with an academic interest in the Low Countries
is welcome.18
De ALCS is niet de eerste vereniging voor neerlandici: begin jaren tachtig
ontstond de Association for Dutch Language Teachers (ADULT). ADULT bediende
echter een bredere parochie dan de wetenschappelijke neerlandistiek en was
`opengesteld voor iedereen die betrokken is bij het onderwijs Nederlands, het
zij aan een Polytechnic, een College of Further Education, een middelbare school,
een particulier taleninstituut, of een universiteit' (Meijer 1982, 49). Deze
vereniging werkte dan ook nauw samen met andere verenigingen voor vreemdetalendocenten. Eind jaren tachtig bundelden deze zich in de Association for
Language Learning (ALL). Alhoewel ALL ook een Dutch Committee had, voelden de
universitaire neerlandici in 1995 toch de behoefte aan een eigen platform en
richtten zij in 1996 dus de ALCS op. 19 Naast de publicatie van Dutch Crossing
heeft de vereniging een aantal taken op zich genomen die voorheen door de
vakgroepen (apart, maar vaker in samenwerking) werden georganiseerd. Zo
vindt er een tweejaarlijks internationaal congres plaats, heeft de vereniging een
bescheiden budget voor (onderzoeks)beurzen, bekroont ze jaarlijks het beste
essay van een bachelorstudent en de beste masterscriptie op het gebied van de
neerlandistiek in brede zin, en organiseert ze om de twee jaar een Student Day,
een happening voor alle studenten Nederlands in Groot-Brittannie en Ierland.
Aan de laatste twee Student Days (die werden gehouden in Sheffield in 2005 en
Nottingham in 2008) namen telkens meer dan honderd studenten deel.
Een laatste onderdeel van de infrastructuur is Virtual Dutch, in 2001
begonnen als een samenwerkingsverband van vier universiteiten waar het
Nederlands meer was dan een bijvak: Cambridge, Hull, Sheffield en ucL, met
de laatste als penvoerder en initiatiefnemer (vooral in de persoon van Theo
Hermans). Het werd voor drie jaar gefinancierd met een ruime subsidie van de
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Higher Education Funding Council for England, de arm van de overheid die het
Engelse wetenschappelijk onderwijs financiert. Verder werkt het met projectsubsidies van de Nederlandse Taalunie en de Nederlandse ambassade in
Londen, en interne beurzen van de deelnemende universiteiten. In de afgelopen zeven jaar heeft Virtual Dutch heel wat onderwijsactiviteiten ontplooid.
Er zijn jaarlijks twee samenwerkingsprojecten: een vertaalproject voor gevorderde studenten georganiseerd rondom een writer in residence en een thematisch project over multiculturaliteit voor beginners en/of halfgevorderden.2°
Deze projecten zijn zoveel mogelijk in de verschillende curricula ingebed.
Bovendien huisvest de website van Virtual Dutch een groeiend aantal zelfstudiepakketten, grammatica's voor beginners en gevorderden, en specialistische
leescursussen voor degenen die zeventiende-eeuws of zakelijk Nederlands
willen leren lezen. 21 Ook zijn er afstandscursussen Nederlands voor beginners
en halfgevorderden ontwikkeld (Lagelands en Hogelands). In 2006 deed Hull,
waar (zoals we zullen zien) de studierichting Modern Dutch Studies werd afgeschaft, voor het laatst aan Virtual Dutch mee, maar in 2007 voegde een nieuwe
partner zich bij het gezelschap: de universiteit van Nottingham.
Vormen van zelfreflectie

Hoewel er in Groot-Brittanie niet heel veel is gepubliceerd over de geschiedenis
van het vakgebied en de inrichting of aanpak van de studie in de Nederlandse
taal, literatuur en/of geschiedenis, zijn er verschillende vormen van zelfreflectie
to bespeuren.
In de eerste plaats zijn er retrospectieve beschouwingen in de vorm van necrologieen van overleden hoogleraren. Het gaat dan om historici als Geyl, Renier,
Kossmann en Swart, en om neerlandici als Weevers en Meijer. 22 Een recente
aanvulling hierop is Fenoulhet (2009), waarin de twee Londense leerstoelen in
een historisch perspectief inhoudelijk onder de loep worden genomen.
Prospectieve beschouwingen, daarentegen, of principiele overwegingen over
de Britse neerlandistiek zijn afwezig in de inaugurele redes van hoogleraren.
King (1977) interpreteert bijvoorbeeld het werk van Multatuli en Gezelle tegen
de achtergrond van de sociale geschiedenis van de negentiende eeuw. Dat kan
achteraf uitgelegd worden als een invulling van Kings visie op literatuuronderwijs en -onderzoek, maar in de rede zelf gebeurt dat niet. 23 Salverda (1990, 3)
beweert weliswaar dat taalverwerving van `groot wetenschappelijk en sociaal
belang is,' maar concentreert zich uitsluitend op de linguistiek als wetenschap
en met name de Nederlandse bijdrage daaraan. Wat de Britse neerlandici
hieraan zouden kunnen toevoegen, blijft onvermeld. En ofschoon Hermans
(1996) veel beroemde voorbeelden aanhaalt van vertalingen in en uit het Nederlands, gaat zijn rede uiteindelijk over de wetenschappelijke bestudering van het
vertalen in het algemeen en niet over het vertalen van Nederlandse literatuur in
een Britse context.
Toch worden er, buiten de necrologieen en inaugurele redes om, regelmatig
bespiegelende opmerkingen gemaakt. Daarbij valt een zeker pragmatisme op.
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Kossmann (1998, 143-145) vertelt bijvoorbeeld over de praktijk van het geschiedenisonderwijs aan ucL. Daarbij geeft hij de indruk dat dat onderwijs voor een
belangrijk deel door de bureaucratie werd bepaald en dus eerder op pragmatiek
dan op principe is gefundeerd:
Het systeem was organisatorisch zo gecompliceerd dat wie een
keuzevak aanbood en de nadere inhoud ervan bepaalde, zich voor vele
jaren daarop vastlegde. Het is dan misschien ook niet verrassend, maar
het blijft in hoge mate curieus dat Geyls keuzen het onderwijs in de
Nederlandse geschiedenis decennien lang hebben gefixeerd (ibid. 144).
Geyls voorkeur lag bij de diplomatieke geschiedenis en die werd in 1936 door
Renier, Geyls opvolger, gewoon overgenomen totdat Renier in 1945 eindelijk
een vak wijzigde. Toen Kossmann ruim tien jaar later (in 1957) begon, was er
nog steeds een keuzevak dat ging over de Nederlandse diplomatie tijdens de
Spaanse Successieoorlog.
Ik heb het nog een jaar aan twee studenten moeten onderwijzen, op
basis, de hemel zij dank, van een keurig getikt en hoogst interessant
apercu dat Renier voor zijn colleges gebruikte (ibid. 145).
Voor wat betreft de inrichting van het onderwijs geeft dit voorbeeld aan dat
pragmatisme boven principe en reflectie stond. Dat gold niet alleen voor
geschiedenis, maar zeker ook voor de taal- en letterkunde, waar men zich voortdurend heeft aangepast aan de vigerende praktijken van de grotere vreemdetalenvakgroepen in de universiteit. Daar werd tot ver in de twintigste eeuw het
taalonderwijs ingericht volgens de grammatica-vertaalmethode en het letterkunde-onderwijs aan de hand van de klassieken en de smaak van de leidende
hoogleraar. Dat gebeurde dus ook in de neerlandistiek. Het in 1976 door Peter
King opgezette Modem Dutch Studies in Hull doorbrak dit traditionele patroon,
maar het is veelzeggend dat King zich minder door principiele, didactische
overwegingen heeft laten leiden, dan door een pragmatische common sense. 24
Ondanks dit pragmatisme is er in publicaties wel degelijk nagedacht over de
onderwijspraktijk. 25 Dit gebeurt onder meer in de context van de driejaarlijkse
colloquia neerlandica; met name een interdisciplinaire aanpak en vormen van
samenwerking trekken dan de aandacht. Zo ventileert Paul Vincent op het
achtste colloquium zijn visie op het onderwijs tijdens een forumgesprek met
discussie over `inhoud en vorm van de neerlandistiek buiten Belgie en Nederland'. Daarbij spreekt hij zijn `vaste overtuiging' uit 'clat de toekomst van de
Britse neerlandistiek vooral ligt in het slaan van allerlei interdisciplinaire
bruggen' (Vincent 1982, 36). Zes jaar later, op het tiende colloquium, is die
interdisciplinariteit onderwerp van een forumdiscussie, waarbij ditmaal Peter
King zijn visie geeft (King 1988). Hij had toen inmiddels twaalfjaar leiding
gegeven aan de reeds eerder genoemde interdisciplinaire vakgroep Modern
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Dutch Studies in Hull, met een studieprogramma dat meer op de dagelijkse
praktijk was gericht dan elders (er was bijvoorbeeld een des tijds bij talenstudies
onbekend stage-onderdeel). Op hetzelfde tiende colloquium is er een workshop
over vertalen en vertaalwetenschap met diverse bijdragen over 'De docent extra
muros als literair vertaler.' Theo Hermans vertelt daarbij over de Londense
praktijk van het collectief vertalen (Hermans 1988). Dit loopt vooruit op de
reeds genoemde collectieve vertaalprojecten onder auspicien van Virtual Dutch.
Naast dergelijke theoretische zelfreflectie is er ook een flink aantal synchrone
overzichten met beschrijvingen van en soms ook statistieken over de
toenmalige stand van zaken, met name sinds de oprichting van (de voorloper
van) de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. 26 Deze vorm van zelfreflectie gaat vooral over de gezondheid van het vakgebied die met name wordt
afgeleid uit het aantal docentschappen en studenten.
Deze overzichten maken het mogelijk een kwantitatief beeld van de ontwikkeling van de neerlandistiek op to bouwen. Hierboven hebben we de overzichten
van 1961 (het eerste colloquium neerlandicum), 1967 (de inventaris van Thys
en Jalink), 1976 (het vijfde colloquium neerlandicum) en 1982 (de inventaris
van De Rooij et al.) reeds genoemd. Sindsdien is er nog twee keer onderzoek
gedaan naar de stand van zaken van de Engelstalige neerlandistiek in Europa.
In 1992 werd er een bescheiden enquete gehouden onder zevenenveertig
universiteiten die op de adressenlijst van het Institute of Germanic Studies
stonden, een onderzoeksinstituut van de universiteit van Londen. Twintig
universiteiten boden Nederlands aan, de meeste als bijvak. Volgens de enquete
lieten de globale studentenaantallen tussen 1989-1990 en 1991-1992 een
gezonde groei van ruim vijftig procent zien, die in verband werd gebracht met
de toenmalige groei van de Europese binnenmarkt. Deze gunstige economische ontwikkeling had in de Britse media veel aandacht gekregen met als
gevolg onder andere een toenemend bewustzijn voor de noodzaak van vreemdetalenkennis.27 Vergelijking met een ongepubliceerd onderzoek uit 1986 laat
een nog grotere groei zien. Het aantal instellingen dat in 1986 had deelgenomen aan het onderzoek bedroeg slechts veertien (tegenover twintig in 1992)
en er werden toen 221 studenten geteld. Dat aantal was in 1992 bijna verdubbeld: men telde nu 425 studenten, waarvan eenenveertig als enkel hoofdvak,
zesenzestig als dubbel hoofdvak (dus naast een ander vak, meestal een andere
taal) en de resterende 318 als bijvak. De meeste bijvakkers waren beginners.28
Gezien deze positieve ontwikkeling is het niet verwonderlijk dat Theo Hermans
in de jaren negentig de Britse neerlandistiek besprak met optimisme: 'Het
globale beeld [...] is er een van gestage, soms frisse groei, van toenemende activiteit en inhoudelijke verbetering, vooral de laatste decennia. Maar in vele
gevallen blijft het vak uitermate kwetsbaar' (Hermans 1995, 96).29
In 2005-2006 (Heppleston Vismans 2006) werd een soortgelijk onderzoek
uitgevoerd als in 1992. De respons was vergelijkbaar met die in 1992: tweeenveertig instellingen vulden de enquete in, waarvan er tweeentwintig Nederlands
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doceerden. Drie daarvan waren van plan hun activiteiten binnen een of twee
jaar te staken. Globale studentenaantallen waren ten opzichte van 1992 ongeveer gelijk gebleven: ze schommelden in de drie onderhavige jaren tussen 33o
in 2004-2005 en 410 in 2005-2006. Maar er waren duidelijke verschuivingen
te zien in de soort studie: in 2006 zijn er nog maar zeven studenten die Nederlands als enkel hoofdvak studeren (tegenover eenenveertig in 1992) terwijl het
aantal dubbele hoofdvakkers is gedaald van zesenzestig naar achtenveertig. De
rest is bijvakker van de een of andere soort. Heppleston en Vismans (2006)
spreken zich hierom op diverse plekken bezorgd uit over het feit dat het aantal
specialisten afneemt, hoewel het aantal instellingen en het studententotaal
sinds de jaren negentig niet wezenlijk veranderd is.3°
De hier beschreven globale ontwikkelingen in het aantal docentschappen waar
Nederlands wordt gegeven en het totale aantal studenten dat Nederlands doet,
is samengevat in de volgende tabel. Hieruit blijkt nog eens duidelijk dat er, na
een aanzienlijke groei in de dertig jaar tussen 1961 en 1992, aan het begin van
de eenentwintigste eeuw een plateau is bereikt.31
Jaar

Aantal instellingen

Aantal studenten32

1961
1967
1976
1982
1986

4
5
11
12

niet bekend
5o
niet bekend
25o

14

221

1992

20

425

2006

22

410

De eerste jaren van de eenentwintigste eeuw laten ondertussen positieve en
negatieve ontwikkelingen zien. Een grote tegenslag is de afschaffing van het
Nederlands in Hull. Brigitte Schludermann was in 1988 Peter King opgevolgd
als hoogleraar en in de jaren negentig was de vakgroep gestaag gegroeid. Maar
aan het eind van dat decennium kelderden in Hull de aantallen studenten in
vreemde talen. Ze volgden daarmee een nationale dalende trend en hoewel in
Hull het aantal studenten Nederlands vrijwel niet veranderde, werd de levensvatbaarheid van het vak (samen met scandinavistiek) in twijfel getrokken.
Brigitte Schludermann ging in 2005 met emeritaat en de laatste cohort
studenten Nederlands studeerde in 2006 af. Een positieve ontwikkeling zette
echter in Sheffield in, waar het Nederlands al sinds 1948 ononderbroken als
bijvak gegeven wordt. 33 In 2002 ging daar het programma German with Dutch
van start. Dit hield een uitbreiding van het aanbod neerlandistiek in en als
gevolg daarvan kon de vakgroep in 2003 een extra hoofddocent Nederlands
aanstellen. Sindsdien laat het aantal hoofdvakkers in Sheffield een gestage
stijging zien. In 2009 gaat er aan de universiteit van Nottingham een vergelijkbaar programma van start, eveneens met twee docenten.
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Besluit
We begonnen dit artikel met de opsomming van drie inhoudelijke kenmerken
van de Britse neerlandistiek: de verstrengeling vanaf het begin van de twintigste
eeuw van taal- en letterkunde met de studie van geschiedenis en staatsinstellingen; de sindsdien steeds groeiende interdisciplinariteit die vooral in de
laatste decennia haar weerslag heeft gekregen in een landelijke infrastructuur;
en een pragmatische instelling die onder andere blijkt uit de manier waarop
over het vak is nagedacht. We hebben daar vervolgens een historisch
perspectief aan gegeven.
Deze kenmerken worden voor een belangrijk gedeelte bepaald door de schaal
van het vak. Die is en blijft klein, wat sours heeft geleid tot bezorgde opmerkingen over de gezondheid van de Britste neerlandistiek. Anderzijds is die
kleinschalligheid niet altijd een nadeel. Het ontstaan van de landelijke infrastructuur is hieraan te danken; met name Virtual Dutch is voortgekomen uit de
behoefte om de levensvatbaarheid van het vak te verhogen door het organiseren
van samenwerking tussen kleine vakgroepen. 34 Daarmee heeft de Britse neerlandistiek het voortouw genomen in het ontwikkelen van samenwerkingsmodellen tussen verschillende universiteiten, en vormen van elektronisch onderwijs die een internationale uitstraling beogen.

HOOGLERAREN IN HET VERENIGD KONINKRIJK

3. Hull, Modern Dutch Studies

1. Londen, Dutch History and Institutions

1976-1987 Peter King (1922)
1988-2005 Brigitte Schludermann (1940)

1919-1936
1945-1957
1962-1966
1966-1983
1984-2001
2001-

Pieter Geyl (1887-1966)
Gustaaf Renier (1892-1962)35
Ernst Kossmann (1922-2003)36
Koenraad Swart (1916-1992)
Jonathan Israel (1946)
Ben Kaplan (1960)

2. Londen, Dutch Language and Literature

1920-1925 Pieter Harting (1892-1970)37
1925-1930 Jacob Haantjes (1899-1956)
1931-1971 Theodoor Weevers
(1904-1992)38
1971-1988 Reinder Meijer (1926-1993)
1989-2006 Reinier Salverda (1948)
3. Londen, Dutch and Comparative Literature

1994–

Theo Hermans (1948)

NOTEN

1 Vgl. Vincent (1982, 36).
2 We beperken ons hier tot het Engelse taalgebied in Europa, hoewel lerland een
uiterst bescheiden rol speelt. Een overzicht van het gehele taalgebied (ook
buiten Europa) geeft Hermans ( 1 9931 994 en 1995).
3 Over Engelse toeristen en studenten: Van
Strien (1993). Over culturele betrekkingen:
Jardine (2008).
4 Deze literaire voorgeschiedenis is kort
beschreven door Weevers (1985,85-86 en
1967, 65-66), die ook latere onderzoeksactiviteiten beschrijft, als de neerlandistiek
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inmiddels de academische wereld heeft
bereikt. Bowring betreurt het dat de
Nederlandse letterkunde nog geen
aandacht heeft gekregen. De bloemlezing
Bowring & Van Dyk (1824) wordt gevolgd
door de studie Bowring (1829), waarin de
auteur zich ook uitlaat over de contemporaine letterkunde. Deze studie is volgens
Hermans (2000, 391) 'the first more or
less systematic representation of Dutch
literature in English.' Over bloemlezing en
studie, inclusief hun receptie in Nederland, zie onder meer Krol ( 1 997, 244248), Vincent (1988) en Kalma (1960).
Over Bowrings afwijkende opvattingen ten
opzichte van de toenmalige traditie in
Nederland, zie Naeff (1960, 54-55)Gosse's belangstelling beperkte zich
evenmin als die van Bowring tot de
oudere letterkunde: hij las de Tachtigers
en correspondeerde hierover met Frederik
van Eeden. Zie Vincent (1971). Ook
Grierson hield zich bezig met moderne
letterkunde, zoals onder meer blijkt uit
diens studie over P.C. Hooft en P.C.
Boutens (1936). Het Oera Linda-boek
vertelt in (verzonnen) runenschrift over
een oude Friese beschaving. Het is waarschijnlijk een vervalsing door Francois
HaverSchmidt: Jensma (2004) en
www.oeralindaboek.nl.
5 University College en Bedford College
maakten beide deel uit van de overkoepelende University of London.
6 Zie 'In memoriam Professor P.N.U.
Harting' (1971). Naar hem zijn de zogenaamde Harting scholars vernoemd. Dit
waren studenten Engels uit Nederland die
na de Tweede Wereldoorlog met een beurs
van het Nederlandse ministerie van
onderwijs een jaar in Groot-Brittannie
gingen studeren. Aan instellingen waar
Nederlands werd gegeven, werden zij
geacht assistentie to verlenen (waarvoor
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een stipendium beschikbaar werd
gesteld). Deze Harting scholars bestaan
nog steeds alhoewel hun aantal
gekrompen is en beurzen nu in het kader
van het Erasmusprogramma worden
verstrekt. Via de Nederlandse Taalunie
kunnen zij op een beperkt aantal instellingen ook als (bezoldigd) student-assistent werkzaam zijn.
7 Zie Weevers (1967, 67) en Heeroma (1959,
65).
8 Deze ontstaansgeschiedenis is onder
meer beschreven door Kossmann (1998,
141-152) en Weevers (1985 en 1967, 6970). Zie ook Fenoulhet (2009), die de
disciplinaire verschillen en overeenkomsten tussen de eerste bekleders van de
Londense leerstoelen schetst. Door een
analyse van het Londense oeuvre van de
geschiedenishoogleraren Geyl en Renier,
en de literatuurhoogleraar Weevers komt
zij tot de conclusie dat beide vakgroepen
hecht verbonden waren. Weevers (1985,
86) spreekt echter van een conflict tussen
beide kampen in de jaren twintig dat
leidde tot onderlinge verdeeldheid
9 Kossmann (1966, 141). De inaugerele
redes zijn Geyl (1919), Renier (1945),
Weevers (1948) en Kossmann (1963).
10 Een landelijk overzicht geeft Wintle
(1990).
11 Te denken valt aan Parker (1977), Price
(1974) en Schama (1977 en 1987). NM&
zijn benoeming had Israel net The Dutch
Republic and the Hispanic World (1982)
gepubliceerd. Over de bijdrage van Britse
historici aan het Nederlandse debat, zie
onder meer Groenveld (1990) en Wintle
(1990) .
12 In 2006 werd Salverda directeur van de

Fryske Akademy en sinds die tijd is de
leerstoel Nederlandse taal- en letterkunde
aan ucL vacant.
13 Zie Burger (1999) en Peek (1993).

14 Zie Verbaan & Vismans (2009) voor een
gedetailleerde studie van Modern Dutch
Studies in Hull en het verband met Area
Studies, en Verbaan & Vismans (2008)
voor een vraaggesprek met Peter King.
Over King en het Nederlands in
Cambridge, zie King (1963 en 1973).
15 Voor de genoemde instituten, zie de
websites www.courtauld.ac.uk en
warburg.sas.ac.uk. Over Simoni, zie
Traxler Brown (2007) en Roach (1991). De
huidige bibliothecaris van de NederlandsVlaamse collectie is Jaap Harskamp.
16 Persoonlijke mededeling van Alastair
Duke via email d.d. 2 januari 2008.
17 Een goed voorbeeld van wetenschappers
uit andere disciplines met belangstelling
in de Lage Landen is de politicoloog Ken
Gladdish uit Reading die onder andere
publiceerde over ontzuiling. Gladdish
verzorgde bijvoorbeeld een themanummer van Dutch Crossing over hedendaagse Nederlandse politiek (Dutch Crossing 26.1, 2002).
18 www.alcs.group.shef.ac.uk/aboutus/
aims.htm
19 Het Dutch Committee van de ALL
(www.ALL-languages.org.uk) werd in 2007
opgeheven om financide redenen en
wegens de verminderde belangstelling
voor het Nederlands binnen die vereniging.
20 Blijkens Hermans (1995, 99) is het gastschrijverschap in 1992 aan ucL ingesteld.
Enkele vertalingen die tijdens het vertaalproject zijn gemaakt, werden gepubliceerd
(Bond, Thomas & Louwerse 2008 en
Schofield & Bouazza 2005). Over de ervaring met het thematische project, zie
Verbaan (2008).
21 www.dutch.ac.uk.
22 Zie onder meer Boogman (1966-1967) en
Rogier (1967) over Geyl, Kossmann
(1962-1963) over Renier, 'Ernst Koss-

mann' (2003) over Kossmann, Groenveld
(1992-1993) en Israel (1992) over Swart,
Woods (1992) en Zaalberg (1993) over
Weevers, en Hermans (1994) en Fenoulhet
& Hermans (1993) over Meijer. Ook
andere hoogleraren die zich niet exclusief
met de neerlandistiek bezighielden maar
er wel een belangrijke rol in speelden,
kregen necrologieen. Een goed voorbeeld
hiervan is Leonard Forster (1913-1997),
over wie onder meer Ford (1999) en
Eyffinger & De Schepper (1998-1999).
23 Zie Verbaan & Vismans (2009) over de
visie van King.
24 Kings beroep op het gezond verstand blijkt
duidelijk uit Verbaan & Vismans (2008).
25 Voor wat betreft het literatuuronderwijs
volgt de Britse neerlandistiek in grote
lijnen de trend van de extramurale neerlandistiek in het algemeen, die tot nu toe
nauwelijks in gepubliceerde vorm over de
onderwijsmethode heeft gefilosofeerd.
Hierover Verbaan (2007).
26 Zie Kristel (2009) over de eerste jaren van
de IVN.
27 Voor het eerst werd met enquetes ook de
neerlandistiek in lerland onderzocht.
Vismans (1992) schreef Engels- en Nederlandstalige verslagen van deze enquete.
28 Het onderzoek uit 1986 is destijds op
verzoek van de University Grants
Committee uitgevoerd door Roel Vismans.
29 In Hermans (1993-1994, 206) wordt de
groei niet 'fris' genoemd, maar ispectaculair'.
3o Hierbij speelt de verschijning van zogenaamde Institution-wide Language
Programmes (iWLPS) een belangrijke rol.
Deze werden in het midden van de jaren
negentig in veel Britse universitaire talencentra opgezet om de studie van vreemde
talen to stimuleren, met name onder niettalenstudenten. In 2006 wordt het Nederlands in 32% van de instellingen alleen
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maar als onderdeel van zo'n IWLP gedoceerd, wat de stabiliteit van het vak niet in
de hand werkt. Zie Heppleston & Vismans
(2006, 7-9) voor de details over het
Nederlands in deze IWLP ' S. Zie verder ook
Footitt (2005).
31 De verslagen waarop de gegevens gebaseerd zijn, zijn overigens niet zonder meer
vergelijkbaar: niet alle aantallen zijn met
evenveel precisie verzameld en sommige
gegevens hebben wel betrekking op
lerland, andere niet. Ook laten deze cijfers
de verschillen tussen diverse soorten
studenten niet zien. In de overzichten van
1992 en 2006 ten slotte (die elk over Brie
opeenvolgende jaren gaan) gaf het laatste
jaar een piek te zien, maar was niet duidelijk of daarmee een trend was ingezet, of
dat het om een eenmalig verschijnsel ging.
32 De gegevens voor 1967 en 1976 zijn gebaseerd op een schatting van Meijer (1982,
48): `... meer dan 25o studenten nu tegen
ongeveer 5o destijds.'
33 Gerald Newton (1988) biedt een feitelijke
geschiedenis van de vakgroep Germaanse
talen in Sheffield. Newton (2008) geeft de
geschiedenis van het Nederlands in Sheffield. Hij is de enige in Groot-Brittanie die
dit soort vakgroepsgeschiedenissen heeft
geschreven.
34 Zie Hermans (2007) en www.dutch.ac.uk/
downloads/jaarboek.pdf.
35 Renier werd in 1934 benoemd tot lecturer,
in 1936 (als opvolger van zijn vriend Geyl
die in dat jaar hoogleraar te Utrecht werd)
tot reader en in 1945 tot hoogleraar. Zie
Geuze (1985), Renier (1984, 131-132) en
Kossmann (1962-1963).
36 Kossmann werd in 1957 benoemd tot
opvolger van Renier, maar bekleedde pas
sinds 1962 de leerstoel.
37 Harting werd in 1923 benoemd tot Reader
in Dutch Language and Literature. Zie
Weevers (1985, 86).
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38 Weevers werd in 1931 benoemd tot Head of
Department of Dutch Language and Literature op het Bedford College for Women. In

1937 werd hij benoemd tot reader. Pas in
1945 volgde zijn benoeming tot (eerste)
hoogleraar in de Nederlandse taal- en
letterkunde. Zie Woods (1994-1995), Zaalberg (1994), Woods (1992).

BIBLIOGRAFIE

'Kader Abdolah's
"De Man – . Dutch Crossing. &journal of Low
Countries Studies 32.2, 2008 (249-261); ook
verschenen in Go Years of Dutch at the
University of Sheffield. Sheffield, 2008, 5-32.
BOOGMAN, J.C., 'Pieter Geyl (1887-1966)'.
BOND, H., T. & S. THOMAS,

Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden 21, 1966-1967, 269-277.

'Reinder Pieter Meijer: Zwolle
2 januari 1926–Londen 29 september
1993'.Jaarboek van de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1994,

BOSTOEN, K.J.S.,

94-98.
BOWRING, J. & H.S.VAN DYK,

Batavian Antho-

logy, or, Specimens of the Dutch Poets. With
Remarks on the Poetical Literature and
Language of the Netherlands, to the End of
the Seventeenth Century. Londen, 1824.
BOWRING, J.,

Sketch of the Language and Litera-

ture of Holland. Being a Sequal to His Batavian Anthology. Amsterdam, (1829).

'Nederlanders overschatten de
omvang van hun talenknobbel [interview
met Michael Rigelsford]'. Taalschrift, 1999,
nr. 1, 9-10.
' ERNST KOSSMANN ' . The Times, 28 november
2003, 47.
EYFFINGER, A. & M. DE SCHEPPER, 'Leonard
Wilson Forster, Londen 3o maart 1913–
Cambridge 18 april 1997' . jaarboek van de
BURGER, P.,

Maatschappij der Nederlandsche letterkunde
te Leiden, 1998-1999, 73-84.

FENOULHET, J.,

`Disciplinaire spanningen.

HERMANS, T.,

'De docent extra muros als lite-

De Londense leerstoelen'. M. Wining et

rair vertaler'. F. Balk-Smit Duyzentkunst et

al. (red.), Geschiedenis van de extramurale

al. (red.) Handelingen Tiende Colloquium

neerlandistiek in Europa. Te verschijnen in

Neerlandicum. Woubrugge, 1988, 73-77.

2009.

HERMANS, T.,

FENOULHET, J. &. TH. HERMANS,

'In memo-

riam R.P. Meijer'. Dutch Crossing nr. 5o,
The National Languages Strategy

in Higher Education. DfES research report
625. Southampton, 2005.
FORD, J.,

1997'.Jaarboek van de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en Letter'Over de Reniers'. Zeeuws tijd-

schrift 35, 1985, 167-173.
Inaugural Lecture Delivered at

October, 1979. Londen, 1919.
Studies in the Literature of NortThe First Half of the Sevent-

eenth Century, Periods of European Literature 7. Edinburgh enz., 1906.
GRIERSON, H.,

Two Dutch Poets, The Taylo-

rian Lecture 1936. Oxford, 1936.
GROENVELD, S.,

3, 1 995, 96-99.
Translation's other. Londen,

HERMANS, T.,

HERMANS, T.,

'Dutch. Literary translation into

Literary Translation into English, vol. 1,
Londen, 2000, 390-392.
HERMANS, T.,

'Virtual Dutch'. The Low Coun-

tries 15, 2007, 261-263.
` IN MEMORIAM PROFESSOR P.N.U. HARTING

hern Europe. Londen, 1879.
GRIERSON, H.J.C.,

`De neerlandistiek in de Engels-

talige wereld'. Neerlandica extra muros 33,

English'. 0. Classe (red.), Encyclopedia of

University College, London, on the 76th of
GOSSE, E.,

204-211.

1996. Inaugurele rede University College.

kunde, 1999, 129-131.

GEYL, P.C.A.,

'Studying single Dutch? What

world'. The Low Countries 1,1993-1994,
HERMANS, T.,

'LW. Forster, 3o maart 1913-18 april

GEUZE, M.A.,

HERMANS, T.,

next? Dutch Studies in the anglophone

1993, 159-161.
FOOTITT, H.,

'In memoriam R.P. Meijer'.

Neerlandica extra muros 32, 1,1994, 1-2.

`Kijken met andermans

(1892-1970)'. Neophilologus 55, 1971, 1-2.
The Dutch Republic and the

ISRAEL, J.I.,

Hispanic World, 76o6-1661. Oxford enz.,
1982.
'In memoriam Koenraad Wolter

ISRAEL, J.I.,

Swart (16 October 1916-27 July 1992)'.

ogen. Angelsaksische historici over de

Bijdragen en mededelingen betreffende de

Nederlandse Gouden Eeuw'. Neerlandica

geschiedenis der Nederlanden 107, 1992,

extra muros 28, 1990, 49-62.
GROENVELD, S.,

`Koenraad Wolter Swart,

771-772.
ISRAEL, J.I., `K.W.

Swart. Zijn loopbaan als

Rotterdam 16 oktober 1916–Wassenaar

historicus'. K.W. Swart, Willem van Oranje

27 juli 1992'. jaarboek van de Maat-

en de Nederlandse Opstand 1572-1584, inlei-

schappij der Nederlandse letterkunde to

ding door A. Duke & J.I. Israel, red. R.P.

Leiden, 1992-1993, 132-139.
HEEROMA, K.,

Fagel et al. Den Haag, 1994, 11-17.

'Jacob Haantjes (Renkum, 1

september 1899–Goes, 3 augustus
1956)' . jaarboek van de Maatschappij der
Nederlandse letterkunde, 1959, 64-71.
HEPPLESTON, R. & R. VISMANS,

Lying Low?

Low Countries Studies in Great Britain and

JARDINE, L.,

Going Dutch. How England plun-

dered Holland's glory. Londen, 2008.
JENSMA, G.,

De gemaskerde God. Francois

HaverSchmidt en het Oera Linda-boek.
Zutphen, 2004. Proefschrift Groningen.
KALMA, J.J.,

'Bowring in het Noorden. Een

Ireland in the Early Twenty-first Century.

litteraire twist uit de jaren 1828–`30'. De

Sheffield, 2006.

vrije Fries 44, 1960, 102-122.

21

`De Nederlandse studie aan
Engelse universiteiten'. Neerlandia 67,
1963, 158-159.
KING, P.K., `Nederlands aan de universiteit te
Cambridge'. Verslag van het vierde colloquium van hoogleraren en lectoren in de
nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten. 's-Gravenhage enz., 1973, 56-57.
KING, P., Multatuli and Gezelle. A Question of
Literature and Social History. Hull, 1977.
Inaugurele rede.
KING, P., 'De nem-student en de interdiscipline'. F. Balk-Smit Duyzentkunstet al.
(red.). Handelingen Tiende Colloquium
Neerlandicum. Woubrugge, 1988, 343KING, P.K.,

348.
In Praise of the Dutch Republic. Some Seventeenth-century Attitudes.
Londen, 1963. Inaugurele rede University
College.
KOSMANN, E.H., `Herdenking van Gustaaf
Johannes Renier (25 september 1892– 4
septemberi962)'.jaarboek der Koninklijke
Nederlandse Akademie van
Wetenschappen, 1962-1963, 401-407.
KOSSMANN, E.H., 'De studie van het Noordnederlandse nationalisme'. Verslag van
het tweede colloquium van hoogleraren en
lectoren in de nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten. 's-Gravenhage, 1966,
137-144.
KOSSMANN, E.H., `Studie van het Nederlands
aan Britse universiteiten. B: De Nederlandse geschiedenis'. W. Thys & J.M.
Jalink (red.). De nederlandistiek in het
buitenland. Het universitair onderwijs in de
Nederlandse taal- en letterkunde cultuuren politieke geschiedenis buiten Nederland
en Belgie. 's-Gravenhage, 1967, 72-77.
KOSSMANN, E.H., Familiearchiel Notities over
voorouders, tijdgenoten en mijzelf.
Amsterdam, 1998.
KRISTEL, M., `De internationale neerlandistiek
verenigd: de ontstaans- en beginjaren van
KOSSMANN, E.H.,

22

de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IvN)'. M. Honing et al. (red.),
Geschiedenis van de extramurale neerlandistiek in Europa. Te verschijnen in 2009.
KROL, E.J., De smaak der natie. Opvattingen
over huiselijkheid in de Noord-Nederlandse
poezie van i800 tot 1840. Hilversum,
1997. Proefschrift Universiteit van
Amsterdam.
MEIJER, R.P., ` Groot-Brittannie. Verslag van
het vii colloquium van hoogleraren en
lectoren in de nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten. 's-Gravenhage enz.,
1976, 48-49.
MEIJER, R.P., `Groot-Brittannie. Nederlandse
taal- en letterkunde'. J. de Rooij et al.
(red.), Neerlandistiek buiten Nederland en
Belgie. 's-Gravenhage, 1982, 43-49.
NAEFF, J.P., De waardering van Gerbrand Adriaenszoon Bredero. Gorinchem, 1960.
Proefschrift Leiden.
NEWTON, G., German studies at the University
of Sheffield. A Historical Perspective, i88o1980, together with a Graduate List, 197o1988. Sheffield, 1988.
NEWTON, G., 'The History of Dutch at the
University of Sheffield'. Dutch Crossing. A
Journal of Low Countries Studies 32.2,
2008, 145-153.
PARKER, C., The Dutch Revolt. Londen, 1977.
PEEK, S., 'Mr. Rigelsford en twee assistenten:
Nederlands studeren in Liverpool'.
VakTaal 6, 1993, nr. 3, 7-8.
PITrERY, F., 'De leerstoel Nederlands te
Londen'. Neerlandia 92, 1988, 207-210.
PRICE, J.L., Culture and Society in the Dutch
Republic during the 17th Century. Londen,
1 974The Criterion of Dutch
Nationhood. Londen, 1945. Inaugurele
rede University College.
RENIER, 0., Before the Bonfire. Shipston-onRENIER, G.,

Stour, 1984.
ROACH, S. (RED.),

Across the Narrow Seas.

Studies in the History and Bibliography of
Britain and the Low Countries Presented to
Anna E.C. Simoni. Londen, 1991.
ROGIER, L.J.,

Herdenking van P. Geyl (75

december 1887-31 december 1966). Medede-

lingen der Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, nieuwe reeks, vol. 3o, nr. 12.
Amsterdam, 1967.
SALVERDA, R., Linguistics and the Dutch.

Londen, 1990. Inaugurele rede University
College.
SCHAMA, s.,

Patriots and Liberators. Revolution

'The Multicultural Society in the
Netherlands. Technology-supported
Inquiry-based Learning in an Inter-Institutional Context'. Teaching in Higher Educa-

VERBAAN, E.,

tion 13, 2008, 437-447.

'It Was Prompted
by the Narrowness of the Lang-Lit Idea.
An interview with Peter King'. Dutch Cros-

VERBAAN, E. & R. VISMANS,

sing. Ajournal of Low Countries Studies
32.2, 2008, 154-163.

'Modern Dutch
Studies. Peter King en de opkomst van de
interdiscipline'. M. Wining et al.(red.),

VERBAAN, E. & R. VISMANS,

in the Netherlands, 178o-1813. Londen,

Geschiedenis van de extramurale neerlandis-

1977.

tiek in Europa. Te verschijnen in 2009.

SCHAMA, s.,

The Emberrassment of Riches. An

Interpretation of Dutch Culture in the Golden
Age. Londen, 1987.

'A collaborative
translation project: Hafid Bouazza's Schrijven als geluk'. Dutch Crossing. Ajournal of

SCHOFIELD, B. & H. BOUAllA,

Low Countries Studies 29.2, 2005, 305-314.
STRIEN, C.D. VAN,

British Travellers in Holland

during the Stuart Period. Edward Browne
and John Locke as Tourists in the United
Provinces, Brill's Studies in Intellectual

History 42. Leiden, 1993. Proefschrift Vrije
Universiteit Amsterdam 1989.
swain, K.W., 'Nederlandse geschiedenis'. j.
De Rooij et al. (red.), Neerlandistiek buiten
Nederland en Belgie. 's-Gravenhage, 1982,
51-53.
TRAXLER BROWN, B., 'In

Memoriam Anna E.C.
Harvey-Simoni 3o August 1916-8 January

2007 ' .

Newsletter Published by the Associa-

tion for Low Countries Studies in Great
Britain and Ireland vol. 7, nr. 1, september

3-4.
VERBAAN, E., 'Homo (m/v) literatus. Over
vaardigheden in het extramurale literatuuronderwijs'. J. Fenoulhet et al. (red.), Neer2007,

'Sir John Bowring (1792-1832) as
a translator and publicist of Dutch literature and culture'. M. Wintle & P. Vincent
(red.), Modern Dutch Studies. Essays in

VINCENT, P.,

Honour of Peter King, Professor of Modern
Dutch Studies at the University of Hull, on
the Occasion of his Retirement. Londen,

1988, 25-37 en 280-282.
bijdrage aan het 'Forumgesprek met discussie over "Inhoud en vorm
van de neerlandistiek buiten Belgie en
Nederland"'. Verslag van het achtste collo-

VINCENT, P.F.,

quium van docenten in de neerlandistiek aan
buitenlandse universiteiten. 's-Gravenhage

enz., 1983, 33-36.
'Sir Edmund Gosse and
Frederik van Eeden. Some reflections on
an unpublished correspondence'. The
Modern Language Review 66, 1971, 125–
138.
VISMANS, R., 'Low Countries Studies in the
nineties'. Dutch Crossing nr. 46, 1992, 1021o7. Ook verschenen in Bulletin of the
VINCENT, P.F.,

Conference of University Teachers of German
in Great Britain and Ireland, september

tiende Colloquium Neerlandicum.

1992, 11-14 en als 'Lagelandenkunde in
Groot-Brittannie en lerland in de jaren
negentig'. Publikatieblad Nederlandse Taal-

Amsterdam, 2007, 321-347.

unie 26, 1992, 10-12.

landistiek in contrast. Bijdragen aan het Zes-

23

The idea of Holland in Dutch
Poetry. Oxford, 1948. Inaugurele rede

WEEVERS, TH.,

Bedford College for Women, 1947.
WEEVERS, TH.,

'Het academisch onderwijs van

WEEVERS, TH.,

'The beginnings of Dutch

Studies in the University of London'.

Dutch Crossing nr. 25, 1985, 85-89.
WI NTLE, M.,

'Research and teaching in Dutch

het Nederlands in Engeland'. Verslag van

history in the uK: a first survey'. Dutch

het eerste colloquium van hoogleraren en
lectoren in de neerlandistiek aan buitenlandse
universiteiten. 's-Gravenhage, 1961, 40-44.

Crossing 42, 1990,104–m. Ook
verschenen als 'Perceptions of Dutch

landse poezie voor een buitenlands

history in the United Kingdom'. Ex
tempore: periodiek voor de studierichting
geschiedenis van de KU Nijmegen 9, 1990,

gehoor'. Verslag van het tweede colloquium

271-278.

WEEVERS, TH.,

'Het behandelen van Neder-

van hoogleraren en lectoren in de nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten. 'sGravenhage, 1966, 26-31.
WEEVERS, TH.,

`Studie van het Nederlands aan

WOODS, W., ' Professor

Theodoor Weevers

remembered'. Dutch Crossing nr. 46,1992,
114-116.
WOODS, W.,

`Theodoor Weevers: Amersfoort 3

Britse universiteiten. A: De Nederlandse

juni 1904–Bristol 11 januarii992'.jaar-

taal- en letterkunde'. W. Thys & J.M. Jalink

boek van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde to Leiden, 1994-1995, 122—

(red.), De nederlandistiek in het buitenland.

Het universitair onderwijs in de Nederlandse
taal- en letterkunde cultuur- en politieke
geschiedenis buiten Nederland en
Belgie.'s-Gravenhage, 1967, 65-71.

127.
ZAALBERG, C.A.,

Levensberichten en herdenkingen, 1993,
89-92.

24

`Theodoor Weevers. Amers-

foort, 3 juni 1904–Bristol, 11 januari 1992'.

Laura Brandt (Universite de Liege)

Kritisch overzicht van de historiografie van
de neerlandistiek in het Franse taalgebied'

De opzet van deze bijdrage is een kritisch overzicht te geven van de historiografie van de universitaire neerlandistiek in het Franse taalgebied in Europa,
dat wil zeggen de neerlandistiek aan universiteiten in Franstalig Belgie2 en
Frankrijk. De neerlandistiek heeft aan enkele universiteiten in het Franse
taalgebied al een respectabele traditie. Aan de Universite de Liege wordt al
sinds 1817 Nederlands gedoceerd, aan de Universite Libre de Bruxelles sinds
1910, aan de Universite Catholique de Lille sinds 1926, aan de Universite
Charles-de-Gaulle-Lille 3 sinds 1948, aan de Sorbonne te Parijs en aan de
Universite Marc Bloch te Strasbourg sinds 1948-1949, aan de Facultes Universitaires Notre-Dame de la Paix te Namen sinds 1961 en aan de Universite
Catholique de Louvain3 sinds 1966. Aan de geschiedenis van de neerlandistiek
aan sommige van deze universiteiten werd een niet gering aantal publicaties
gewijd, waarvan we in deze bijdrage de belangrijkste zullen bespreken.
Franstalig Belgie
We beginnen met de historiografie van de neerlandistische activiteiten aan de
Universite de Liege, omdat aan deze universiteit de oudste extramurale
leerstoel Nederlands gevestigd is (niet alleen de oudste in het Franse taalgebied,
maar de oudste extramurale leerstoel in de geografisch meest wijde opvatting).
Hij werd namelijk opgericht in 1817 door koning Willem I. Over de geschiedenis van de neerlandistiek aan de Universite de Liege zijn verschillende
artikelen en boeken geschreven. We besteden hier aandacht aan de zes meest
relevante publicaties daaronder. De oudste is Simon (1950). Irene Simon was
werkzaam bij de vakgroep Engels in Luik. Ze behandelt niet de beginjaren van
de neerlandistiek aan de Luikse universiteit, maar houdt zich in feite vooral
bezig met de geschiedenis van de studierichting Germaanse Filologie (d.i.
Engels, Duits en Nederlands), die pas in 1890 werd opgericht. Vervolgens
worden er vier publicaties van Mathieu Rutten (1962, 1963, 1964 en 1967)
besproken, hoogleraar Nederlandse Letterkunde te Luik in de jaren zestig en
zeventig van de twintigste eeuw. Drie van zijn artikelen vormden een minireeks
in het Tijdschrift voor levende talen. Ze behandelden de eerste hoogleraren Nederlands te Luik, van 1817 tot 1879. Het laatste belangrijke werk over de geschie1.
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denis van de neerlandistiek te Luik dat bier ter sprake komt, is het recente
boek van Janssens en Steyaert (2008), dat een veel ruimer gebied behandelt
dan dat van de Universite de Liege alleen. Het onderzoekt het onderwijs van
het Nederlands in alle Waalse Provincies en in Luxemburg, maar beperkt zich
tot de tijd van Willem I in het Zuiden, namelijk van 1814 tot 1830.
Simon (1950) geeft in haar bijdrage een overzicht van de activiteiten van de
medewerkers van de afdeling Germaanse Filologie aan de Universite de Liege
tussen 1890 en 1950. In de inleiding heeft ze het kort over wat er voor 1890
aan de Luikse universiteit gedaan werd aan de studie van moderne vreemde
talen, en ze noemt deze periode de `prehistoire' (1950, 15). Volgens haar
bestonden er voor deze datum immers geen colleges moderne filologie aan de
universiteit. Simon vergist zich daar echter gedeeltelijk in: er waren voor 1890
wel academische lessen in de Nederlandse letterkunde, maar niet in de Duitse
of Engelse literatuur. Het ontbreken van filologische vakken in het Duits en
het Engels werd trouwens betreurd door de voorstanders van de studie van
Germaanse talen binnen de Faculteit Wijsbegeerte en Letteren. Studenten die
voor 1890 Germaanse talen wensten te studeren en daarin onderwijsbevoegdheid wilden verkrijgen, moesten naar de eveneens te Luik gevestigde
`Ecole normale des Humanites', een eerstegraads lerarenopleiding voor onder
andere geschiedenis, Duits, Engels en Nederlands. Deze kweekschool ging in
1890 op in de in hetzelfde jaar opgerichte studierichting Germaanse Filologie
aan de Universite de Liege.
Simon behandelt de geschiedenis van de Germaanse Filologie aan de Universite de Liege in vier perioden: van 1890 tot 1904, van 1904 tot 1920, van 1920
tot 1938 en van 1938 tot 1950. Ze besteedt vooral aandacht aan de opeenvolgende docenten (voor het Nederlands waren dat F. Van Veerdeghem, R.
Verdeyen, F. Closset en W. Pee), waar die gestudeerd hebben, voor welke
colleges ze verantwoordelijk waren, wat hun belangrijkste publicaties waren,
hun andere activiteiten (bestuur) binnen de faculteit, enzovoort. Vaak geeft
Simon ook inlichtingen over het karakter van deze personen en over hun deelname aan de Eerste of de Tweede Wereldoorlog. Deze informatie geeft ze
vooral via citaten uit de talrijke toespraken ter gelegenheid van hun emeritaat
of overlijden. Daarnaast behandelt Simon ook kort de belangrijkste reorganisaties van de afdeling Germaanse Filologie: de fusie van de `Ecole normale' met
de Faculteit Wijsbegeerte en Letteren, de groei en organisatie van de afdeling,
het aantal ingeschreven en afgestudeerde studenten, en de nieuwe colleges die
geleidelijk werden ingevoerd (zoals die over de methodologie van moderne
talen, over de dialectologie of de fonetiek).
Na de docenten komen de assistenten aan de beurt: ze worden vermeld met
een kort commentaar op hun werk. Simon besteedt ook aandacht aan de bibliotheken van de studierichting Germaanse Filologie en aan de lokalen waarin
ze zestig jaar was ondergebracht. De moeilijke financiele en materiele omstandigheden waarin de studenten en docenten moesten werken en de verbete-
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ringen die daarin werden aangebracht, worden door Simon met enige emotie
beschreven, waarschijnlijk omdat ze zelf onder deze omstandigheden heeft
moeten werken.
In een nieuwe paragraaf vermeldt Simon de belangrijkste publicaties van de
studenten die gepromoveerd zijn of van wie het werk bekroond werd (bijvoorbeeld van C. Digneffe, M. Rutten, H. Boucq en mew. Delforge-Charlier, allemaal onder leiding van Rene Verdeyen, en verder ook van A. Boileau, J.
Delattre, J. Moors, P. Halleux en E. Leonard). Ten slotte vernemen we nog
welke studenten een beurs kregen om in het buitenland te gaan studeren (wat
in een tijd dat het Erasmusprogramma nog niet bestond een groot voorrecht
was) en welke docenten ook aan buitenlandse universiteiten lesgaven.
Simon besteedt dus de grootste aandacht aan de opeenvolgende docenten
en aan hun wetenschappelijk werk. Ze geeft echter vrijwel geen informatie
over de colleges en de examens, evenmin over de gebruikte me thodologie.
Vreemd is ook dat Simon zo weinig schrijft over de studie van het Nederlands
aan de Universite de Liege voor 1890. Er waren immers al van in 1817 colleges
in de Nederlandse taal- en letterkunde. Misschien heeft het feit dat Simon zelf
aan de universiteit geen Nederlands doceerde maar Engels hierbij een rol
gespeeld.
De neerlandicus die het meest over de geschiedenis van de neerlandistiek in
Luik heeft geschreven, is Mathieu Rutten met vier artikelen die aan de periode
1817-1890 gewijd zijn. Waarschijnlijk vond hij –terecht –dat Simon deze
periode verwaarloosd had. Het centrale thema van Ruttens bijdragen is telkens
een bepaalde docent. Rutten baseert zich op primaire bronnen zoals de publicaties van deze docenten of van hun collega's, hun correspondentie met
vrienden of met de administratie, officiele verslagen van de universiteit,
toespraken gehouden bij bepaalde plechtige gelegenheden, aankooplijsten van
bibliotheken, enzovoort. Hij gebruikt ook biografieen. Dit stelt hem in staat
een vrij gedetailleerde beschrijving te geven van de betroffen personen, hun
werk en het milieu waarin ze evolueerden.
De eerste hoogleraar Nederlands te Luik was Johannes Kinker. Van de twee
artikelen van Rutten (1962 en 1967) over hem en het begin van de neerlandistiek in Luik, lijkt het tweede, dat in het Frans geschreven is, een vertaling te
zijn (met enkele aanvullingen) van het eerste. De figuur van Kinker kan niet
los worden gezien van koning Willem I en zijn taalpolitiek. Rutten (1962, To oTo2) begint dus met de oprichting van de universiteit te Luik door de koning:
de decreten die daarvoor nodig waren, de verschillende faculteiten, de benoeming van een aantal hoogleraren (onder wie Kinker, op 24 juni T817), hun
rechtspositie en de colleges waarvoor ze verantwoordelijk waren. Rutten (1962,
101-102) legt de nadruk op het feit dat Kinker als hoogleraar Nederlands op
gelijke voet stond met zijn collega voor Franse taal- en letterkunde (waaruit de
opwaardering blijkt die het Nederlands in het Zuiden onder Willem I had
gekregen). Vervolgens gaat hij nader in op de persoon van Kinker. Na een korte
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inleiding over zijn afkomst, legt Rutten (1962, 102-105) uit welke colleges
Kinker precies gegeven heeft (Nederduitse letterkunde en welsprekendheid,
algemene taalkunde en Nederlandse grammatica en etymologie) en welke functies hij verder binnen de universiteit heeft uitgeoefend (onder meer rector
magnificus). Over de inhoud van Kinkers colleges kan Rutten niet veel kwijt
omdat hij daarvoor over te weinig gegevens beschikt. Op basis van schriftelijke
getuigenissen van oud-studenten en collega's kan Rutten (1962, 107) wel
aantonen dat Kinker een begaafd docent moet zijn geweest.
Een groot deel van de informatie die men over Kinker krijgt, komt uit diens
correspondentie. Rutten maakt daarvan uitgebreid gebruik om feitelijke gegevens te vermelden (zoals het aantal studenten dat naar de colleges kwam), maar
ook om de gevoelens te schetsen van Kinker zelf tegenover zijn opdracht te
Luik (Rutten 1962, 109). We weten immers dat zijn taak niet eenvoudig was:
Kinker had grote bewondering en waardering voor de koning en diens verlichtingsideeen, hij kon goed overweg met de inwoners van Luik, maar was verbitterd door de politieke tegenwerking die hij er ondervond in verband met de
vereniging met het Noorden en Willems vernederlandsingspolitiek.
Een laatste belangrijk onderwerp dat door Rutten wordt behandeld, is het
studentengenootschap dat Kinker heeft opgericht, Tandem. Hij besteedt bijna
de helft van zijn bijdrage aan deze vereniging (Rutten 1962, 119-130). Hij
beschrijft in detail wat er op de vergaderingen gebeurde (bespreking van literaire, filosofische en politieke onderwerpen), wie er aanwezig waren, welke
huisregels er van kracht waren, de onderwerpen waarover gedebatteerd werd,
enzovoort. Rutten steunt daarvoor vooral op de bewaard gebleven notulen van
de genootschapsvergaderingen.
De hoogleraar Nederlands die Kinker opvolgde, was Jean-Francois-Xavier
Wiirth. Wiirth was een oud-student van Kinker. Rutten begint de tweede publicatie van zijn mini-reeks (Rutten 1963, 536-545) met een biografie van Wiirth,
die voor een deel overlapt met wat we al over Kinker te weten zijn gekomen in
Rutten (1962). In zijn brieven schreef Kinker regelmatig over zijn `beste
leerling', Wiirth, voor wie hij veel waardering had. Wiirth was ook een ijverig lid
van Tandem en aan zijn deelname aan deze vereniging wijdt Rutten (1963, 545552) opnieuw een aanzienlijk deel van zijn artikel. Aan de hand van de notulen
beschrijft hij de onderwerpen waarover Wiirth toespraken hield, of waarvoor hij
interesse had. Worth schreef ook gedichten naar het voorbeeld van Kinker, die
hij tijdens de vergaderingen van Tandem voorlas. Na zijn studies (letteren en
rechten) werkte Wiirth eerst bij de rechtbank. Daarna werd hij hoogleraar in de
oude geschiedenis en de Vlaamse letterkunde aan de universiteit te Luik.
Voor hij het over de werkzaamheden van Wiirth heeft, beschrijft Rutten (1963,
553-554) de veranderingen die de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte na de
Revolutie van 1830 onderging. In 1835 werd de Faculteit na een overgangsperiode officieel heropend, en werd Wiirth eerst tot docent en later tot buitengewoon hoogleraar benoemd.
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Wiirth was een fervent aanhanger van de zogenoemde universele leerwijze
van de Fransman Joseph Jacotot, een methode die sterk gebaseerd was op
geheugenwerk en op het Socratische vraag-en-antwoordsysteem. Rutten (1963,
574-578) gaat hier uitvoerig op in. Worth gaf niet alleen zijn eigen colleges
volgens deze leerwijze, maar organiseerde ook nog eens gratis repetitielessen
volgens de methode-Jacotot voor zwakke studenten in alle examenvakken van
de Faculteit. Dit werd niet geapprecieerd door zijn collega's en hij moest in
1856 onder hun druk vervroegd het emeritaat aanvragen.
Rutten (1963) besteedt verder veel aandacht aan de talrijke leerboeken die
Worth publiceerde voor de studie van de Nederlandse taal en literatuur. Het
belangrijkste daaronder was de Cours preparatoire a l'etude de la litterature hollandaise (1823), die ook buiten Wallonie enige invloed heeft gehad.
Het laatste artikel van in de reeks (Rutten 1964) gaat over Auguste Jean Stecher.
Stecher was niet de directe opvolger van Worth. Tussen deze twee hoogleraren
in is jan Hendrik Bormans namelijk verantwoordelijk geweest voor de colleges
in de Nederlandse literatuur. Rutten beperkt zich tot een korte biografie van
Bormans, omdat 'op de persoonlijkheid van Jan Hendrik Bormans [...] door
anderen voldoende [is] gewezen geworden' (Rutten 1964, 35). We komen enkel
te weten waar hij studeerde (aan de Luikse universiteit) en welke colleges hij
daarna gaf (naast Nederlandse le tterkunde doceerde hij ook Latijnse en Griekse
letteren en de geschiedenis van de Griekse oudheid en van de oudere literaturen).
In juni 1869 werd Stecher belast met de colleges in de Nederlandse literatuur
aan de universiteit te Luik. Rutten (1964, 38-39) begint als naar gewoonte met
een biografie van Stecher en gaat vervolgens ook in op zijn opvattingen over
literatuur en literatuurstudie. Stecher maakte namelijk geen scheiding tussen
vorm en inhoud. Op basis van een kladhandschrift van Stecher zelf geeft
Rutten (1964, 43-46) de lezer toegang tot een deel van de lessen van de hoogleraar. Dat manuscript gaat over Stechers indeling van de Zuid-Nederlandse literatuur in drie periodes (de zogenoemde hoge middeleeuwen, de burgerlijke,
didactische tijd, en een derde periode die wegens een afbreking van het manuscript niet duidelijk te bepalen is (Rutten 1964, 46-47). We vernemen ook dat
Stecher een groot vulgarisator was (dit blijkt bijvoorbeeld uit de talrijke
lezingen die hij buiten de universiteit gaf en de openbare universitaire leergangen die hij inrichtte). Dit moet volgens Rutten (1964, 40) zonder negatieve
connotatie worden opgevat: Stecher wilde de wetenschappelijke kennis ook
toegankelijk maken voor het brede publiek.
Rutten (1964, 50-52) legt meer dan eens de nadruk op de verzoenende geest
van Stecher. Deze wilde namelijk niet dat de literatuur van Vlaanderen en
Nederland, of die van Vlaanderen en Wallonie, met elkaar moesten concurreren. Dat wordt aan de hand van Stechers publicaties bewezen, waaraan
Rutten een deel van zijn bijdrage wijdt. In zijn belangrijkste publicatie, Histoire
de la litterature ne'erlandaise en Belgique (1886), toonde Stecher aan dat de Belgi-
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sche literatuur een product is van wederzijdse Vlaamse en Franse/Waalse
invloeden. Deze verzoenende opstelling maakte van Stecher een bewonderd
man in Belgie. Rutten laat dat zien aan de hand van enkele brieven van schrijvers of vrienden aan Stecher. In deze brieven, die Rutten (1964, 53-66) volledig
opneemt, uiten de auteurs hun dankbaarheid aan Stecher voor zijn steun via
zijn positieve recensies of raadgevingen in verband met maatschappelijke
problemen. Dit brengt ons tot het laatste deel van het artikel, waarin het maatschappelijke engagement van Stecher, al vroeger door Rutten (1964, 40) aangekondigd, verder besproken wordt via de beschrijving van de Societe Franklin.
Deze vereniging zorgde voor volksopvoeding door middel van talrijke activiteiten zoals de organisatie van lezingen, reizen, literatuurlessen, de oprichting
van bibliotheken, enzovoort. Ook in deze Societe bevorderde Stecher de unie
van Wallonie en Vlaanderen door in het programma plaats in te ruimen voor
Vlaamse lezingen. Deze literaire en sociale bezigheden heeft Stecher tot aan
zijn dood met grote overtuiging voortgezet. In Rutten (1964) gaat de aandacht
dus heel duidelijk uit naar de persoonlijkheid van Stecher, meer dan naar zijn
verantwoordelijkheden als hoogleraar.
Ten slotte somt Rutten (1964, 71-73) nog de opvolgers op van Stecher tot aan
zijn eigen tijd, met name Paul Fredericq, Raymond De Block, Frans Jozef Van
Veerdeghem en als laatste Rene Verdeyen. Over deze hoogleraren wil hij echter
geen oordeel geven. Hij is van mening dat hijzelf nog te dicht bij deze collega's
stond om een duidelijke, objectieve en afstandelijke kijk op hun carrieres te
hebben. Misschien mogen we dit opvatten als impliciete kritiek op Simon, die
sommige van deze professoren –tijdgenoten dus –in haar bijdrage uit 1950 wel
had besproken.
De nieuwste publicatie over de neerlandistiek in Luik is Janssens & Steyaert
(2008). Het onderzoeksgebied van dit lijvige werk is het onderwijs van het
Nederlands in de Waalse provincies, Luxemburg en de taalgrensgemeenten
onder Willem I (1814-1830). In het eerste hoofdstuk wordt de staatkundige,
politieke en maatschappelijke context van het Verenigd Koninkrijk geschetst en
belichten de auteurs ook de achtergronden, de doelstellingen en de verschillende stappen van Willems Groot-Nederlandse, natiebouwende (taal)politiek. In
het tweede hoofdstuk wordt aandacht besteed aan Willems onderwijspolitiek op
de verschillende onderwijsniveaus in de zuidelijke provincies in het algemeen
en aan de plaats die hij daarbij toekende aan de Nederlandse taal. In hoofdstuk
drie behandelen Janssens en Steyaert de maatregelen die de koning en zijn
regering namen voor de invoering van het onderwijs van en in het Nederlands
in de Waalse provincies, Luxemburg en de taalgemengde
(taalgrens)gemeenten; staan ze uitgebreid stil bij de concrete toepassing of
invulling daarvan door de verschillende plaatselijke overheden, onderwijsinstellingen en leerkrachten; en gaan ze na hoe dit alles door de leerlingen en de
bevolking werd ontvangen. Hoofdstuk vier is volledig gewijd aan de leermethoden en de leermiddelen die werden gebruikt voor het onderwijs van het
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Nederlands aan Walen en Luxemburgers, en aan de leerresultaten die dat
opleverde. Hoofdstuk vijf handelt over de literatuurgeschiedenissen en de
handboeken over de Nederlandse letterkunde voor Franstalige (en Duitstalige)
inwoners van de zuidelijke provincies en over het literatuuronderwijs. In
hoofdstuk zes worth geprobeerd meer inzicht te verkrijgen in het geheel van
Willems maatregelen en acties voor het onderwijs van het Nederlands in
Wallonie en Luxemburg, door een analyse ervan op basis van begrippen en
inzichten uit de recente theorie(en) van taalplanning. Tevens gaan de auteurs in
dat slothoofdstuk op zoek naar de uiteindelijke betekenis en het belang van het
door Willem I opgezette onderwijs van het Nederlands als vreemde taal in het
uiterste zuiden van zijn Verenigd Koninkrijk.
Aan de universiteit te Luik, onder Willem I de enige universiteit in de door
Janssens & Steyaert (2008) bestudeerde provincies, wordt veel aandacht
besteed. Na een beschrijving van de algemene hervormingen die door de
koning in het hoger onderwijs werden aangebracht, worden de stichting van de
Universite de Liege, de organisatie ervan in faculteiten en vooral de organisatie
van de leerstoel Nederlands besproken (telkens in vergelijking met de universiteiten te Leuven en Gent). In een ander deel van het boek wordt nader ingegaan
op de persoon van Kinker: zijn karakter, de manier waarop hij zijn taak als
hoogleraar uitvoerde en zijn studentengenootschap Tandem. In het hoofdstuk
over het literatuuronderwijs vinden we een uitgebreide analyse van twee leerboeken die Wiirth (als leerling van Kinker) heeft geschreven, Cours prtparatoire
a retude de la litterature hollandaise (1823) en Lecons hollandaises de litterature et
de morale (1825), en van hun receptie.
Janssens & Steyaert (2008) baseren zich vooral op originele bronnen, te weten
op contemporaine Nvr-leerboeken, brievenverzamelingen, archiefstukken,
ambtelijke verslagen, geheime en openbare rapporten, krantenartikelen, en op
monografieen, verhandelingen en de bestaande vakliteratuur.
Samenvattend kunnen we stellen dat de geschiedenis van de neerlandistiek aan
de Universite de Liege al vrij uitgebreid is beschreven. Rutten besteedde vooral
aandacht aan de opeenvolgende hoogleraren en hun academische activiteiten
tussen 1817 en 1890. Simon had eerder aandacht voor de ontwikkeling van de
studierichting Germaanse Filologie en de positie die het Nederlands (en het
Engels en Duits) daarbinnen innam(en) in de periode 1890-1950. Janssens en
Steyaert onderzochten de beginjaren van het onderwijs van het Nederlands te
Luik, tegen de achtergrond van datzelfde onderwijs in de Waalse provincies en
Luxemburg als geheel. Ze gingen daarbij niet alleen in op de politieke en institutionele aspecten, maar ook op de gebruikte leermiddelen en leermethodes, de
behaalde leerresultaten, enzovoort. Een hiaat in de geschiedschrijving van de
neerlandistiek aan de Universite de Liege is de periode 1950 tot vandaag. Aan
de opvulling van die lacune wordt echter volop gewerkt. Begin 2008 werd er
aan de Luikse universiteit immers een Centre de Recherche en Histoire du
Neerlandais langue etrangêre opgericht dat naast de geschiedenis van de neerlan-
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distiek aan de Universite de Liege tussen 195o en vandaag nog verschillende
andere projecten op stapel heeft staan, waaronder de uitgave van een collegedictaat uit 182o van Johannes Kinker, en een onderzoek naar de eerste
leergrammatica's van het Nederlands voor Franstaligen, die in de zeventiende
eeuw werden samengesteld.4
Over de geschiedenis van de neerlandistiek aan de andere universiteiten in
Franstalig Belgie is aanzienlijk minder geschreven dan over die aan de
Universite de Liege. Dat kan onder andere te maken hebben met het feit dat de
neerlandistiek aan de uu3 te Brussel, de FUNDAP te Namen, de ucL in Louvainla-Neuve en de FUSL te Brussel veel jonger is dan die te Luik. Om een idee te
geven van de situatie en de geschiedenis van de neerlandistiek aan deze universiteiten, maken we hier gebruik van de enige twee artikelen die we hebben
kunnen achterhalen: Henrard (1997) over de Universite Catholique de Louvain
en Smeyers (1997) over de Facultês Universitaires Saint-Louis te Brussel. Beide
bijdragen komen uit dezelfde bundel, waarin enkele hoogleraren op uitnodiging hun ervaringen als docent in de Nederlandse literatuur weergeven. Een
vergelijkbaar artikel is Gillet (1995) over de onderwijservaringen van de auteur
te Luik. Deze publicatie wordt hier niet besproken (wegens plaatsgebrek en
omdat de geschiedenis van de neerlandistiek te Luik hierboven al voldoende
aan bod is gekomen). Over de Universite Libre de Bruxelles en over de Facultes
Notre-Dame de la Paix te Namen zijn geen historiografische publicaties
gevonden.
Henrard (1997) beschrijft hoe de inhoud van zijn colleges aan de Universite
Catholique de Louvain over verschillende studiejaren gespreid was. Het college
in de geschiedenis van de Nederlandse literatuur bijvoorbeeld was over de
eerste drie jaren verdeeld: van de middeleeuwen tot de achttiende eeuw, van de
negentiende eeuw tot de Eerste Wereldoorlog, en het naoorlogse tijdperk. Hij
geeft ook informatie over de manier waarop de studenten zich tijdens zijn
colleges moesten gedragen. Ze moesten namelijk zo weinig mogelijk aantekeningen maken om vooral goed te kunnen luisteren. Ze werden wel aangemoedigd om 's avonds thuis een samenvatting van de les te schrijven, die
daarna door een assistent verbeterd werd. Henrard legt ook de rol uit die de
assistenten in het geven van de colleges hadden. In het laatste (vierde) jaar
werd namelijk een college in de Nederlandse literatuur aan een assistent toevertrouwd. Elke assistent gaf een college over een deel van de stof (genre of auteur)
waaraan hij gewerkt had voor zijn proefschrift. Een tweede laatstejaarscollege
werd door Henrard zelf gegeven.
Henrard (1997) geeft dus een duidelijk beeld van de manier waarop aan de
Universite Catholique de Louvain Nederlandse literatuur gedoceerd werd, maar
het heeft slechts be trekking op een periode van twintig jaar (van 1966 tot
1986), te weten de carriere van de auteur zelf. Helaas leert zijn bijdrage ons
niets over de manier waarop de colleges door de studenten ontvangen werden,
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en kunnen we ons in het licht van de eerder vermelde opmerking van Rutten
(1964, 73) ook vragen stellen over de objectiviteit van een stuk over de eigen
bijdrage van een docent aan de geschiedenis van het neerlandistiekonderwijs.
Smeyers (1997) vat in een notendop (twee bladzijden) de organisatie van de
colleges Nederlands samen aan de Facultes Universitaires Saint-Louis te
Brussel. Er waren in feite twee belangrijke colleges, een in de literatuurgeschiedenis en een in de studie van Vlaamse en Nederlandse auteurs. Smeyers licht
de inhoud, de geleding, de methodologie en de doelstellingen van deze colleges
toe. Hij hechtte veel belang aan de context waarin de auteurs schreven, en aan
de algemene vakken die deze context konden helpen verklaren en begrijpen
(met name de filosofie en psychologie). Hij be treurt de vermindering in de
laatste decennia van het aantal uren dat aan deze colleges worth besteed.
Over Smeyers (1997) kan hetzelfde gezegd worden als over Henrard (1997):
de auteur behandelt zichzelf als docent en bespreekt zijn eigen colleges. We
beschikken dus niet over een extern perspectief op het literatuuronderwijs aan
de neerlandistiekopleidingen in Louvain-la-Neuve en de Brusselse FUSL.
Terugblikkend mogen we stellen dat er wat de geschiedenis van de neerlandistiek aan universiteiten in Franstalig Belgie betreft nog talrijke hiaten
bestaan. Lang niet alle universiteiten zijn behandeld. Voor sommige bestaat er
geen enkele historiografische publicatie van enige omvang, van andere is maar
een aspect van de opleiding kort beschreven, zoals het literatuuronderwijs in
Henrard (1997) en Smeyers (1997). Over de docenten en assistenten, hun
statuut, hun publicaties, de oprichting en evolutie van de afdelingen Nederlands aan deze universiteiten en over het studentenpubliek weten we niets. Een
laatste hiaat heeft betrekking op de onderzochte periodes: er wordt vaak maar
een korte periode besproken, die slechts een of twee docenten betreft.
2. Fran krijk

Bekijken we nu de historiografie van de universitaire neerlandistiek in
Frankrijk. De belangrijkste universiteiten met een opleiding Nederlands zijn de
Sorbonne te Parijs, de Universite Catholique de Lille, de Universite Charles-deGaulle-Lille 3 en de Universite Marc Bloch te Strasbourg. Van alle publicaties
over de geschiedenis van de neerlandistiek aan deze universiteiten, worden hier
enkel de meest relevante besproken.
Van Seggelen (1969) geeft een beknopte maar precieze beschrijving van de
studie Nederlands in Straatsburg. Hij gaat een eind terug in het verleden om de
banden tussen Straatsburg en het Nederlands te verklaren. Zo toonde Frankrijk
al heel vroeg interesse voor Nederlandse schilders en was Straatsburg dankzij
zijn centrale ligging in West-Europa een stall die door veel Nederlandse
geleerden bezocht werd (bijvoorbeeld door Erasmus en Huygens). De interesse
van de Straatsburgers voor de Nederlanden begon in de achttiende eeuw, maar
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er werd pas in 1948-1949 een lectoraat Nederlands opgericht aan de universiteit. Van Seggelen (1969) beschrijft ook de evolutie van het curriculum,
bijvoorbeeld dat het in het begin enkel mogelijk was om naast de studie Duits
of Engels een Certificaat Nederlands te behalen. Naast het lectoraat Nederlands
werd in 1953 te Straatsburg ook een Institut de Neerlandais opgericht.
Een aspect van de studie Nederlands in Straatsburg waaraan Van Seggelen
(1969) veel aandacht besteedt, is de moeilijkheid om lectoren aan te trekken.
De functie van lector was belangrijk: de hoogleraren die verantwoordelijk waren
voor de colleges Nederlands gaven deze lessen naast hun vele andere vakken,
waardoor de lector dus de feitelijke leiding over de afdeling in handen had.
Maar een lector had destijds geen gunstig statuut, wat het vinden van bekwame
kandidaten niet makkelijk maakte. Er werd daarom een nieuw statuut
ontworpen: dat van `professeur associe'. De gegadigden werden in het buitenland geworven. Normaal gezien mochten ze maar twee jaar blijven, maar door
een nieuw personeelstekort werden er een aantal hervormingen doorgevoerd
die aan de `professeurs associes' de mogelijkheid gaven na twee jaar opnieuw
aangesteld te worden.
Naast dit belangrijke personeelsprobleem beschrijft Van Seggelen (1969) de
andere veranderingen die in de studie Nederlands werden aangebracht, bijvoorbeeld de verlenging van de studieduur van twee tot drie jaar en de evolutie van
het collegeprogramma. In het eerste jaar werd er vooral gewerkt aan de beheersing van de beginselen van het Nederlands, met spreek-, grammatica- en
vertaaloefeningen (van het Nederlands naar het Frans). Deze vaardigheden
werden verder geoefend in het tweede jaar (uitgebreid met vertalingen naar het
Nederlands). In het derde jaar ging de aandacht meer naar de studie van Nederlandse auteurs en van de Nederlandse cultuur en beschaving.
Van Seggelen (1969) sluit zijn publicatie of met de vermelding dat het Nederlands destijds te Straatsburg nog geen hoofdvak was. Hij spreekt ook de hoop
uit dat het geleidelijk mogelijk wordt om proefschriften te schrijven in en over
de Nederlandse taal. Dit is ondertussen nog steeds niet mogelijk, want er is in
Straatsburg geen hoogleraar benoemd en bovendien moeten zulke wetenschappelijke werken in Frankrijk in het Frans worden geschreven.
Brachin (1967) besteedt een deel van zijn algemene overzichtsartikel aan
hetzelfde begin van de neerlandistiek aan de universiteit van Straatsburg. Hij
vermeldt de docenten die ook door Van Seggelen (1969) genoemd werden
(aangevuld met een biografie van Van Seggelen zelf en van de lectrice B.
Vlugter), en beschrijft ook kart welke colleges ze geven (onder meer 'Civilisation' en `Histoire de la langue neerlandaise'). Ook het Institut de Neerlandais
en zijn bibliotheek vermeldt hij, net zoals de problemen van de universiteit om
buitenlandse docenten aan te trekken. Ten slate legt Brachin (1967) uit waaruit
de colleges bestonden die deel uitmaakten van de voorbereiding op het Certificaat Nederlands als vreemde taal, met name de studie van Nederlandstalige
auteurs en teksten gaande van de middeleeuwse Karel ende Elegast via Huygens
tot Claus.
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Devoldere (1997) wijdt enkele pagina's aan de zeventigste verjaardag van de
studie Nederlands aan de Universite Catholique te Rijsel. Hij beschrijft kort de
geschiedenis van de colleges Nederlands aan deze universiteit: de invoering
ervan in 1926 om het verdwijnen van het Nederlands in Noord-Frankrijk tegen
te gaan, de organisatie van de colleges in vergelijking met andere universiteiten
(er werd bijvoorbeeld ook aandacht geschonken aan het Frans-Vlaamse dialect),
het aantal inschrijvingen, de examens en de verschillende hoogleraren. De
belangrijkste hoogleraren aan de katholieke universiteit te Rijsel waren Camille
Looten, Rene Despicht, Maxime Deswarte en Luc Ravier. Ook Brachin (1967)
vermeldt kort de katholieke universiteit van Rijsel in het naschrift van zijn
overzichtsartikel. De docenten in de Nederlandse taal- en letterkunde aan deze
universiteit worden daarin voorgesteld met hun belangrijkste publicaties en
functies.
De staatsuniversiteit van Rijsel, of Lille 3, organiseert sinds 1948 colleges in de
Nederlandse taal- en letterkunde. Vandewalle (1974) besteedt kort aandacht aan
de vijfentwintigste verjaardag van de afdeling Nederlands aan deze universiteit.
Hij legt vooral de nadruk op de steeds grotere belangstelling van de studenten
voor het Nederlands aan de universiteit en ook van de leerlingen in het
secundair onderwijs in Noordwest-Frankrijk. Hij neemt de hoop over van
Walter Thys om een licentie Nederlands te kunnen organiseren, dat wil zeggen
een afstudeermodule (Vandewalle 1974, 89). Dat is ondertussen gerealiseerd.
Ook Brachin (1967) besteedt aandacht aan Lille 3. Hij steunt op gegevens die
hem door Walter Thys verstrekt werden. Thys was sinds 1959 docent in de algemene letterkunde aan Lille 3. Brachin neemt een citaat van Thys (1963, 14-22)
over waarin die het type studenten beschrijft waarmee hij in Lille te maken
krijgt, namelijk Frans-Vlamingen met een sterk dialectische uitspraak. Daarnaast behandelt Brachin (1967) in detail de inhoud van de colleges van de opleiding Nederlands. De eerstejaarsstudenten moesten vaak nog alles van het
Nederlands leren. Ze kregen dus les over de grammatica en de uitspraak,
samen met lees-, spreek- en vertaaloefeningen. De Nederlandse literatuur werd
ook bestudeerd, met een voorkeur voor auteurs die een taal hanteerden zonder
dialectinvloed. Er waren ook colleges over de beschavingsgeschiedenis. In het
naschrift schetst Brachin (1967) een biografie van Antonin van Elsander, van
1948 tot 1953 lector aan Lille 3, en van Walter Thys, achtereenvolgens lector en
`maitre de conference associe.
We richten onze blik nu op de historiografie van de neerlandistiek in de Franse
hoofdstad. Een van de meest gereputeerde docenten Nederlands in Parijs was
Pierre Brachin. Deze belangrijke extramurale neerlandicus wordt belicht door
De Gorter (1974). Brachin zelf heeft ook een aantal publicaties over de Franse
neerlandistiek op zijn naam, waarvan er hier twee ter sprake komen. De Gorter
(1974) begint met een biografie van Brachin, die in 1914 geboren is. Brachin
studeerde Duits aan de Ecole Normale Superieure te Parijs, maar kreeg daarna
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ook interesse voor het Nederlands. De reden daarvoor is niet bekend. Brachin
werkte na zijn studie op verschillende secundaire scholen. Daarna werd hij
docent Duits in Rennes. Hij heeft ook les gegeven in Bordeaux. De Gorter
(1974) legt vooral de nadruk op de diversiteit van Brachins publicaties: hij
schreef over taal, literatuur, toneel en geschiedenis, zowel over het Duits als het
Nederlands, en altijd met veel aandacht voor het pedagogische aspect. De
Gorter (1974, 88) stelt dat Brachin een voorbeeld is voor veel studenten en
collega's, aan wie hij zijn passie heeft doorgegeven.
Van alle artikelen die Brachin geschreven heeft, zijn er twee die hier bijzonder
relevant zijn. Ten eerste gaat Brachin (1982) over een van zijn `voorgangers'.
Brachin was de eerste docent in de Nederlandse taal, cultuur en letterkunde
aan de Sorbonne. Maar toen hij voor een lezing informatie aan het zoeken was
over Vondel, kwam hij de naam van Louis de Backer (1814-1896) tegen, die ook
over Vondel had gepubliceerd. In een artikel van meer dan veertig bladzijden
gaat Brachin (1982) in op het werk van De Backer, die hij beschouwt als een
pionier van de neerlandistiek in Frankrijk. De Backer, geboren te Sint-Omaars,
studeerde rechten in Parijs. Hij begon zijn carriere als rechter, maar verliet de
rechtbank om al zijn aandacht te kunnen besteden aan historisch en literair
onderzoek. Hij was lid van talrijke geleerde genootschappen, zoals de Societe
des Antiquaires de Picardie. Hij was ook medeoprichter van het Comite Flamand
de France. Via talrijke reizen in Belgie en Nederland kon hij kennismaken met
mensen zoals Snellaert en Alberdingk Thijm, met wie hij correspondeerde. De
belangrijkste bijdragen van De Backer aan de Franse neerlandistiek waren zijn
publicaties en lessen aan de Sorbonne. Hij gaf deze lessen om interesse op te
wekken voor het Nederlands, en hij hoopte zo de studie van de taal van Vondel
aan de Franse universiteiten te bevorderen. Het waren geen verplichte lessen,
maar eerder een reeks gratis lezingen. Na een tijdje moest hij ermee stoppen
bij gebrek aan belangstelling van de studenten. De Backer deed ook een heterogene reeks publicaties het licht zien, waarvan een groot deel over Frans-Vlaanderen en een belangrijk werk over Vondel.
Brachin (1982) is van belang omdat het laat zien dat er lang voor de instelling
van leerstoelen Nederlands in Frankrijk al personen waren die de Nederlandse
taal en literatuur in Frankrijk wilden verspreiden. In het geval van De Backer is
dat niet gelukt omdat hij de behandelde auteurs niet goed koos en omdat hij
zijn studenten een veel te grote historische periode aanbood in een te kort tijdsbestek.
Het laatste artikel dat relevant is voor de geschiedenis van de neerlandistiek aan
de Franse universiteiten is een overzichtsartikel van Brachin (1967) dat
hierboven al fragmentarisch is besproken. Na een inleiding over de talrijke
hoogleraren in Frankrijk die interesse hebben getoond voor het Nederlands,
concentreert Brachin zich op de drie voornaamste universitaire neerlandistiekcentra: Parijs, Rijsel en Straatsburg, en beschrijft hij daarvan de institutionele
geschiedenis, de colleges, de examens, de studenten, de docenten, de biblio-
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theken enzovoort. In een naschrift stelt Brachin de docenten en belangrijkste
lectoren voor die aan deze universiteiten werkten. Brachin (1967) geeft een
duidelijk beeld van de stand van zaken van de neerlandistiek aan Franse universiteiten tot het midden van de jaren zestig.
Huisman (2009; te verschijnen) vormt als het ware een aanvulling op het
overzichtsartikel van Brachin. Zij stelt dat in Frankrijk pas na de Tweede
Wereldoorlog een begin is gemaakt met het universitaire onderwijs van de
Nederlandse taal en letterkunde, met name in Parijs, Straatsburg en Rijsel.
Tegenwoordig bestaat het vak aan meer dan vijftien universiteiten in heel
Frankrijk, van bescheiden eenmansposten tot volwaardige vakgroepen waar het
Nederlands onder meer als hoofdvak kan worden gekozen en waar wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd. Na het eerste pionierswerk verricht door
enkele lectoren in de jaren vijftig, hebben sleutelfiguren als Pierre Brachin,
Andre van Seggelen en Walter Thys – de laatste tevens mede-oprichter van de
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek –baanbrekend werk verricht om
het vak Nederlands aan Franse universiteiten te verankeren. Huisman (2009)
beantwoordt vragen als: welke in- en uitwendige factoren hebben hierbij een rol
gespeeld? Welke (geringe) middelen en instrumenten stonden ter beschikking?
In welke mate heeft het Franse hoger onderwij ssysteem een – gunstig of ongunstig – steentje bijgedragen aan deze ontwikkeling? Op welk niveau bestaat het
Nederlands als vak in het secundair onderwijs en wat is de onderwijsbevoegdheid van de docenten? Huisman schetst dus een beeld van de vroegere en van
de huidige stand van zaken betreffende het onderwijs en onderzoek binnen de
Franse neerlandistiek en besteedt ook aandacht aan de samenwerking met de
neerlandisten in Franstalig Belgie.

3. Verder onderzoek
We sluiten deze overzichtsbijdrage of met enkele wenken voor verder
onderzoek, want hoewel de geschiedenis van de neerlandistiek in het Franse
taalgebied tot nu toe onderwerp is geweest van niet minder dan tachtig publicaties, 5 blijven er toch nog heel wat witte vlekken over. Ten eerste op het terrein
van de institutionele geschiedenis. Het ontstaan, de ontwikkeling, de inbedding
binnen grotere eenheden, de ondervvijsprogramma's enz. van de vakgroepen
Nederlands te Luik, Parijs, Rijsel en Straatsburg zijn al (grotendeels)
beschreven, maar van de andere universitaire instituten neerlandistiek in het
Franse taalgebied is de institutionele geschiedenis nog niet of slechts fragmentarisch opgemaakt. Ten tweede ontbreken er nog een groot aantal wetenschapsbiografieen van pioniers of ander sleutelfiguren van de neerlandistiek in het
Franse taalgebied. Alleen de carriere, het netwerk, het wetenschappelijk werk
enz. van de eerste generaties van Luikse neerlandici is goed bekend (tot de
Tweede Wereldoorlog ongeveer), alsook de loopbaan en vooral het werk van
`Franse' neerlandici als De Backer, Brachin, Van Seggelen en Thys. Ten derde
ligt er ook op het gebied van de beschrijving en analyse van de gebruikte
leerboeken, taalverwervingsmethoden, de gehanteerde literaire canons en
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dergelijke nog veel werk te wachten. Het meeste is hier bekend over de Luikse
vakgroep Nederlands en verder ook (maar eerder fragmentarisch) over de opleidingen te Louvain-la-Neuve en Namen. Vooral over de geschiedenis van de
leermiddelen, de leermethoden en de leerdoelen in Frankrijk, en hun even tuele
verschillen met die in Franstalig Belgie, is weinig bekend. En waar het, ten
vierde, nog het meest aan ontbreekt, is een paradigmatische analyse van de
wetenschappelijke productie in het Franse taalgebied en die intra muros,
waarbij een antwoord moet worden gezocht op de vraag in hoeverre de neerlandistiek in Wallonie en Frankrijk in de afgelopen tweehonderd jaar de
paradigmata volgde die gelden voor het neerlandistische onderzoek in
Nederland en Vlaanderen.

NOTEN

1 Met dank aan M. Honing en G. Janssens
voor hun kritische opmerkingen bij een
eerste versie van deze bijdrage. Dank ook
aan alle collega's in Frankrijk en Franstalig
Belgie die me behulpzaam zijn geweest
met het verstrekken van bibliografische of
andere informatie.
2 Met 'universiteiten in Franstalig Belgie'
worden hier bedoeld de universiteiten in
Walloniè en Brussel die onder de bevoegdheid vallen van de Franstalige Gemeenschap van Belgie.
3 De Franse opleiding in de Germaanse filologie van de Universite Catholique de
Louvain was eerst in Leuven gevestigd en
vanafi979-198o in Louvain-la-Neuve.
4 Voor meer informatie over dit Centre de
Recherche zie www.nl.ulg.ac.be.
5 Zie de betreffende publicaties in een
ruimer opgezette bibliografie van de neerlandistiek in het Franse taalgebied op de
website van de Berlijnse vakgroep Nederlands.
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Jaap Grave (Nagasaki University)

De lange weg door de instituten
De geschiedenis van de neerlandistiek in Duitsland.
Een inventarisatie

1. Inleiding
De neerlandistiek in Duitsland kent evenveel breuken, ideologische dwaalwegen
en nieuwe aanzetten als de andere academische vakken daar. Voor het grootste
deel zijn ze te wijten aan de instrumentalisatie van de wetenschap door de
politiek en —onlosmakelijk daarmee verbonden —het opportunisme van wetenschappers. Een tweede verklaring, met minder verstrekkende gevolgen, is de
onduidelijke en bovendien late scheiding tussen de vakgroepen germanistiek en
neerlandistiek. De Duitse neerlandistiek —of: de neerlandistiek in Duitsland —
behoort in dat opzicht tot de meest tumultueuze, complexe en wellicht ook
spannendste van alle vormen van neerlandistiek in het buitenland.
De geschiedenis van de neerlandistiek in Duitsland is nog niet geschreven. Wel
zijn er talrijke artikelen die varieren van een beknopte geschiedenis van een
enkele vakgroep tot een overzicht van de verhouding tussen de neerlandistiek en
germanistiek over een periode van circa honderdvijftig jaar. Gezien de beperkte
omvang van dit artikel is een inventarisatie van al die artikelen niet mogelijk — en
ook niet zinvol. Ik heb ervoor gekozen mij grotendeels te concentreren op
studies waarin het gaat over de beoefening van de neerlandistiek op het huidige
Duitse grondgebied. Ik maak alleen gebruik van artikelen die de Nederlandse
taal- en letterkunde beschrijven binnen de grenzen van het huidige Duitsland,
die sterk verschillen van die in de periode voor en na 1871, 1949 en 199o. Dat
betekent allereerst dat ik weinig tot geen aandacht zal besteden aan vakken als
Neder-Duits, cultuur- en volkskunde en dialectologie die niet alleen samen met
de neerlandistiek maar ook met de scandinavistiek — soms al vanaf het ontstaan
van de germanistiek aan het begin van de negentiende eeuw, soms later — deel
uitmaakten van de vakgroepen germanistiek. Die germanistiek heeft in het
Duitse taalgebied een grote rol gespeeld bij het nationaal-culturele integratieproces, de vorming van een `Kulturnation' als voorwaarde voor een latere `Staatsnation' in die eeuw. Ik zal daarvan afwijken als het nodig is — zoals bij Hoffmann
von Fallersleben die in de negentiende eeuw hoogleraar germanistiek in Breslau
(het huidige Wroclaw) was en tot het netwerk van Duitse germanisten
behoorde.1
In deze bijdrage zal ik eerst een analyse geven van enkele uitgebreide over-
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zichtsartikelen over de neerlandistiek in Duitsland en mij vervolgens concentreren op studies die aan de diverse vakgroepen zijn gewijd. Maar eerst volgt een
korte schets van de criteria die het kader vormen van een vruchtbare geschiedschrijving van een filologie.

2. Criteria
Wat van deze inventarisatie kan worden verwacht is een analyse van bestaand
onderzoek dat wordt getoetst aan de criteria die momenteel in de geschiedschrijving van filologieen worden of kunnen worden gebruikt. 2 Alleen op die
manier wordt duidelijk waar nader onderzoek noodzakelijk en wenselijk is.
In het onderzoek van de germanisten worden twee beproefde methodische
invalshoeken genoemd: Luhmanns systeemtheorie (Luhmann 1992a, 1992b en
1994) en Bourdieus wetenschapssociologie (Bourdieu 1981, 1988 en 1989). De
methodologie van Luhmann en Bourdieu biedt een oplossing voor het dilemma
van de wetenschapsgeschiedenis dat Kuhn (1977) al beschreef: ze richt zich of
alleen op de inhoud van wetenschap (de theorieen en methoden) of alleen op de
activiteiten van wetenschappers als sociale groep. Ook Vo1kamps (199o) pleidooi voor een meervoudig perspectief verwijst naar dit dilemma: zijn kritiek op
studies over wetenschapsgeschiedenis luidt dat ze hoofdzakelijk zijn gewijd aan
de structuren (organisatie, overheidsbeleid, leden van de organisatie, benoemingsprocedures, studentenaantallen en financiele middelen) maar de doelen
verwaarlozen. Bij die doelen gaat het om onderwijs en onderzoek – en in het
bijzonder ook de inhoud van dat onderzoek: studies en artikelen in (Nederlandstalige en/of Duitstalige) tijdschriften, de debatten binnen een filologie, de zwaartepunten van de publicaties en de plaats van de betreffende wetenschapper
binnen het (inter)nationale academische en literaire systeem. 3 Dit meervoudig
perspectief kan – en voor de buitenlandse variant van een filologie is dat verhelderend – worden uitgebreid door ook aandacht to besteden aan de activiteiten
van neerlandici buiten hun strikte academische werkzaamheden – aan activiteiten die bij Latour (1999) onder het punt 'Public Representation' vallen. Voor
filologieen zijn dat activiteiten voor een breder publiek zoals tekstedities, literatuurgeschiedenissen, encyclopedieen, woordenboeken, lesboeken Nederlands en
lezingen. Voor een klein vak als de neerlandistiek in Duitsland, waar bovendien
tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw geen leraren werden opgeleid, zijn
die van groot belang.

3. Overzichtsartikelen
Er zijn enkele overzichtsartikelen over de neerlandistiek in Duitsland: allereerst
inventarisaties van Jalink (1967a), Baerlecken 4 en Thys (1977). Ter Haar (1998)
onderzoekt de verhouding tussen de germanistiek en de neerlandistiek en
beschrijft het lange emancipatieproces. Verder zijn er enkele overzichten die
betrekkingen hebben op een genre (Kloos 1992) of de periode rond 198o
(Vekeman 198o).
De oorsprong van de congressen van de Internationale Vereniging voor Neerlan-
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distiek, die nu regelmatig plaatshebben, en van deze vereniging zelf ligt rond
196o toen docenten uit het buitenland voor het eerst bijeenkwamen. 5 Daaruit
ontstond in 1967 de publicatie De nederlandistiek in het buitenland, samengesteld
door de eerder genoemde Jalink en Thys. Jalink presenteert onder de titel 'De
Nederlandistiek aan de universiteiten in de Bondsrepubliek en West-Berlijn' de
resultaten van zijn onderzoek, hoofdzakelijk feiten –al moet wel worden
vermeld dat hij de eerste is die ze heeft verzameld en gepubliceerd. Zijn inventarisatie kent de volgende structuur: `Facta: Leerstoelen en lectoraten', 'De
docenten', `Onderwijsvakken', 'Studenten', 'De examenpositie van het Nederlands', `Seminariebibliotheken', `Contacten met Nederland en Vlaanderen',
`Conferenties en studiereizen' en `Samenvattende opmerkingen en conclusies'.
Hij besteedt aandacht aan veel onderdelen die tegenwoordig in het onderzoek
naar een academische filologie van belang zijn: de plaats van de neerlandistiek
in de academische organisatie, het jaar van oprichting, de docenten en de status
van het vak (hoofdvak, bijvak of een lectoraat). Maar hij is onzorgvuldig: hij
presenteert de gegevens zonder ze te interpreteren, laat bronvermeldingen
achterwege en de gegevens die hij noemt zijn vermoedelijk – zoals uit zijn
beschrijving van Johannes Franck blijkt –op mededelingen van collega's gebaseerd. Verder laat hij na de doelen te noemen: informatie over de inhoud van
colleges, thema's en theoretische uitgangspunten van de publicaties. Omdat de
strekking van zijn verslag vrij negatief is, voegt hij er nog een aantal paragrafen
aan toe waarin hij ingaat op de vermeende Duitse vooroordelen tegen het Nederlands. Hij betoogt verder dat het onderwijs in de Duitse neerlandistiek lange tijd
`over het geheel genomen niet op academisch peil' stond. Dat heeft ermee te
maken, vervolgt hij, dat Nederlands geen examenvak was en lectoren en
docenten hoofdzakelijk taalverwerving doceerden. Ook beweert hij dat het
onderzoek `vrijwel geen resultaten meer opleverde':
Dat [...] blijkt uit het feit, dat terwijl in verder verwijderde landen als
Frankrijk, Engeland, de Verenigde Staten, Australia enz. telkens weer
dissertaties, studies, monografieen, die een onderwerp uit de Nederlandse taal- en le tterkundige geschiedenis behandelen, verschijnen, ons
grootste buurland de laatste decennien met stomheid geslagen was
(plink 1967a, 3o).
Essentieel voor de negatieve teneur van zijn inventarisatie is dat hij geen
voorstander is van neerlandistiek die in Duitsland door Duitsers wordt beoefend
en van publicaties van neerlandici in het Duits. Hij negeert ze zelfs –dat blijkt
uit het laatste citaat –of keurt ze of en bekritiseert de bemoeienis van de germanisten met de neerlandistiek in de volgende dramatische bewoordingen:
De schaduw van de germanistiek, waarin de Nederlandse filologie in
Westduitsland van het begin of aan gestaan heeft, is lange tijd een
slagschaduw gebleven, die volwaardige vruchten aan deze boom gedurende decennien belet heeft tot rijpheid te komen (jalink 1967a, 57).
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Hoogleraren als Johannes Franck (Bonn), M.J. van der Meer (Frankfurt am
Main) en Theodor Frings (Bonn en Leipzig) beschouwt hij niet als neerlandici
maar toch krijgen zij aan het eind van deze publicatie een uitgebreid biografisch en bibliografisch overzicht. Hoewel Van der Meer een Nederlander is,
schrijft hij, moet 'men hem toch wel tot de Duitse vakbroeders rekenen, daar
hij als hoogleraar aan een Duitse universiteit doceerde en daar de belangrijkste
vruchten van zijn onderzoek publiceerde' (Jalink 1967a,16). Jalinks beperkte
visie op de neerlandistiek leidt er uiteindelijk mede toe dat hij de vele publicaties niet noemt die in het Derde Rijk —ook op het gebied van de neerlandistiek en ook van de hand van Nederlanders en Vlamingen — in Duitsland en
daarbuiten zijn verschenen.
Baerlecken, die onlangs is overleden, betoogt dat Jalinks beeld van de neerlandistiek niet alleen onjuist is maar de Duitse neerlandistiek ook sterk heeft
geschaad (Baerlecken & Tiedau 2003, 877-879) en voor Klaas Heeroma aanleiding is geweest om te eisen dat de lectoraten en leerstoelen in Duitsland door
Nederlanders en Vlamingen moesten worden bezet. Zij geeft vervolgens een
beperkte opsomming van de in Duitsland werkzame neerlandici (waarbij het
haar om de aantallen Duitsers, Nederlanders en Vlamingen gaat) maar net als
in jalinks bericht ontbreken hier de bronvermeldingen. Verder geeft zij een
uitgebreid overzicht van de neerlandistiek in Keulen — ik kom daar nog op
terug —, en beschuldigt jalink van foute sympathieen in het Derde Rijk. Het was
wenselijk geweest als zij haar beweringen met bronnen had gestaafd —waarbij
de beleidsstukken over de positie van de neerlandistiek in Duitsland interessanter zijn dan Jalinks mogelijke dwaalwegen op ideologisch gebied.
In elk geval is nailer onderzoek naar de betrouwbaarheid van Jalinks lijst
noodzakelijk — vooral ook omdat het overgrote deel van de artikelen dat later is
verschenen hoogstwaarschijnlijk op zijn gegevens gebaseerd is. Uit zijn lijst
wordt wel duidelijk dat de continuiteit van de academische Nederlandse taal- en
letterkunde in het bijzonder te vinden is in Bonn (1886, jaartal tussen haakjes
verwijst naar het jaar waarin de lector of bijzonder hoogleraar is benoemd of in
dienst is getreden), Berlijn (1910), Frankfurt am Main (1914), Leipzig (1919),
Hamburg (1919), Munster (1920), Gottingen (1921), Marburg (1923), Kiel
(1924) en Keulen (1928, maar colleges begonnen —volgens Van Uffelen 1991 —
al in 1919). Verder blijkt uit zijn gegevens dat er bij de oprichting van lectoraten
of benoemingen van (bijzondere) hoogleraren Nederlandse taal- en letterkunde
sprake is van drie fasen: de periode tot 1918, vervolgens de periode 1918-1945
en ten slotte de naoorlogse jaren waarin de eerste twee instituten voor Nederlands (Keulen en Munster) en talrijke kleine lectoraten werden opgericht die
inmiddels al weer ten dele zijn verdwenen of waarvan nog slechts leeropdrachten resteren (bijvoorbeeld Erlangen 1947, Tubingen 1951, Saarbriicken
1958, Munchen 1965 of Wiirzburg 1965).
Walter Thys, naast Jalink een van de drijvende krachten achter de oprichting
van de IVN, publiceerde in 1977 eveneens een overzicht van de neerlandistiek in
Duitsland. Het komt in grote lijnen overeen met dat van Jalink al breidt Thys
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het uit met informatie over de neerlandistiek in de DDR, te weten Leipzig en
Oost-Berlijn. Ook Thys vermeldt geen bronnen. Voor Leipzig worden Andre
Jolles, Theodor Frings en Gerhart Worgt genoemd en Thys maakt duidelijk dat
Leipzig als opleidingscentrum voor de neerlandistiek in Oost-Europa moet
worden beschouwd. Hij gaat in op de organisatie, de plaats van de neerlandistiek aan de universiteiten en noemt enkele namen, publicaties en jaartallen.
Ter Haar (1998) onderzoekt de Nederlandse taal- en letterkunde in Duitsland
tussen de polen `Vereinnahmung' en Abgrenzung', en besteedt in het bijzonder
aandacht aan de ideologische opvattingen binnen de germanistiek. Daarbij komt
de relatie tussen de neerlandistiek en germanistiek vanaf het begin van de
negentiende eeuw tot in de jaren negentig van de twintigste eeuw ter sprake. Hij
betoogt dat de Nederlandse taal en delen van de Nederlandse literatuur
eine meistens recht bescheidene Hilfsfunktion fur die deutsche Philologie [erfullten]. Es betraf primal- das Gemeingermanische und wurde
damit nur zu oft fur deutsch-vOlkische Anliegen vereinnahmt (Ter Haar
1998, 697).
Uit zijn analyse van enkele artikelen over Nederlandse literatuur – Middelnederlandse letterkunde, want de moderne letterkunde heeft vanaf het begin in de
academische wereld van de germanistiek en in de literatuurgeschiedenissen die
zij schreven vrijwel geen rol gespeeld –blijkt dat daar pas in de jaren zestig van
de twintigste eeuw verandering in kwam. De Duitse germanisten lieten de
moderne Nederlandse literatuur lange tijd links liggen Veil in ihr angeblich
nicht der germanische, sondern vor allem der franzOsische Einflui dominiert'
(Ter Haar 1998, 710). De verklaring voor de geringe status van vrijwel alle
facetten van het Nederlands is er volgens Ter Haar in gelegen dat voor Jacob
Grimm, een van de grondleggers van de germanistiek, de begrippen `deutscif en
`germanisch identiek waren en er in zijn ideeenwereld geen plaats was voor het
Nederlands als zelfstandige taal. Hij gaat verder uitgebreid in op de corresponclentie en publicaties van Grimm, beschrijft de contacten tussen Grimm en
enkele Nederlandse taalwetenschappers en Vlaamse auteurs en verwijst naar
Grimms woordenboek dat het voorbeeld werd voor de Nederlander De Vries.6
De voortzetting van Grimms opvattingen ziet Ter Haar in de activiteiten van
Heinrich Hoffmann von Fallersleben die eveneens niet te scheiden zijn van de
politieke intenties. Vanaf dat moment komt er tevens een
fur die spdtere Zeit charakterisches pejoratives und abschatziges
Element hinzu, das letztlich dem Negativbild entspringt, das sick
spatestens seit Ernst Moritz Arndt und vor allem wahrend der
Romantik vom Niederlander als Philister, als nur auf Geld und
Niitzlichkeit zielendem, zur Poesie unidhigem Sonderling entwickelt
hatte (Ter Haar 1998, 705).
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Volgens Hoffmann von Fallersleben was de oude literatuur wel de moeite
waard omdat die nog dicht bij de Duitse oorsprong zou staan terwijl de
moderne letterkunde onder Franse invloed stond. Ter Haar laat verder zien dat
Grimms opvattingen over Nederlandse letterkunde ook in de twintigste eeuw
nog dominant waren binnen de germanistiek.
Afgrenzing, het tweede element in Ter Haars artikel, komt in Nederland van
de zijde van de neerlandici en germanisten die weliswaar veel waardering voor
Grimms wetenschappelijke publicaties hadden, maar wel hun eigen vakgebied
afgrensden van de germanistiek. Ter Haar gaat in het bijzonder in op Jonckbloet en De Vries, de neerlandici die deelnamen aan het eerste congres van
germanisten, dat in 1846 plaatshad. Dat de geringe status van de neerlandistiek
binnen de germanistiek verstrekkende gevolgen voor de positie van de neerlandistiek wereldwijd heeft gehad, komt volgens hem ten slotte doordat men
au1erhalb Deutschlands die germanistischen Abteilungen nach
deutschem Muster einrichtete und haufig auch mit deutschem
Personal versah, [en zodoende] wurde damit gleichzeitig die subalterne
Position der Niederlandistik institutionalisiert (Ter Haar 1998, 7130.
Het overzicht van de contacten tussen Nederlandse literatuur- en taalwetenschappers in de negentiende eeuw is nog niet afgerond. De brieven tussen
Jacob Grimm en Belgische en Nederlandse wetenschappers zijn bijvoorbeeld
nog niet in het geheel gepubliceerd. Over Hoffmann von Fallerslebens relatie
met Nederland en Vlaanderen bestaan enkele oudere studies (o.a. Deprez 1963,
Nelde 1967 en 1972), de recentere zijn als samenvattingen daarvan to
beschouwen (Prcdota 2000, Urbariska 2002).
Opvallend is het grote aantal literatuurgeschiedenissen van germanisten aan
het eind van de negentiende en begin twintigste eeuw waarin de Nederlandstalige literatuur een plaats krijgt. Hun betekenis gaat verder dan de reflectie op
het eigen vak want ze dienen ook de publieke representatie. Uit Ulrike Kloos'
imagologische studie naar Nederlandse literatuur in Duitse literatuurgeschiedenissen blijkt dat de Duitse germanistiek het Nederlandstalige gebied in het
algemeen beschouwde als `zum deutschen Kulturraum gehorig und mehr oder
weniger als Verlangerung des niederdeutschen Gebietes [...], mit der Konsequenz, die niederldndische Sprache als niederdeutschen Dialekt zu behandeln'
(Kloos 1992, 12). Tot ver in de twintigste eeuw leefde de opvatting dat het
Nederlands een soort `minderentwickelter Zweig des Deutschen [sei], der sich
zu irgend einem Zeitpunkt [...] vom Deutschen abgesondert und semen Status
als "Mundart" in den der "Schriftsprache" abgeandert habe' (Kloos 1992, 15).
De belangstelling in Duitsland voor het Nederlandse taalgebied nam volgens
haar aan het eind van de negentiende eeuw toe: 'Oberheblicher Nationalismus,
militanter Anspruch auf deutsche Weltgeltung und Alldeutschtum sollten auch
in der Wissenschaft die Akzente anders setzen' (Kloos 1992, 114). Zij betoogt
dat nieuwe irrationele stromingen invloed uitoefenden op het onderzoek van de
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germanisten en dat dit leidde tot hernieuwde belangstelling voor het Nederlandse taalgebied, in het bijzonder voor Vlaanderen. Die belangstelling zou kort
voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en direct na 1914 tot een ware
`Flandern-Romantik' leiden. Dat Vlaanderen bij de Duitse germanisten op
bijzondere belangstelling kon rekenen had, aldus Kloos, te maken met het feit
dat sommigen van hen de `Vlaamse Beweging' als een –Volkstumskampf"
zwischen deutsch-germanischem and franzäsisch-romanischem "Wesen" [...]'
interpreteerden (Kloos 1992, 12f). Net als Ter Haars artikel is de studie van
Kloos een onderzoek naar de ideologie van delen van de germanistiek en wordt
er bijvoorbeeld geen melding gemaakt van de plaats van deze germanisten in
het academische systeem, hun netwerk, overige artikelen en de verspreiding
van de besproken literatuurgeschiedenissen.
4. De

diverse vakgroepen

Eerste resultaten van de geschiedschrijving van de neerlandistiek in Duitsland
zijn studies en artikelen over de geschiedenis van de neerlandistiek in Keulen,
Leipzig en Munster. Verder zijn er kleinere bijdragen over Berlijn, Bonn,
Frankfurt am Main en Oldenburg. Zoals ik in de inleiding al schreef, zijn er
weliswaar veel artikelen over de neerlandistiek aan andere universiteiten maar
de informatie daarin komt grotendeels overeen met die in jalinks inventarisatie
uit 1967.
4.1 Berlijn
Over de neerlandistiek aan universiteiten te Berlijn –ten eerste de FriedrichWilhelms-Universitat (1828 tot 1946), de Berliner Universitat (van 1946 tot
1949) en vanaf 1949 de Humboldt-Universitat (DDR) en ten tweede de Freie
Universitat (BRD) die in 1948 werd opgericht –is het een en ander gepubliceerd
maar een synthese van het materiaal is er tot dusver niet en archiefonderzoek is
nauwelijks verricht.
Uit de gepubliceerde gegevens blijkt dat de neerlandistiek in Berlijn vanaf het
begin onder invloed stond van vertegenwoordigers van `vOlkische' opvattingen.
Een voorbeeld daarvan is Herman Wirth die van 1912 tot 1916 lector Nederlands te Berlijn was. Zijn latere publicaties (bijvoorbeeld Der Aufgang der
Menschheit, 1928-1934) en zijn activiteiten voor het nationaalsocialisme komen
niet ter sprake in publicaties over de neerlandistiek (hij was in 1935 samen met
Himmler medeoprichter van de Ahnenerbe' van de ss, waarvoor ook Walter
von Stokar, die uiteindelijk in het Derde Rijk de leiding kreeg van het `Niederlandisches Institut' te Keulen, werkzaam was). Baumann (1995) en Van Gilst
(2006) beschrijven zijn leven en publicaties, maar in beide –dilettantische –
werken ontbreekt de achtergrond van Wirth als neerlandicus.
Verder werkte Michiel van de Kerckhove vanaf 1919 als lector Nederlands aan
de Friedrich-Wilhelms-Universitat. Dolderer, die de lijst met Van de Kerckhoves
voorgangers kennelijk niet heeft gezien, noemt dit 'het begin van een haast vijftigjarige academische loopbaan waarbij Van de Kerckhove de grondlegger zou
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worden van de neerlandistiek aan Berlijnse hogescholen' (Dolderer 2000C,
1960. Hij stichtte, aldus Dolderer, `aan de nieuwe Freie Universitat in WestBerlijn het departement Nederlands en maakte er van 1949 tot 1968 als hoogleraar de dienst uit' (Dolderer 2000C, 198). Archiefonderzoek zou opheldering
over deze uitspraak moeten geven. Van de Kerckhove was net als Verhulst en
Vlamynck krijgsgevangene geweest in het kamp te Gottingen, niet veroordeeld
wegens activisme `maar wegens vaandelvlucht' en was in Berlijn, vervolgt
Dolderer, 'propagandist van de Vlaamse zaak' (Dolderer 2000C, 197). Onderzoek zou verder moeten verduidelijken of de politieke overtuigingen van Wirth
en Van de Kerckhove ook blijken uit hun colleges of publicaties op het gebied
van de neerlandistiek.
Daniel de Vin, die in 1968 in Berlijn als lector Nederlands begon, publiceerde
in 1972 een artikel over zijn activiteiten en colleges aan de Freie Universitat. Hij
noemt de lectoren in Berlijn (de eerste, van 1910 tot 1912 aan de FriedrichWilhelms-Universitat was Josef van de Weijer), enkele publicaties van Van de
Kerckhove en geeft summiere informatie over diens colleges. Van de Kerckhove
behandelde de Nederlandse letterkunde van 'de middeleeuwen tot nu' – opmerkelijk genoeg ook moderne letterkunde –en gaf colleges Middelnederlands en
Zuid-Afrikaans (De Vin 1972, 128). Verder gaat hij in op de (lage) studentenaantallen, het feit dat Nederlands geen examenvak was, op G.H. Arendt, de
opvolger van Van de Kerckhove, lesboeken taalverwerving en uitwisseling met
Nederland en Vlaanderen.
Arendt komt ook ter sprake in het verslag van Baerlecken die na haar activiteiten in Aken van 1974 tot 1978 werkzaam was aan de Freie Universitat. Baerlecken, die hem nog kende uit hun gemeenschappelijke Keulse tijd, schrijft:
`Prof. Arendt hatte schon eine Weile die Grundlagen erarbeitet. Ich bekam den
Auftrag, die Hauptseminar-Phase zu entwickeln' (Baerlecken & Tiedau 2003,
881). Pas in de jaren zeventig zou Nederlands aan de FU een volwaardige studie
worden –Arendt had er rond 197o een studieplan voor opgezet –maar over dat
proces zijn geen gegevens gepubliceerd.
Over de organisatie en doelen van de neerlandistiek aan de Humboldt-Universitat, waar vanaf 1957 weer Nederlands werd gegeven (Thys & Jalink 1967, 48),
ontbreekt nader onderzoek.
4.2 Bonn

Johannes Franck (1854-1914) was van 1886 tot 1912 buitengewoon hoogleraar
voor Neder-Duitse en Nederlandse taal en literatuur in Bonn en van 1912 tot
zijn dood gewoon hoogleraar in deze vakken. Hij had van 1877 tot 1879 in
Leiden Middelnederlands bij Matthias de Vries gestudeerd. In deze periode
waar het pangermanisme en `alldeutsche Tendenzen' op hun hoogtepunt
waren, lijkt daar bij Franck geen sprake van te zijn, schrijft Kloos (Kloos 1992,
132). In het Internationales Germanistenlexikon wijdt Elspass (2003, 513-515) een
lemma aan hem waarbij in het kort alle aspecten worden genoemd die van
belang zijn om een indruk van een wetenschapper te krijgen. 7 Jalink (1967b,

47

201) wijst er op dat Franck het Nederlands onvoldoende beheerste: 'de sporen
van deze lacune zijn in sommige van zijn publicaties en met name in zijn
Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche taal wel terug te vinden.' Zoals
eerder bleek was jalink geen voorstander van Duitsers die Nederlands
doceerden en over onderwerpen op dat gebied publiceerden.
Een andere invloedrijke hoogleraar die in Bonn heeft gedoceerd, is Theodor
Frings (1886-1968) die er in 1919 werd benoemd (hij was er al in 1915 Trivatdozent) en wiens habilitatie bij Franck in 1914 vanwege Francks overlijden
geen doorgang kon vinden. Over Frings' periode in Bonn schrijft Lerchner
(1967, 209-222) in het overzicht van Thys en Jalink, er is een lemma aan hem
gewijd in het Internationales Germanistenlexikon en Goossens (2004–) schrijft
een lemma in het onlangs gelanceerde Bio- en bibliografisch lexicon van de neerlandistiek. Goossens' bijdrage krijgt een meerwaarde door het lemma `Invloed
en evaluatie' (essentiele informatie die in vrijwel geen ander bijdrage te vinden
is), de bijdrage in het Germanistenlexikon door de volledigheid.
Ten slate is ook jalink zelf verbonden geweest aan de universiteit van Bonn.
In Thys' necrologie (Thys 1973) is vooral informatie te vinden over jalinks
biografie, zijn studie (Jalink zou van 1936 tot 1943 germanistiek met de
bijvakken Nederlands en kunstgeschiedenis in Munchen hebben gestudeerd)
en zijn naoorlogse periode in Bonn waar hij in 1949 promoveerde op Leopold
en lector werd. Thys gaat ook in op de geschiedenis van het Nederlands in
Bonn, noemt enkele van Jalinks voorgangers en publicaties (onder meer het
lesboek Langenscheidts praktisches Lehrbuch Niederltindisch uit 1963 dat hij
samen met Van den Toorn heeft geschreven). In het bijzonder jalinks beleidsmatige werk krijgt veel aandacht: zijn rol binnen de IVN, zijn contacten met de
Nederlandse ambassade te Bonn waaruit een 'rapport' over het Nederlands in
Duitsland voortvloeide dat, aldus Thys (1973, 1760, 'van enorme betekenis [is]
geweest voor de uitbouw van de neerlandistiek in de Duitse Bondsrepubliek in
de jaren zestig'. Zoals bleek heeft Baerlecken daar op gereageerd en nailer
onderzoek zou de invloed van jalinks opvattingen op de beleidsbepalers voor de
neerlandistiek in Duitsland moeten verduidelijken.
4.3 Frankfurt am Main

Het Holland-Institut in Frankfurt am Main, dat als voorloper van het `Zentrum
fur Niederlande-Studien' te Munster kan worden beschouwd, ging in eerste
instantie niet uit van de universiteit zelf maar van een vereniging en zou van
1921 tot 1935 bestaan. Er zijn twee artikelen over gepubliceerd. Allereerst
Jalinks levensschets over Van der Meer die, zoals hij zelf aangeeft, berust op
informatie van J.G. Wilmots, voormalig lector aan de universiteit Frankfurt.
Jalink noemt de colleges van Van der Meer, enkele publicaties van het 'Institut',
de financiering en citeert een van de doelen: de bevordering van 'de wetenschappelijke studie van Nederland en zijn kolonien alsook het wederzijds
begrip en de wederzijdse toenadering [...]' (Jalink 1967c, 224). Jalink uit zijn
ongenoegen over het einde van het 'Institut' en de mogelijke benoeming van de
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nieuwe lector, waar in 1932 sprake van is. Deze, dr. Endhoven, 8 heeft na de
Eerste Wereldoorlog in zijn publicaties kennelijk begrip getoond voor het
Duitse beleid ten opzichte van Marokko. jalink, die een voorstander van een
strikte scheiding tussen politiek en wetenschap blijkt te zijn, beoordeelt dat als
volgt: *elk een chauvinistische verwarring van wetenschap en politiek inzake
de voorgenomen benoeming van de Heer Endhoven' (Jalink 1967c, 226).
Uitgebreider en zorgvuldiger — door onder meer van diverse archieven gebruik
te maken —is Gabel (2001). Hij gaat in op de activiteiten voor de oprichting van
het instituut die uitging van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor
Duitsland', de financiering (merle door de Nederlandse overheid), organisatie
en doelstellingen van het instituut en de universiteit Frankfurt, een `Stiftungsuniversitaf die in 1914 was opgericht. Verder geeft hij biografische informatie
over Van der Meer en analyseert de publicaties van het instituut dat vooral
belangrijk was als 'deutsch-niederlandische Begegnungsstatte sowie die
Vortrags- and Publikationsaktivitaten' (Gabel 2001, 88). De kloof die er tussen
de praktijk en de doelstellingen ontstond, leidde tot conflicten omdat de taalkundige Van der Meer, aldus Gabel, de foute man voor een in principe goed
idee was. Die verschillen van mening spitsten zich toe op het moment dat er
een opvolger voor hem moest worden gezocht. Henri Emile Enthoven, Trivatdozent Diplomatiehistoriker' aan de universiteiten van Amsterdam en Leiden,
werd als een geschikte kandidaat beschouwd, maar hij werd niet meer
benoemd: het instituut werd in 1935 opgeheven.
4.4 Keulen
Uit Van Uffelens Geschichte des Instituts fiir Niederltindische Philologie der Universited zu Köln (1991) —tussen 1931 en 1945 het `Deutsch-Niederlandisches
Institut', later geintegreerd in de universiteit van Keulen —blijkt dat de
oprichting ervan uitging van R.P. Oszwald, F. Schonberg en K. Menne. Deze
Duitsers hadden nauwe banden met Vlaanderen en waren tijdens de Eerste
Wereldoorlog werkzaam geweest in de `Besatzungsverwaltung' in Vlaanderen.
Menne was na 1918 tevens leider van de `Ortsgruppe der Deutsch-flamischen
Gesellschaft'. Van Uffelen gaat uitgebreid in op de achtergronden van de
oprichting, waarbij hij veel archiefmateriaal citeert, de pogingen het instituut
officieel een plaats in de universitaire structuren te geven, de organisatie,
colleges en financien. Nadat in 1965 het 'Institut far Niederlandische Philologie' zelfstandig was geworden en er met P.J.H. Vermeeren een hoogleraar en
voorzitter van het instituut werd benoemd, kwam de nadruk op de filologie te
liggen. Van Uffelen beschrijft de doelen en organisatie in deze en de daaropvolgende periode onder H.W.J. Vekeman: onderwijs en onderzoek, medewerkers,
publieke representatie (lezingen en tijdschriften), studentenaantallen en zwaartepunten binnen het onderzoek.
Wat bij Van Uffelen weinig aan bod komt, komt uitgebreid ter sprake in het
bericht van Baerlecken die van 1935 tot in de jaren zeventig binnen de neerlandistiek werkzaam is geweest (Baerlecken & Tiedau 2003), onder meer in
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Keulen (1935-1943), Bonn (begin jaren veertig), Aken (1949-1974) en Berlijn
(1974-1978). Uit haar uitvoerige `ooggetuigenverslag' blijkt opnieuw de nauwe
wisselwerking tussen wetenschap en politiek. Zij beschrijft het ontstaan van het
instituut, de groeiende invloed van het nationaalsocialisme, de invloed van de
politiek op de herdenking van Vondels 35oste verjaardag (onder meer bemoeienis van de Neder-Duitse schrijver Hans Friedich Blunck, 1933-1935 president
van de `Reichsschrifttumskammef), en de situatie in de Tweede Wereldoorlog
toen het instituut mensen moest opleiden voor hun werkzaamheden in het
bezette Belgie en het vervolgens een `Forschungsinstitut [...] im Sinne der ss
[...]' werd. Ten slotte gaat zij ook in op de ondergeschikte rol van vrouwen in
een grotendeels door mannen gedomineerde academische wereld — een aspect
waar binnen de geschiedschrijving van filologieen weinig aandacht voor is en
dat, zo laat zij doorschemeren, de reden is dat de plannen om na de oorlog een
`S tiftungslehrstuhl' in Keulen voor haar in het leven te roepen geen doorgang
hebben gevonden. Haar bericht client er mede toe haar visie op het verleden te
geven waarin zij zich ernstig tekort gedaan voelt. Voor dit artikel maakt zij
gebruik van haar persoonlijke archief dat voor de geschiedschrijving van de
neerlandistiek van groot belang is.
4.5 Leipzig

Andre Jolles (1874-1946) was van 1919 tot 1945 hoogleraar Nederlands en
vergelijkende literatuurwetenschap te Leipzig. In Thys (2000) heeft Walter
Thys, emeritus hoogleraar aan de universiteiten Gent en Rijsel, vrijwel alles
verzameld wat hij gedurende bijna vijftig jaar onderzoek naar Jolles heeft weten
te achterhalen. Voor de geschiedschrijving van de neerlandistiek in Leipzig is
deze uitgave een stevige en onmisbare basis: Thys presenteert onder meer
gegevens over Jolles' periode aan de vervlaamste universiteit van Gent in de
Eerste Wereldoorlog, een lijst met colleges, officiele stukken van de universiteit,
zijn netwerk, een publicatielijst en berichten van collega's en studenten. Jolles'
keuze voor het nationaalsocialisme in 1933 betekende in de praktijk dat hij niet
meer welkom was in Nederland en Frings het netwerk met het Nederlandstalige gebied alleen moest onderhouden.
De eerder genoemde Lechner, Goossens en Elspass schrijven over Frings' tijd
in Leipzig, waar hij vanaf 1927 werkzaam was. Uit deze artikelen en Bahner
(1990) en Hipp (1992) blijkt Frings' grote netwerk (met onder meer eredoctoraten van de universiteiten Amsterdam en Gent), veelzijdigheid aan publicaties,
invloed en methodologie, maar over de organisatie van de neerlandistiek in
Leipzig (structuur, colleges, studenten) ontbreken veel gegevens. Hipp geeft
een kort overzicht van de neerlandistiek in Leipzig, vanaf het begin tot het eind
van de jaren tachtig van de twintigste eeuw en noemt de docenten (van jolles,
Frings, Ludwig Erich Schmitt, Gerhard Worgt tot Hipp). Zij gaat in haar artikel
ook in op benoemingsprocedures — Rene van Sint-Jan (Munster) en Van de
Kerckhove (Berlijn) solliciteerden bijvoorbeeld naar de opvolging van Jolles —en
maakt gebruik van het universiteitsarchief.

50

4.6 Minster

Geeraedts' artikel (1990) heeft wat opbouw en informatie betreft grote parallellen met dat van Van Uffelen (1991). Hij onderscheidt voor de neerlandistiek
in Munster Brie fasen: de periode van 1917 tot 1953, 1954 tot 1965 en 1965 tot
199o, en verbindt de geschiedenis van die perioden met de personen die grote
impulsen aan de neerlandistiek in Munster hebben gegeven. Allereerst Frans
Jostes wiens biografie, netwerk en publicaties Geeraedts noemt. Veel aandacht
krijgt Rene van Sint-Jan die in 192o tot lector werd benoemd. Van Sint-Jan was
in Belgie `wegen seiner aktiven flamischen Gesinnung' (Geeraedts 199o, 574)
tot tien jaar dwangarbeid veroordeeld. Verder volgt er een opsomming van de
verwikkelingen in het Derde Rijk en de periode daarna. Van de belangrijke
neerlandici geeft Geeraedts een biografische schets, een overzicht van hun
academische loopbaan, hun publicaties en netwerk. Verder noemt hij de
diverse medewerkers in de verschillende tijdperken en beschrijft de plaats van
de neerlandistiek in de organisatie van de universiteit. Ten slotte komen
studentenaantallen ter sprake, de dissertaties en doctoraalscripties en activiteiten die tot de publieke representatie worden gerekend. Zijn overzicht is
gebaseerd op diverse bronnen: `Universitatsarchiv', `Staats- and Stadtarchiv' en
het persoonlijke archief van Van Sint-Jan –bronnen die overigens geen
signatuur dragen. Die zijn wel te vinden in een artikel van Dolderer over Van
Sint-Jan (Dolderer 2000b, 137-141).
Pilger (2004), die uitgaat van Luhmanns methodologie van het wetenschapssysteem, is de eerste germanist die bij de beschrijving van de geschiedenis van
een instituut voor germanistiek ook aandacht besteedt aan de neerlandistiek.
Verder noemt hij de publicaties niet alleen, maar plaatst ze ook in de methodologie van de tijd. Door gebruik te maken van de documenten van de verantwoordelijke ministeries van de deelstaat Nordrhein-Westfalen blijkt bovendien
dat men zich daar actief heeft ingezet om de positie van het Nederlands te
versterken. In vergelijking met het artikel van Geeraedts zijn in Pilgers studie –
een gevolg van zijn keuze voor Luhmanns methodologie –meer gegevens te
vinden over de organisatie en structuren van de universiteit en de verhouding
tussen wetenschap en politiek.
Ten slotte besteden Pilger en Geeraedts aandacht aan de plannen voor een
Duits-Nederlands instituut. Al in 1931 nam de rector van de universiteit
Munster daarvoor het initiatief maar pas in 1988 stemde de verantwoordelijke
minister van de deelstaat Nordrhein-Westfalen toe. Geeraedts (2006) gaat
uitvoerig in op de eerste plannen voor het instituut (het `resultaat van een van
de eerste punten uit het Duits-Nederlandse cultureel akkoord uit het jaar
1961'), de taken van het `Zentrum fur Niederlande-Studien' zoals de definitieve
naam luidt, en de plaats ervan binnen de structuur van de universiteit.
4.7 Oldenburg
Hoewel de universiteit in Oldenburg nog niet zo lang bestaat en ook de
geschiedenis van de neerlandistiek daar in vergelijking met andere vakgroepen
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te verwaarlozen lijkt, is er toch een belangrijke reden deze inventarisatie ermee
of te sluiten. Francis Bulhof, die in 1981 in Oldenburg werd benoemd, publistudierichting
ceerde in 1988 een artikel waarin hij het volgende schreef:
functioneert de neerlandistiek in de Bondsrepubliek eigenlijk pas twintig jaar
[...1' (Bulhof 1988, 148). Maar pas met zijn aanstelling als hoogleraar moderne
Nederlandse letterkunde was de neerlandistiek in Duitsland eindelijk
volwassen geworden. Kort daarna werden ook in Keulen, Munster en Berlijn
hoogleraren moderne letterkunde benoemd.
4.8 Pangermanisten, het Iiiilkische' gedachtegoed en de Westforschung'
Uit enkele hier geciteerde bijdragen bleek dat pangermanisten en organisaties
als de Alldeutscher Verband' –en er zijn talrijke van dat soort organisaties
geweest –veel belangstelling hadden voor het Nederlandstalige gebied, in het
bijzonder voor Vlaanderen. Hoewel er in dit overzicht andere stemmen
klonken, zijn wetenschap en politiek geen gescheiden domeinen en in de
geschiedschrijving van de neerlandistiek in Duitsland zullen politieke opvattingen –de invloed van systemen op elkaar noemt Luhmann `irritaties' tussen
systemen –een prominente plaats innemen. Er zijn in de publicaties over dit
onderwerp tot dusver twee grote lijnen te trekken: politiek komt niet of vrijwel
niet ter sprake (zoals in de meeste artikelen) of de wetenschapper zoekt naar
trefwoorden waarmee hij de betreffende germanist van nationalisme of imperialisme kan beschuldigen. Veel germanisten die zich in het verleden met onderwerpen bezighielden die nu tot de neerlandistiek behoren, kunnen door hun
woordkeuze in publicaties al gauw tot deze eerder genoemde radicaal nationalistische en racistisch georienteerde bewegingen worden gerekend die, zo luidt
in het algemeen de opvatting, uiteindelijk wegbereiders van het nationaalsocialisme zijn geweest. De werkelijkheid is complexer en onderzoekers zullen
nauwkeurig naar het kader moeten kijken waarin uitspraken over bijvoorbeeld
de vermeende verwantschap tussen Duitse en Vlaamse `stemmen' worden
gedaan.
De politieke gebeurtenissen staan aan de wieg van talrijke vakgroepen en
lectoraten Nederlands. De verwikkelingen rond Rene van Sint-Jan of Andre
Jolles, die in Belgie veroordeeld waren en daarom naar het buitenland waren
gevlucht, zijn niet uniek. Het netwerk tussen Duitsers en Vlamingen dat
tijdens de Duitse bezetting van Belgie ontstond, bleef na 1918 bijzonder hecht.
Dolderer (2000b) beschrijft onder meer de biografie van de `activistische
ballingen': allereerst Raf Verhulst, die van 1921 tot 1929 lector Nederlands aan
de universiteit Gottingen was en opgevolgd werd door zijn schoonzoon Leo
Delfos die er vanaf 193o werkzaam was. Albert Vlamynck, vanaf 1928 lector
Nederlands aan de universiteit Kiel en vanaf 1938 hoogleraar Nederlandse
cultuur en volkskunde, is een ander voorbeeld. Dolderer richt zich in het
bijzonder op hun verdere activistische activiteiten in Duitsland en gegevens
over de universiteiten komen daarom maar zijdelings ter sprake.
Fen bijzondere rol spelen de politieke implicaties bij deze transfer van weten-
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schap: het cultureel-politieke —minder het wetenschappelijke —netwerk tussen
Duitsland en Vlaanderen, dat vanuit economisch-strategische en nationaalculturele overwegingen al ver voor de Eerste Wereldoorlog was ontstaan, is in
kaart gebracht. Daarbij moet ook worden gedacht aan de opvattingen van de
Alldeutscher Verband' en de pangermanisten tegenover de zogenaamde
`Flamenfrage' en de rol van de `aldietse' beweging van C. Hansen en de
contacten tussen Vlaanderen en Neder-Duitse bewegingen.
In het Derde Rijk was er net als bij vrijwel alle andere studierichtingen sprake
van een Tolitisierung der Wissenschaft' die in het bijzonder bij Jolles en in de
ontwikkeling van Keulen is beschreven. Baerlecken betoogt ten slotte dat voor
de neerlandistiek na 1945 sprake was van continuiteit, al ontbreekt nader
onderzoek. Dat zal moeten uitwijzen of Vogkamps (1985, 152 en 1990, 25) stelling voor de germanistiek van de `Doppelheit von wissenschaftsgeschichtlicher
Kontinuitat and politischer Diskontinuitdf ook voor de neerlandistiek rond
1933 en 1945 geldt.
Nieuwe impulsen aan onderzoek over de verhouding tussen politiek en
wetenschap komt van de verzameling artikelen over de Westforschung', een
pendant van de 'Os tforschung', interdisciplinair en internationaal onderzoek
waar nieuwe disciplines als `Volks- en Rassenkunde' en `Kulturraumforschung'
toe behoorden en waarvan de eerste resultaten in 2003 zijn gepubliceerd (Dietz
et al. 2003). In het bijzonder informatie over de rol van Franz Petri, Franz
Steinbach en Walter von Stokar en hun contacten met Nederlandse historici
voor, tijdens en na de oorlog in met name het westelijke deel van Duitsland is
essentieel voor de geschiedschrijving van de neerlandistiek in Duitsland.
5. Conclusie

Er is verrassend veel materiaal over de neerlandistiek in Duitsland —veel meer
dan ik in dit artikel heb kunnen noemen. Maar het vormt een tussenbalans
waarin het grotendeels over personen gaat, om de levensloop van individuele, al
dan niet prominente vertegenwoordigers van het vak. Dit materiaal is noodzakelijk en vomit een bijdrage aan de geschiedschrijving van de neerlandistiek in
Duitsland. Maar het is onvoldoende en vomit een voorlopig en wankel
fundament. De biografische benadering is in het onderzoek van verwante disciplines een doodlopende weg gebleken. De continuiteit van de werkzaamheden
van een wetenschapper zegt weinig tot niets over de continuiteit van thema's,
de methodologie of aanpassingen aan het politieke systeem.
De geschiedenis van de grote vakgroepen — Keulen, Leipzig en Munster —is
weliswaar redelijk in kaart gebracht maar het is opvallend dat er slechts een
artikel is —het betreft dat van Ter Haar —waarin een uitgebreid overzicht volgt
van de verhouding tussen de neerlandistiek en germanistiek. Weinig aandacht
hebben de meeste auteurs voor de doelen (onderwijs en onderzoek als basiselementen van het wetenschapssysteem), publicaties worden soms wel genoemd
maar er is zelden gekeken naar de debatten en zwaartepunten in die publicaties, en de institutionele verwikkelingen ontbreken in de meeste gevallen.
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Verder wordt de theoretische basis zoals die zich binnen de germanistiek heeft
ontwikkeld, verwaarloosd, vermelden de meeste auteurs hun bronnen niet en
leunen zij met grate waarschijnlijkheid nog steeds op Jalinks inventarisatie.
De verklaring daarvoor ligt voor de hand. Neerlandici hebben tot dusver
weinig belangstelling getoond voor onderzoek van germanisten naar onderwerpen die nu tot de neerlandistiek worden gerekend. Omgekeerd nemen de
germanisten in hun onderzoek nauwelijks notitie van de neerlandistiek die in
het verleden deel uitmaakte van hun vakgroepen germanistiek en instituten of
van bijdragen over onderwerpen die nu tot de neerlandistiek behoren. Om een
compleet beeld van de neerlandistiek te krijgen, zal er meer dan tot dusver het
geval is geweest grensoverschrijdend onderzoek moeten worden gedaan. De
neerlandistiek in Duitsland is voortgekomen uit en sterk bepaald door de
germanistiek en daarom zal er meer aandacht moeten komen voor de ins titutionele, methodologische en theoretische interacties in de verschillende perioden
in de geschiedenis. Ten slotte zal er ook over de grens tussen Duitsland en het
Nederlandse taalgebied moeten worden gekeken want naar het beleid van de
Ivry voor de buitenlandse neerlandistiek is nog weinig onderzoek gedaan.
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Wilken Engelbrecht (Univerzita Palackeho, Olomouc)

Klein en toch groot
Een beknopte geschiedenis van de neerlandistiek
in Polen, Tsjechie en Slowakije

Voorspel
Polen, Tsjechie en Slowakije zijn drie landen die voor veel West-Europeanen
gevoelsmatig in `Oost-Europa' liggen, maar zichzelf als Centraal-Europa zien.
Drie landen, waar voor de meeste Nederlandstaligen onbegrijpelijke Slavische
talen worden gesproken. Drie landen, waar maar zeer weinig Nederlandstaligen bloeiende en grote vakgroepen neerlandistiek zouden verwachten. En
toch drie landen met een lange traditie op neerlandistisch gebied.
De afdelingen neerlandistiek die in dit artikel worden besproken, zijn in de
loop van de geschiedenis soms `verhuisd' van land. Daarom eerst een klein
historisch exposé. Tot 1945 behoorde Wroclaw (in het Duits Breslau, in het
Latijn Wratislavia en in het Tsjechisch Vratislav) als Pruisisch-Silezische stad tot
het Duitse Rijk. Sinds 1945 is Silezie Pools grondgebied. Naar de stad zal in dit
artikel verder als Wroclaw worden verwezen. Praag was tot 1945 een half Duitstalige stad (in het Duits Prag, in het Tsjechisch Praha), tot 1918 hoofdstad van
het Koninkrijk Bohemen binnen de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije, na
1918 hoofdstad van de nieuwe staat Tsjecho-Slowakije die in 1938 werd verdeeld
in het Protectoraat Bohemen en Moravie (de beide landsdelen van Tsjechie),
terwijl Slowakije onafhankelijk werd. 1 Na 1945 werd Tsjecho-Slowakije hersteld
en sinds 1993 zijn er twee staten, Tsjechie en Slowakije. Bratislava, de hoofdstad van Slowakije, was tot 1945 een deels Hongaarse stad, voor 1918 met de
naam Pozsony (in het Duits Prefiburg, in het Tsjechisch Pre§purk en in het
Slowaaks Pre§porok). De andere steden die in dit artikel voorkomen, kregen pas
na 1945 een afdeling neerlandistiek.

Geschriften over de neerlandistiek
\TO& 1945 zijn er vrijwel geen teksten die de historiografie van de neerlandistiek in dit gebied behandelen. De eerste teksten die indirect de neerlandistiek betreffen, zijn teksten over het leven van Hoffmann von Fallersleben,
voorts Brouwer (1942) over Theodor Siebs en een felicitatie ter gelegenheid van
de zestigste verjaardag van Franti§ek Kalda (Schwanzer 1957). Afgezien van de
tekst over Siebs betreffen deze teksten slechts zijdelings de neerlandistiek.
In 1967 werd onder de redactie van Walter Thys en Jacobus M. Jalink voor het
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eerst een alomvattend overzicht samengesteld van alle vakgroepen en lectoraten
neerlandistiek in het buitenland, voor zover bekend. In deze uitgave werden er
voor het eerst overzichten gegeven van de neerlandistiek in Polen (Morciniec
1967) en van die in het toenmalige Tsjecho-Slowakije (Kalda 1967). Beide
auteurs zullen we hierna nog tegenkomen.
Tot een vorm van historiografie van de neerlandistiek in het hier beschreven
gebied zou het pas komen met de regelmatige verslagen van Stanislaw Prcdota
die het op zich nam om in Neerlandica Wratislaviensia niet alleen grondige overzichten op to nemen van alle in het Pools vertaalde Nederlandstalige literaire
werken, maar vanaf 1976 tevens regelmatig aandacht besteedde aan de neerlandistiek als in Polen beoefende discipline. Voor Tsjechie en Slowakije wijdde Olga
Krijtova wel verschillende artikelen aan de situatie op het gebied van de receptie
van Nederlandstalige literatuur in Tsjechische vertaling, maar over de discipline
werd nauwelijks iets vermeld tot Riiiitkova (1994) en Engelbrecht (1994) onafhankelijk van elkaar de situatie aan de Karelsuniversiteit in Praag en de aarzelend weer herlevende neerlandistiek in Bratislava en Olomouc beschreven.
De voornaamste historiografen van de moderne (en oudere) neerlandistiek in
hun gebieden blijven PrOota en later ook Stefan Kiedrori voor Polen, en Engelbrecht voor Tsjechie en Slowakije. Daarnaast zijn we voor de informatie vooral
aangewezen op in memoriams –Kiedrori (2007; voor Zofia Klimaszewska),
Klimaszewska & Wilmots (2005; voor Jan Czochralski), Mare'6ek & Rampart
(2002; voor Josef Skopal), Nosek (1984; voor Bohumil Trnka), Prcdota (199313;
voor Dorota Morciniec) en Terray (1969; voor Frantgek Kalda).2
Voor Polen is vooral de neerlandistiek in Wroclaw goed gedocumenteerd (laatstelijk Kiedrori 2008), maar een alomvattend artikel over de neerlandistiek in
heel Polen is voor het laatst uitgekomen met Mackowiak (1991). Voor Tsjechie en
Slowakije werden er binnen de serie Neerlandica van de Palaclql Universiteit van
Olomouc tweemaal collecties metateksten over de neerlandistiek uitgegeven: de
eerste, 5o jaar neerlandistiek in Moravie, in 1999 (tweede druk Decloedt et al.
2000). De tweede keer gebeurde dit in 2008 (Engelbrecht et al. 2008), ditmaal
met vrij complete historische overzichten van alle vakgroepen, met uitzondering
van het vrij onlangs opgerichte lectoraat in het Slowaakse Ru2omberok. Waardeoordelen worden er in geen van de genoemde publicaties gegeven.
In het onderzochte gebied zijn er nauwelijks inhoudelijke debatten gevoerd over
de neerlandistiek. Elke universiteit heeft haar eigen curriculum samengesteld
dat meestal sterk is beinvloed door de bestaande curricula van de vakgroepen
germanistiek of anglistiek, waaruit de respectieve instellingen neerlandistiek zijn
voortgekomen. Zo er al inhoudelijke debatten hebben plaatsgevonden, is dit
gebeurd in wetenschappelijke raden van de eigen universiteiten en in de
nationale accreditatiecommissies. Die debatten zijn, voor zover ze al op schrift
zijn gesteld, niet openbaar toegankelijk. De openbaar toegankelijke verslagen
van dergelijke commissies behelzen uitsluitend puntsgewijs en beknopt aangegeven besluiten.
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Onder verwijzing naar de genoemde publicaties schetst dit artikel derhalve
vrijwel voor het eerst de geschiedenis van de Poolse, Slowaakse en Tsjechische
neerlandistiek van het negentiende-eeuwse begin tot aan 2008.
August Hoffmann von Fallersleben, de pionier3

Afhankelijk van hoe er wordt geteld, gaat de neerlandistische traditie in het bier
besproken gebied honderdvijfentachtig of bijna negentig jaar terug, afhankelijk
van of we met de benoeming van Hoffmann von Fallersleben beginnen (1835)
of met die van Kalda (1921). In het eerste geval beginnen we met het moment
(1823) dat de op 2 april 1798 in Fallersleben4 geboren germanist en dichter
August Hoffmann von Fallersleben (1798-1874) in Wroclaw custos werd van de
Universiteitsbibliotheek van Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universiteit Breslau.'
Daar stootte hij onder andere op oudere Nederlandstalige literatuur, waarvoor
hij al vanafi818 een passie had ontwikkeld. Met name de middelnederlandse
literatuur had zijn oprechte interesse. Hoffmann von Fallersleben correspondeerde met Nederlandse, Vlaamse en Duitse geleerden, reisde meermalen naar
Nederland en verwierf zo al spoedig zo'n bekendheid als onderzoeker, dat de
Leidse universiteit hem in 1823 een eredoctoraat toekende voor zijn verdiensten
voor de Nederlandse literatuur. Mede dankzij deze verdiensten als `medioneerlandicus' werd Hoffmann von Fallersleben in 183o benoemd tot buitengewoon
hoogleraar germanistiek te Wroclaw. In deze functie begon hij in datzelfde jaar
een serie Horae Belgicae (Nederlandse Uren) uit te geven, die uiteindelijk twaalf
delen zou tellen. Tot 1838 kwamen er in Wroclaw zes delen uit met onder
andere alle Abele Spelen en Sotternieen. Het laatste deel kwam uit in 1862.
In 1835 legde Hoffmann von Fallersleben zijn habilitatie voor op het thema
Caerl ende Elegast. De habilitatie was succesvol en Hoffmann von Fallers-leben
werd benoemd tot gewoon hoogleraar germanistiek, een functie die hij tot 1842
zou bekleden, toen hij om politieke redenen uit deze functie werd ontheven.
Hij stierf op 19 januari 1874 in Corvey. Wegens zijn bijzondere interesse voor
middelnederlandse literatuur wordt hij als de grondlegger van de Nederlandse
filologie in Duitsland, waar Wroclaw destijds toe behoorde, gezien.6
Theodor Siebs, de eerste frisist7

Theodor Siebs (1862-1941) werd op 26 augustus 1862 geboren in Bremen en
studeerde in Tubingen en Leipzig. Als afstammeling van Oostfriese geslachten
trok zijn belangstelling naar het Fries en hij verdedigde zijn proefschrift Der
Vokalismus der Stammsilben in der altfriesischen Sprache te Leipzig (1885). Na zijn
habilitatie in 1889 werd Siebs in 1890 hoogleraar in Greifswald. In 1894 werd
hij tevens buitengewoon hoogleraar in Wroclaw, waar hij in 1902 werd aangesteld als gewoon hoogleraar. Siebs verwierf zich een naam als frisist. Hij
bereisde alle delen van het Friese taalgebied, spoorde aan tot het opnemen op
grammofoonplaat van Friessprekenden en schreef een Geschichte der friesischen
Sprache (1892) en een Geschichte der friesischen Literatur (1893, 2de herziene
editie 1902) die beide nog steeds tot de standaardwerken op dit gebied behoren.
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Hij bleef tot zijn emeritaat in 1927 hoogleraar te Wroclaw, maar bleef er ook
nadien actief tot zijn dood op 28 mei 1941.
Siebs werd in 1928 opgevolgd door zijn leerling Walther Steller (1895-1971) die
in 1919 bij hem promoveerde en in 1922 habiliteerde op Das altwestfriesische
Schulzenrecht. Steller verliet Wroclaw in 1937 om hoogleraar frisistiek in Keulen
te worden. Wegens zijn verdiensten als frisist werd hij in 1939 lid van de Fryske
Akademy. Omdat hij al vanaf 1933 actief lid was van de NSDAP moest Steller na
de Duitse nederlaag zijn hoogleraarspost opgeven. Hij mocht echter in 1947 na
de denazificatie terugkeren als docent Fries, welke functie hij bekleedde tot zijn
pensionering in 1962. Hij stierf in 1971 in Keulen.

Franti§ek Kalda, grondlegger van de Tsjecho-Slowaakse neerlandistiek
De sectie neerlandistiek bij de Karelsuniversiteit van Praag is na die van Wroclaw
de oudste nog bestaande Centraal-Europese vakgroep. Deze werd opgericht door
de domineeszoon Frantgek Kalda (1884-1969), op II januari 1884 geboren in
het Centraal-Boheemse stadje Velim. Kalda studeerde in Praag klassieke filologie
en germanistiek en is vermoedelijk via de protestantse contacten van zijn varier
in aanraking gekomen met het Nederlands. 9 Ruim negentig jaar geleden kwam
Kalda's eerste wetenschappelijke publicatie uit. Kalda (1914) was een recensie
van Van Helten (1912/1913). Sindsdien hield hij zich tot zijn dood actief met het
Nederlands bezig. In 1916 kreeg hij een aanstelling als lector Duits te Praag bij
het Polytechnic/4 tistav (Polytechnisch Instituut, na 192o eeskevysoke uIeni
technicke, Tsjechische Hogeschool voor Technische Wetenschappen). In 1918
kwam daar een lectoraat Nederlands bij en dat moment is het historische begin
van de neerlandistiek in Tsjechie en tevens het moment, vanaf wanneer in het
onderzochte gebied onafgebroken Nederlands op wetenschappelijke wijze wordt
bestudeerd. Dezelfde functies had Kalda na 1929 ook bij de Vysokci § kola
obchodni (Hogere Handelshogeschool). 1° Op aanmoediging van zijn vroegere
docent Josef Janko (1869-1947) wijdde Kalda in 1921 zijn habilitatiegeschrift11
aan het Nederlands. Vervolgens werd hij als privaatdocent Nederlands aangesteld
bij de vakgroep voor germanistiek van de Karelsuniversiteit. Het officiele begin
van de Praagse neerlandistiek gaat dus terug tot 1921. Omdat Kalda in 1927 de
post van gewoon hoogleraar germanistiek accepteerde bij de in 1921 opgerichte
Faculteit Letteren van de Comenius-Universiteit te Bratislava, is hij tevens de
stichter geworden van de neerlandistiek in Slowakije.
Kalda was buitengewoon actief als taalkundige. Sinds 1919 was hij de eerste
officiele, beedigde tolk-vertaler Nederlands in Tsjecho-Slowakije. Hij publiceerde
regelmatig artikelen in vooraanstaande Tsjechische en Slowaakse tijdschriften en
recenseerde linguistische publicaties die in Nederland verschenen. Tot 1936
continueerde Kalda ook zijn aanstelling als lector Nederlands bij de Technische
Hogeschool van Praag en tot 1938, toen de politieke situatie hem zijn dubbelrol
onmogelijk maakte, ook bij de Karelsuniversiteit.
Op 29 september 1938 werden bij het zogenaamde Manchener Abkommen overwegend Duitstalige en Hongaarstalige gebieden van Tsjecho-Slowakije afge-
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nomen en gevoegd bij het Duitse Rijk en Hongarije. Op 14 maart 1939 riepen de
Slowaken onder druk van Hitler een zelfstandige staat uit en op 15 maart bezette
Duitsland `ter bescherming' het resterende deel van Tsjechie, waar het Protektorat Beihmen and Meihren werd gevormd. Tsjechische staatsburgers moesten hun
functies in Slowakije opgeven. Voor personen die wegens hun specialisme of
specifieke vaardigheden onmisbaar waren, werd echter een uitzondering
gemaakt. Kalda was zo'n uitzondering, waarbij zeker ook zal hebben meegespeeld dat hij in 1933/1934 decaan en in 1934/1935 vice-decaan van de Faculteit
Letteren in Bratislava was geweest. 12 De laatste functie vervulde hij overigens
ook in 1939/1940, het eerste jaar van de zogeheten Slowaakse Staat. Na zijn
pensionering in 1959 keerde Kalda naar Praag terug. Hij nam als emeritus zijn
functie bij de Karelsuniversiteit weer op en gaf tot aan zijn flood colleges Nederlandse taal bij de vakgroep neerlandistiek. Hij overleed op 7 mei 1969 te Praag.

Bohumil Trnka en de opvolging van Kalda in Praag
In zijn in 1966 geschreven verslag van de geschiedenis van de neerlandistiek in
Tsjechoslowakije (Kalda 1967) gaf Kalda aan dat hij door drie belangrijke Praagse
hoogleraren was geinspireerd. Deze drie professoren waren de germanist en
scandinavist Amok Kraus, de reeds genoemde germanist en linguist Josef Janko
en ten slotte de indoloog en kenner van Baltische talen Josef ZubatC7. Zubaqr was
in 1919/1920 een van de eerste rectoren van de Karelsuniversiteit in de nieuwe
staat, maar Kraus en Janko waren voor de ontwikkeling van de Tsjechische academische neerlandistiek van het meeste belang. Na Kalda's vertrek naar Slowakije
nam Janko zijn regelmatige recensies van Nederlandstalige publicaties in het
wetenschappelijke tijdschrift easopis pro moderni filologii a literatury over. Kraus
was in het jaar dat hij met emeritaat ging (1930) de stichter van het Ustav skandinaysq a nizozemsq (Scandinavisch en Nederlands Instituut) dat tot 1938 onder
zijn leiding functioneerde. Het instituut richtte zich vooral op linguistisch
onderzoek. 1 3
Zuba4 inspireerde als foneticus een van zijn studenten, de latere hoogleraar
Bohumil Trnka (1895-1984). 14 Trnka werd op 3 juni 1895 geboren in het OostBoheemse dorpje Kletetna. Hij studeerde tijdens de Eerste Wereldoorlog te
Praag Germaanse Filologie en Tsjechisch en verdedigde in 1920 zijn dissertatie.
Na zijn habilitatie in 1925 werd hij aangesteld tot hoogleraar Engels. Trnka
richtte in hetzelfde jaar samen met een andere leermeester van Kalda, de anglist
Vilem Mathesius, de beroemde Praagse Linguistische Kring op die aan de basis
stond van de structuralistische grammatica. Trnka's rol voor de Tsjechische neerlandistiek is vooral gelegen in het feit dat hij samen met de Nederlandse gymnasiumleraar G.J. Guittart in 1939 het eerste Tsjechische leerboek Nederlands
uitgaf en dat hij twee studenten had die samen aan de basis van de huidige
vakgroep voor neerlandistiek te Praag stonden: Ptemysl Janota (1926-2008) en
Olga Krijtova geb. Fuchsova (*1931).
Toen Kalda in 1938 zijn dubbelrol in Praag als gevolg van de opdeling van
Tsjecho-Slowakije moest opgeven, nam de Nederlander J. W. Weevers (1911–
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1961) zijn functie als lector over en doceerde er Nederlands tot aan de sluiting
van de Karels-universiteit door de Duitse bezetter op 18 november 1939. 15 Na de
sluiting van de universiteit ging Weevers terug naar Nederland, vervulde in
1939/1940 zijn dienstplicht en dook na de demobilisatie van mei 1940 onder. Na
de oorlog promoveerde hij in Leiden bij prof. Pieter N. van Eyck op een proefschrift over de schrijver Jan Frederik Oltmans en was in de jaren 1946-1948
docent Nederlands in Melbourne. Op 23 mei 1961 kwam hij bij een verkeersongeval nabij Leiden om het leven.
Een nieuw begin na de Tweede Wereldoorlog
Voor de Tweede Wereldoorlog waren er in het hier onderzochte gebied dus drie
centra neerlandistiek: een Duitstalig centrum in Wroclaw, een Tsjechisch
centrum in Praag en een Slowaaks centrum in Bratislava. In alle drie de centra
was het Nederlands een bijvak van germanistiek. Tijdens De Tweede Wereldoorlog was Bratislava de enige plek in Centraal-Europa buiten Duitsland waar
(bij Kalda) Nederlands kon worden gestudeerd.
Na De Tweede Wereldoorlog veranderde de situatie. De tot dan toe Duitstalige
stad Breslau werd met het vertrek van het merendeel van de Duitstalige bevolking een Poolse stad. De Duitstalige universiteit werd opgeheven en de
gebouwen werden overgedragen aan de nu Poolse Uniwersytet Wroclawski
(Universiteit van Wroclaw). Te Praag werd in 1945 de Karelsuniversiteit
heropend net als de Masarykova universita v Brne (Masarykuniversiteit in Brno).16
In Olomouc werd de eveneens weer heropende zelfstandige academische Theologische Faculteit per 21 februari 1946 uitgebreid met de in 186o opgeheven
faculteiten van de oude K.K. Franzens-Universittit Olmatz en omgedoopt in
Universita Palackeho v Olomouci.
Bij de Tsjecho-Slowaakse centra werd het onderricht Nederlands vrijwel direct
na de oorlog gestart. In Praag werden de colleges vanaf september 1945 gegeven
door de Nederlandse lectrice en vertaalster drs. M.J. Vorrink, over wie niets
naders bekend is, behalve dat zij na de communistische putsch van 25 februari
1948 het land moest verlaten. 17 In Bratislava ging het onderwijs ononderbroken
door tot aan Kalda's emeritaat in 1959. Bij de beide Moravische universiteiten te
Brno en Olomouc werden in september 1947 lectoraten Nederlands opgericht.
In Wroclaw werd in 196o een lectoraat Nederlands opgericht, waarmee een
begin werd gemaakt met de Poolse neerlandistiek.
PPemysl Janota en Olga Krijtova:
of Praag op weg naar een echte vakgroep
Ondanks alle politieke ontwikkelingen kan de situatie bij de Karelsuniversiteit te
Praag vanuit neerlandistisch oogpunt worden beschouwd als de meest stabiele in
het gebied. Aan deze universiteit wordt –behalve tijdens de Tweede Wereldoorlog
toen de universiteit was gesloten – sinds 1921 tot op heden zonder onderbreking
Nederlands gedoceerd. Was het Nederlands voor de Tweede Wereldoorlog nog
een privaatdocentschap van Kalda en bijvak binnen germanistiek en anglistiek,

63

na de Tweede Wereldoorlog veranderde dit rap. In de tweede helft van 1948
werden de colleges Nederlands overgenomen door Ptemysl Janota (19262008). 18 Janota had bij de Karelsuniversiteit algemene taalwetenschap, fonetiek,
Engels en wijsbegeerte gestudeerd. Nog als student was hij vlak na de Tweede
Wereldoorlog lid van een groep Tsjechische studenten die noodhulp verleenden
in het in 1944 door de Duitse bezetter onder water gezette Walcheren.
Aansluitend studeerde hij in Amsterdam fonetiek bij Louise Kaiser, internationaal erkend als een van de belangrijkste experimentele fonetici. Na terugkomst
promoveerde hij in 1950 te Praag op een proefschrift over spraakherkenning
(Janota 1950). In dit verband construeerde Janota een spraakdynamiek-indicator,
een apparaat dat sindsdien in veel fonetische laboratoria wordt gebruikt. Kaiser
droeg hem na haar emeritaat in 1958 als opvolger voor, wat Janota om politieke
redenen pas veel later te horen kreeg. Hij was lange tijd vicepresident van de
International Society of Phonetic Sciences – en nam bij de Praagse neerlandistiek de
taalkunde voor zijn rekening. Hij overleed na een lang, werkzaam en academisch zeer vruchtbaar leven op 24 september 2008 te Praag.
Direct na de Tweede Wereldoorlog gaven in Praag ook de historicus Josef
Poli§ens4 en, vanaf 1959, Kalda college. Van Poli genslq7s omvangrijke oeuvre
zijn drieentwintig publicaties gewijd aan de geschiedenis van de Nederlanden,
waarbij het accent ligt op de rol van de Republiek in de Dertigjarige Oorlog.
Vooral zijn laatste publicatie (Poli gens4 1991) was van belang voor de Tsjechische beeldvorming van de Nederlandse geschiedenis.
De laatste stap op weg naar een volwaardige academische status van het
Praagse lectoraat werd gezet toen Olga Fuchsova (*1931) in 1955 een aanstelling
kreeg bij de Karelsuniversiteit. Zij was op 31 maart 1931 geboren te Hradec
Kralove en opgegroeid in het door Nederlanders gestichte stadje Nymburk. In de
jaren 1950-1955 had zij Engels en Nederlands gestudeerd bij Trnka en zij
promoveerde in 1955 op Het heden en verleden in het werk van Theun de Vries. In
1956 trouwde zij met de Nederlandse documentarist Hans Krijt. 19 Onder haar
huwelijksnaam Olga Krijtova werd zij een van de allerbekendste Centraal-Europese neerlandici, zowel vanwege haar werk als literair historica, als vanwege haar
ruim negentig vertalingen van Nederlandstalige literatuur in het Tsjechisch,
waarvoor zij diverse keren werd onderscheiden.2°
In de jaren na 1959 doceerde Krijtova samen met Kalda, die na zijn emeritaat
in Bratislava was teruggekeerd naar Praag. In de jaren zestig werd de rol van
Janota steeds belangrijker. Samen wisten Janota en Krijtova in 1968 het punt te
bereiken dat de neerlandistiek een echte vakgroep werd binnen de germanistiek
en dat het yak Nederlands als volwaardige vijfjarige masterstudie werd erkend.
Typerend voor de situatie van des tijds is, dat er tot aan de zogenoemde Fluwelen
Revolutie van 17 november 1989 steeds om de vier a vijfjaar een jaargang
studenten werd opgenomen, iets wat overigens op sommige plekken in CentraalEuropa nog steeds gebruikelijk is. Onder Krijtova en Janota lag het zwaartepunt
op vertaalkunde, literatuur en fonetiek. We komen later nog op deze oude
vakgroep terug.
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Het begin van de neerlandistiek in Brno2'
Hoewel het lectoraat Nederlands te Brno pas in 1947 werd opgericht, is de belangstelling voor het Nederlands als taal bij de Brno'se germanistiek al van eerdere datum. De eerste wetenschapper die zich er ook met het Nederlands bezighield, was Antonin Beer (1881-1950). Op 8 mei 1885 in het Zuid-Boheemse
stadje Tfebori (Wittingau) geboren, was deze germanist en taalkundige in 1920
hoogleraar germanistiek geworden bij de in 1919 nieuw gestichte Masarykova
univerzita te Brno. Deze functie bekleedde hij —afgezien van de periode 19391945 toen de universiteit door de Duitse bezetter was gesloten —tot aan zijn dood
op 9 maart 1950. Hij was in 1928/1929 decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Masarykuniversiteit. Beers interesse voor het Nederlands kwam
voort uit zijn onderzoek op het terrein van de historische morfologie en lexicologie.22
De tweede belangrijke Brno'se germanist die zich ook met het Nederlands bezig
hield, was de medievist Leopold Zatotil (1905-1991). Zijn interesse voor het
Nederlands kwam op via de scandinavistiek en oudere Duitse letterkunde. Toen
in 1947 de jonge Nederlandse germaniste Erika Montijn (*1912) trouwde met
een jonge Tsjech en in Brno ging wonen, meldde zij zich bij het instituutshoofd
Beer om haar studie Duits of te kunnen maken. Beer stelde haar voor om colleges Nederlands te gaan geven. Zatotil begon zich daardoor ook actiever voor
het Nederlands te interesseren en reisde tussen 195o en 1953 zelfs regelmatig
naar Praag om daar colleges middelnederlandse letterkunde te geven. Toen
Zatotil na Beers dood instituutshoofd werd, bewerkstelligde hij een statusverhoging van het vak tot een volwaardige afstudeerrichting. Helaas bleef het bij een
enkele lichting studenten en na 1955 werd het Nederlands weer een simpel lectoraat.
In 1967 bracht de germanist Zdenek MasaNk, later hoofd van de vakgroep
germanistiek, met een Humboldtbeurs een jaar in Groningen door. Na terugkeer
diende hij een subsidieaanvraag bij het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en
Wetenschappen in. Zo kon vanaf 1969 gestaag een serieuze Nederlandse handbibliotheek worden opgebouwd. In datzelfde jaar ging Erika Solaova-Montijn met
pensioen en nam Josef Skopal (1916-2001) 23 in Brno de neerlandistiekfakkel
over. Skopal was voor de oorlog in Brno germanistiek en geschiedenis gaan studeren en had daar interesse gekregen voor de Nederlandse geschiedenis. In 1939
kreeg hij een studiebeurs voor een jaar studie historiografie te Leiden. Na de bezetting van Tsjecho-Slowakije door de Duitsers werkte hij als arbeider bij de Bat'a
schoenenfabrieken in Eindhoven, waar hij onder meer Tsjechische les gaf aan
kinderen van het Tsjechische personeel. In 1946 keerde hij terug naar Brno, waar
hij beedigd tolk-vertaler Duits en Nederlands was en daarnaast ook als lector cursussen in beide talen aan de universiteit gaf. Hij bleef tot 1999 actief als docent.
Aime van Santen, een Kafkadske situatie24
Zoals hierboven geschreven werd in Olomouc op 21 februari 1946 bij decreet de
oudste Moravische universiteit hersteld. Het merendeel van de eerste hoogle-
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raren was afkomstig van de Masarykuniversiteit in Brno. Een van hen, Josef
LudvIk Fischer, werd tot eerste rector van de Palac4-Universiteit benoemd.
Fischer was de eerste Tsjechische godsdienstfenomenoloog. Dit specialisme van
de wijsbegeerte was gesticht door de Nederlandse hoogleraar wijsbegeerte te
Groningen Gerard van der Leeuw. Fischer was voor het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog in het kader van een congres in Nederland op bezoek. Evenals
Skopal keerde hij niet terug naar zijn inmiddels bezette vaderland, maar bracht
de oorlogsjaren in Nederland door, deels als onderduiker. Na de oorlog werd Van
der Leeuw benoemd tot de eerste naoorlogse minister van onderwijs en zo
kwamen de beide heren op het idee om een Tsjecho-Slowaaks-Nederlandse
vriendschapsvereniging te stichten, waarvan Fischer de eerste voorzitter werd.
Fischer wilde als rector een brede letterenfaculteit opzetten en maakte zich
onder meer sterk voor de oprichting van lectoraten Nederlands en Maleis. Hij
zocht de jonge eerste ambassadesecretaris Aime van Santen (1917-1988) van de
Nederlandse ambassade aan om het lectoraat Nederlands op te bouwen. 25 Saillant detail is dat de Nederlandse gezant te Praag, A. Merens, toen er in 1948 na
het vertrek van Vorrink uit Praag werd nagedacht over haar opvolging, een eventuele aanstelling van Van Santen op instigatie van Vorrink uitdrukkelijk afwees,
omdat Van Santen communist zou zijn. Dit was een onjuiste gevolgtrekking uit
het feit dat zijn broer joop van Santen voorzitter van de Eerste Kamerfractie van
de CPN was. 26 Van Santen was Kafka-specialist en was in het Olomouc van vlak
na de oorlog in een 'complete Kafka-stemming' terechtgekomen. Hij omschreef
Olomouc als `een van de weinige oorden in de wereld, waar men het verleden
kan ruiken, een eigenaardige sensatie'.27 Van Santen zou in de jaren 1947-1951
de eerste grondslagen voor de neerlandistiek in Olomouc leggen. Hij had een
Russische echtgenote en kreeg na de communistische machtsovername steeds
meer problemen met de autoriteiten. Uiteindelijk werd hij in mei 1951
gedwongen om naar Nederland terug te gaan. Zijn echtgenote en dochter
mochten eerst als Sovjetburgers het land niet verlaten en volgden pas later dat
jaar. Met het vertrek van Van Santen begon een periode van veertig jaar, waarin
het lectoraat in Olomouc niet was bezet.
Norbert Morciniec en het nieuwe begin van de neerlandistiek in Polen
Het wordt tijd om de blik weer noordwaarts te richten. In een periode dat de
neerlandistiek in Tsjecho-Slowakije bedreigd werd (zie hierboven), was de
ontwikkeling in Polen een heel andere. De persoon die nauw is verbonden met
de neerlandistiek in Polen, is de germanist Norbert Morciniec (*1932). Morciniec
werd op 4 juni 1932 in de destijds Duitse stad Oppeln (Pools: Opole) in Silezie
geboren.28 Omdat het hem op grond van de toenmalige wetgeving verboden
werd om als Silezier in zijn geboortestreek Duits te studeren, studeerde hij
germanistiek aan de katholieke universiteit in Lublin onder Ludwik Zabrocki. Na
Stalins flood in 1953 veranderde de wetgeving en kon Morciniec zijn studie in
Wroclaw afmaken. Na zijn studie werd hij in 1955 assistent bij de belangrijkste
Poolse comparatieve linguist van die tijd, Leon Zawadowski, onder wiens leiding
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hij in 1961 promoveerde. Zijn habilitatiegeschrift uit 1968 was uitdrukkelijk ook
aan het Nederlands gewijd (Morciniec 1968). Daarmee werd voor het eerst na
het vertrek van Steller in 1937 en het overlijden van Siebs (1941) in Wroclaw weer
serieuze aandacht aan het Nederlands als onderzoeksgebied besteed. Evenals
Janota in Praag begon Morciniec als foneticus, maar breidde later allengs zijn
interessegebied uit.
. Dankzij de toenmalige leider van de germanistiek in Wroclaw, prof. Zdzislaw
Zygulski (1888-1975) en met ondersteuning van zijn voormalige hoogleraar uit
Lublin, inmiddels hoofd van de germanistiek in Poznan, kon Morciniec in 196o
een lectoraat Nederlands oprichten. Kort voor zijn habilitatie verbleef hij in
1966/1967 een jaar aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn terugkomst
keerde ook een van zijn eerste studenten, Stanislaw Prcdota (*1944), van wie
later nog sprake zal zijn, vanuit Leipzig terug naar Wroclaw. Toen deze in 1974
promoveerde, zag Morciniec zijn kans schoon en richtte in 1975 de eerste
volwaardige studie Nederlands in Polen op binnen de germanistiek van Wroclaw.
Hij had inmiddels als vicedecaan van de letterenfaculteit (1969-1972) en als
plaatsvervangend directeur van het instituut voor germanistiek (1972-1978) al
getoond ook over organisatorische vaardigheden te beschikken. Deze vaardigheden kwamen goed van pas, want voor het nieuwe vak ontbrak nagenoeg alles
en Morciniec was gedwongen om samen met zijn medewerkers al het studiemateriaal zelf te schrijven. Zo stelde hij in 1977 samen met Elke Morciniec een
eerste woordenboekje Nederlands-Pools/Pools-Nederlands samen (Martens
1977), bracht in hetzelfde jaar het grammaticaboek Zarys gramatyki holenderskiej
(Schets van de Nederlandse grammatica) uit en schreef met zijn echtgenote
Dorota Morciniec de eerste Nederlandse literatuurgeschiedenis in het Pools
(Morciniec 1985). Deze praktische handboeken beleefden meerdere drukken: het
woordenboek was in 2006 al aan zijn dertiende druk toe en de grammatica
kwam in 1995 in een zesde druk uit. Morciniec kan dus met recht de grondlegger van de Poolse neerlandistiek worden genoemd.29

Andere Poolse Iectoraten3°
Het bleef in Polen niet bij Wroclaw alleen. In 1972 werden er in Warschau met
medewerking van de Nederlandse ambassade voor het eerst Nederlandse Cultuurdagen georganiseerd aan de Uniwersytet Warszawski (Universiteit van Warschau).
In 1973 richtte Zofia Klimaszewska (1949-2007), 31 na afronding van haar studie
te Leipzig, daar een lectoraat Nederlands op, waarover later meet In 1974 volgde
een lectoraat aan de Uniwersytet Mikolaja Kopernika (Copernicusuniversiteit) te
Torun dat sindsdien onder leiding staat van Maria Adamiak. In 1977 werd er
bovendien aan de Katolicki Uniwersytet Lubelski (Katholieke Universiteit van
Lublin) een lectoraat Nederlands geopend dat in 1979 werd omgevormd tot een
Centrum voor de Nederlandse Cultuur (oKN, 0§rodek Kultury Niderlanzdkiej). De
eerste directeur van dit OKN was in de jaren 1979-1983 de germanist en
medievist Eugeniusz Wi§niowski (1929-2008), 32 en van 1983 tot 2001 de
classicus en historicus Michal Kaczmarkowski (1934-2oo3). 33 Ten slotte bestond
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er vanaf 1978 tot rond 2003 een lectoraat Nederlands bij de Universiteit van
'Aka. In korte tijd waren er in Polen dus liefst vijf neerlandistiekcentra
ontstaan, waarvan de meeste nog steeds functioneren. In de jaren tachtig
kwamen daar nog faciliteiten in RzeszOw en to Poznan bij.

Jan Czochralski, Zofia Klimaszewskwa en de neerlandistiek in Warschau
Vanuit een wetenschappelijk gezichtspunt is de vakgroep neerlandistiek in
Warschau verreweg de belangrijkste na die in Wroclaw. In 1973 kreeg Zofia
Klimaszewska na afronding van haar studie, onder meer bij de bekende Duitse
neerlandicus Gerhard Worgt, aan haar alma mater een aanstelling als lectrice
Nederlands. Toen een jaar later de germanist Jan Czochralski (1924-2004)
hoofd van het ins tituut voor germanistiek werd, betekende dit groeimogelijkheden voor de neerlandistiek, omdat de taalkundige Czochralski oprecht in het
Nederlands was geinteresseerd. Zijn interesse ging vooral uit naar aspectualiteit in het Pools in vergelijking met het Duits en het Nederlands. Zo behoort
zijn habilitatie over aspectualiteit in het Duits en het Pools in vergelijking uit
1975 (Czochralski 1975) nog steeds tot de standaardwerken op dit gebied en
wijdde hij ook een studie aan aspectproblematiek in het Nederlands (Czochralski 1992 en 1994).
In 1979 kon zo, na de promotie van Klimaszewska over het werk van Louis
Paul Boon (historisch de eerste Poolse dissertatie op een neerlandistisch onderwerp), een aparte vakgroep (Zakiad Niderlandystyki) binnen de germanistiek
worden opgericht, die Klimaszewska tot aan haar dood leidde. Klimaszewska
verenigde net als Olga Krijtova in Praag de functies van literair vertaalster van
Nederlandstalige literatuur met een actieve rol als wetenschapster, waarbij zij
zich vooral specialiseerde op het terrein van de fraseologie. Zij habiliteerde in
1992 dan ook op de verbale fraseologie van het Nederlands.
De derde belangrijke persoon voor de neerlandistiek in Warschau is Andrzej
D4brOwka (*1949). 34 D4brOwka studeerde germanistiek in Warschau en
aansluitend Nederlands aan de Rijksuniversiteit Gent en vertaalkunde in
Amsterdam. Na terugkomst volgde hij college bij de pas benoemde Klimaszewska en promoveerde in 1987 op de abele spelen (D4brOwka 1990). Hij was
sinds 1973 vooral werkzaam als vertaler van Nederlandstalige literatuur. In
2001 habiliteerde hij bij het Instituut, voor Literair Onderzoek van de Poolse
Academie van Wetenschappen op het theater en het heilige in de middeleeuwen (134brOwka 2001). Van 1987 tot aan zijn habilitatie was hij medewerker
van de neerlandistiek in Warschau. Sindsdien werkt hij bij de sectie middeleeuwen van de Poolse Academie van Wetenschappen. Voor de neerlandistiek is
DgbrOwka 's belangrijkste publicatie een lexicon van schrijvers uit het Nederlandstalige cultuurgebied (13413rOwka 1999) dat niet alleen Vlaamse en Nederlandse schrijvers bespreekt, maar ook Surinaamse, Afrikaanse, Friese en Neolatijnse literatuur uit de Nederlanden behandelt.
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De neerlandistiek in Polen, Tsjechid en Slowakije na 1989
De val van het Ijzeren Gordijn in de laatste maanden van 1989 luidde veel veranderingen in, ook voor de neerlandistiek in Centraal-Europa. In de eerste jaren na
de omwenteling ontstonden veel nieuwe lectoraten en vakgroepen waarvan een
deel inmiddels weer is verdwenen. Ook enkele vakgroepen die voor 1989
bestonden, werden vanwege bezuinigingen gesloten. Na de toetreding van Polen,
Tsjechie en Slowakije tot de Europese Unie in mei 2004 stabiliseerde de situatie
langzaam. In het navolgende zullen de belangrijkste ontwikkelingen worden
besproken.

Wroclaw als het belangrijkste centrum van de neerlandistiek in
Centraal-Europa
Stanislaw Prcdota werd op 1 juli 1944 geboren in Zaczarnie nabij Tarnow. Hij
studeerde germanistiek in Wroclaw en aansluitend te Leipzig. Daar moedigde
Gerhard Worgt hem aan om ook Nederlands te gaan studeren, wat Prcdota
nadien in Utrecht en Leuven als postgraduale studie deed. In 1967 werd hij
wetenschappelijk medewerker te Wroclaw en hij promoveerde in 1974 op interferentieproblemen in de uitspraak. Na zijn habilitatie (1982) op Konfrontative
Phonologic Polnisch-Niederleindisch kon hij in 1989 tot buitengewoon hoogleraar
en in 1993 tot gewoon hoogleraar Nederlands worden benoemd. Evenals zijn
leermeester Morciniec vervulde PrOota verschillende functies: van 1982 tot 1987
was hij vicedecaan van de faculteit, en tot 1990 vicedirecteur van het instituut
voor germanistiek. In 1990 richtte hij het historisch eerste zelfstandige instituut
voor neerlandistiek van Centraal-Europa op, de Katedra Jezyka, Literatury i
Kultury Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu (de huidige Katedra Filologii
Niderlandzkiej), dat hij tot 1995 leidde. 35 Het zwaartepunt van zijn werk ligt op
fraseologie, lexicografie en fonologie.
Morciniec en PrOota leidden een hele reeks zeer goede studenten op die vaak
zelf medewerker werden. Twee van hen moeten hier met name worden
genoemd, omdat zij van belang zijn geweest voor de verdere ontwikkeling van
twee centra: Stefan Kiedrori (*1955) en Jerzy Koch (*1958).
Stefan Kiedrori werd op 6 augustus 1955 te Poznan geboren en studeerde
germanistiek en neerlandistiek bij de universiteit van Wroclaw. Vanaf 1980 was
hij medewerker van het Instituut voor Germanistiek aldaar. In 1987 promoveerde hij op Niederleindische Spracheinfliisse auf die Sprachtheorie von Justus Georg
Schottel. Hij specialiseerde zich later op oudere Nederlandstalige literatuur en op
historische invloeden van de Nederlanden op Silezie. Hij habiliteerde in 1994 op
de humanist Andreas Gryphius. Van 1995 tot 2008 leidde hij als buitengewoon
hoogleraar het instituut voor neerlandistiek. In 2008 werd hij door de Poolse
president tot professor titularis hoogleraar benoemd. 36 Hij is tevens hoofd van de
vakgroep voor oudere letterkunde bij de neerlandistiek te Wroclaw.37
Jerzy Koch (*1958) studeerde germanistiek en Nederlands aan de universiteit
van Wroclaw, waar hij in 1985 medewerker werd. In 1992 sloot hij een beursver-
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blijf van een jaar aan de Katholieke Universiteit Leuven of met een aldaar cum
laude verdedigde dissertatie over de receptie van Multatuli in Polen. Koch werd
hoofd van de sectie moderne letterkunde van het instituut voor neerlandistiek
en ging zich in toenemende mate specialiseren op het Afrikaans. Zijn habilitatie in 2003 was dan ook gewijd aan het thema Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman.38 Sinds 1997 werkt Koch ook aan het instituut voor anglistiek
van de universiteit van Poznan, waar hij in 2003 buitengewoon hoogleraar
werd. In 2005 werd hij door de Poolse president tot professor titularis benoemd.
In 2007 werd hij gewoon hoogleraar.39
Het instituut voor neerlandistiek te Wroclaw telt heden vijfentwintig
medewerkers, waarmee het een van de grootste faciliteiten neerlandistiek in
Europa is. De medewerkers zijn georganiseerd in verschillende vakgroepen en
bestrijken gezamenlijk zowel op taalkundig, als op letterkundig gebied vrijwel
het gehele wetenschappelijke terrein van de neerlandistiek. Voor de gehele
Centraal-Europese neerlandistiek is van uitermate groot belang dat de vakgroep
in Wroclaw in 1983 de periodiek Neerlandica Wratislaviensia heeft opgezet die
sinds 1989 gemiddeld eenmaal per twee jaar verschijnt en openstaat voor
neerlandici uit de gehele regio. In de nu ruim vijfentwintig jaar dat het
tijdschrift bestaat, is het uitgegroeid tot een belangrijke reeks van wetenschappelijk niveau.

Andere Poolse vakgroepen na 1989
Te Warschau is de neerlandistiek een vakgroep binnen de germanistiek. Na de
vrij plotselinge dood van Klimaszewska in 2007 gaan haar leerlingen met de
neerlandistiek verder. De belangrijkste medewerkers zijn op dit moment de
geassocieerde hoogleraar Ryszard Zelichowski (*1946), samen met de gepromoveerde neerlandici Ewa Jarosifiska (*1952), Ewa Majewska (*1968) en
Marcin Polkowski (*1978). De vakgroep richt zich op een klassiek filologisch
programma.
Te Poznan maakte het lectoraat Nederlands na de aanstelling van Jerzy Koch
in 1997 een snelle groei door. Inmiddels is hier een volwaardige studie Nederlands geopend. De nadruk van het onderzoek ligt echter op het Afrikaans.
Naast Koch moet vooral Pawel Zajas worden genoemd die zich bezighoudt met
moderne Nederlandse en Afrikaanse literatuur. De vakgroep is intussen hard
op weg om naast Wroclaw en Warschau een derde belangrijk centrum voor de
studie van Nederlandse taal en cultuur in Polen te worden.
In Lublin kon in 2007, precies dertig jaar na de oprichting van het lectoraat
Nederlands, de officiele opening van de zelfstandige vakgroep bij het Centrum
voor Nederlandse Taal en Cultuur worden gevierd. De leerstoel wordt in het kader
van het reeds lang durende samenwerkingsverband met de Katholieke Universiteit Leuven bezet door Koen Jaspaert (*1957), van 1998 tot 2004 Algemeen
Secretaris van de Nederlandse Taalunie. De vakgroep biedt in het kader van de
anglistiek een bachelorstudie Nederlands aan.
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De

heroprichting van het Nederlands in Bratislava en Olomouc

Voor Tsjechie en Slowakije was de belangrijkste ontwikkeling dat de formeel
nimmer opgeheven, maar sinds respectievelijk 1951 en 1959 niet bezette lectoraten in Olomouc en Bratislava in oktober 1990 nieuw leven werd ingeblazen.
Rudolf Gedeon, hoofd van de germanistiek te Bratislava, verzocht aan de
medievist Wilken Engelbrecht (*1962) om gedurende de periode die hij als
onderzoeker in Bratislava doorbracht colleges Nederlands te geven. Eenzelfde
verzoek werd ook gedaan door Lucy Toporska, hoofd van de germanistiek in
Olomouc. Na afloop van het onderzoeksverblijf kreeg Engelbrecht het aanbod
om te blijven en in beide plaatsen een volwaardige studie Nederlands op te
bouwen. Engelbrecht bezette tot een jaar na de deling van Tsjecho-Slowakije in
twee staten (1993) beide lectoraten en droeg in juni 1994 het lectoraat in Bratislava over aan Abram Muller.4°
In Olomouc groeide het lectoraat stilaan uit tot een complete vakgroep (1997)
en uiteindelijk in 2003 tot een zelfstandig instituut (Katedra nederlandistiky) met
inmiddels lien voltijdse stafmedewerkers. Met de promoties van Lianne Barnard,
Wilken Engelbrecht en Katetina Malkova, en vervolgens Engelbrechts habilitatie
in 2005, beschikt de vakgroep over voldoende eigen kader. Het accent ligt op
tolken, vertalen en zakelijk Nederlands en daarnaast op contrastieve taal- en
letterkunde. Er wordt in het programma systematisch aandacht besteed aan het
Fries en het Afrikaans, talen die sinds 1997 als afstudeerrichtingen zijn erkend.
De vakgroep ging als eerste afdeling neerlandistiek in Centraal-Europa al in
2003/2004 op de zogenoemde bachelor-masterstructuur over.41 De vakgroep stond
merle aan de basis van de samenwerkingplatforms Comenius, de vereniging voor
neerlandici van Centraal-Europa (opgericht in 1995) ,42 en ONETS, het docentenplatform voor Tsjechie en Slowakije (opgericht in 1994).
Te Bratislava, waar de germanistiek sterk is gericht op tolken en vertalen,
ontstond zo de eerste volwaardige vakgroep tolken en vertalen Nederlands. De
centrale persoon is hier Jana Rak ganyiova (*1949). Zij studeerde germanistiek en
scandinavistiek te Bratislava en maakte tijdens haar studieverblijf in Duitsland
kennis met het Nederlands, waarin zij zich tijdens stageverblijven in Leuven en
Leiden verder bekwaamde. In 1997 habiliteerde zij op rationele, esthetische en
ethische aspecten van het vertalen. In Bratislava wordt Rak§anyiova sinds 2004
bijgestaan door Marketa Skrlantova die specialiste is op het gebied van juridisch
Nederlands, met name van juridische terminologie. De vakgroep neemt deel aan
allerlei projecten. Zo is het eerste handwoordenboek Nederlands-Slowaaks in
uitvoering, waarvan de verschijning eerstdaags kan worden verwacht.

Andere Tsjecho-Slowaakse vakgroepen
In Praag wordt de vakgroep sinds het emeritaat van Olga Krijtova in 1993 geleid
door de taalkundige Zdenka Hrntitova. Zij houdt zich vooral bezig met fraseologie en lexicologie en is een van de auteurs van het handwoordenboek Nederlands-Tsjechisch. De belangrijkste medewerker naast haar is de Nederlandse
Ellen Krol, een specialiste in Nederlandse literatuur uit de negentiende eeuw. De
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vakgroep heeft als onderdeel dat een kleinere Germaanse taal bestudeert, een
vaste positie binnen het Instituut voor Germaanse Studies ( Ustav germans4ch
studil), vergelijkbaar met de sectie Scandinavistiek. De vakgroep is gericht op een
klassiek filologisch programma neerlandistiek. Sinds 2002 heeft de vakgroep vijf
nationale colloquia, de Praagse Perspectieven georganiseerd.
Te Brno heeft het lectoraat zich na 1989 sterk ontwikkeld. Dit was vooral de
verdienste van twee opeenvolgende Vlaamse lectoren, Leopold Decloedt en Nele
Rampart die het lectoraat ontwikkelden tot een volwaardige vakgroep met een
bachelor-master studie Nederlandse taal en literatuur. Sinds 2006 berust de leiding bij de Tsjechische medewerkers, eerst was Alexandra Andreasova hoofd van
de vakgroep en sinds 2008 Marta Novakova. Beiden zijn taalkundigen die zijn
afgestudeerd in Olomouc. De vakgroep richt zich vooral op interculturaliteit.
Na 1989 waren er in Oost-Bohemen verschillende pogingen om een lectoraat
Nederlands te vestigen. De eerste poging in Pardubice (1993-1995) eindigde
spoedig. Op dit moment wijdt de in Olomouc afgestudeerde Sylva Sklendova
zich naast haar hoofdfunctie bij het archief van de universiteit te Hradec Kralove
tevens aan het Nederlands, waarvoor zij cursussen voor belangstellenden
aanbiedt. Sklengova heeft een beknopt overzicht van de Nederlandse geschiedenis gepubliceerd (Sklenatova 2006).
In Slowakije ontstond in 2002 een nieuw lectoraat Nederlands bij de Katolicka
univerzita v Ruiomberku (Katholieke Universiteit Ru2omberok) toen de jonge
literatuurwetenschapper Adam Bloch daar werd benoemd tot geassocieerd hoogleraar. Hij wordt bijgestaan door Marta Manakova die is afgestudeerd in
Olomouc. Bloch is een van de belangrijkste literatuurtheoretici van Slowakije en
werd onlangs benoemd tot directeur van het Instituut voor Wereldliteratuur van
de Slowaakse Academie van Wetenschappen.43

Ter afronding
In dit artikel is gepoogd om een overzicht te geven van de wetenschappelijke
ontwikkeling van het Nederlands in het Slavischtalige Centraal-Europese gebied
dat de huidige staten Polen, Tsjechie en Slowakije beslaat. In alle genoemde
landen heeft de neerlandistiek zich in de loop van de twintigste eeuw ontwikkeld van specialisatie binnen de germanistiek of anglistiek tot een
zelfstandige wetenschappelijke discipline.
In het onderzoek is de aandacht van lieverlede verschoven: van middelnederlandse letterkunde in de negentiende en begin twintigste eeuw, over taalkunde
via historische en vergelijkende taalkunde in het interbellum naar contrastieve
studies in het heden.
Van ooit een liefhebberij van een paar invloedrijke hoogleraren met hooguit
enkele studenten die Nederlands als een exotisch bijvak namen, is het Nederlands nu uitgegroeid tot een naar plaatselijke maatstaven relatief kleine maar
krachtige studierichting. De eerste vakgroep die deze status bereikte was die te
Wroclaw met de oprichting van het zelfstandige instituut in 1990. De eerste
bijeenkomst van doctorandi uit Tsjechie en Slowakije te Bratislava in 2006
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(§krlantova & Engelbrecht 2006), en het eerste colloquium van doctorandi en
habilitandi uit heel Centraal-Europa Trefpunt Wroclaw in Wroclaw in 2008
tonen aan dat de Centraal-Europese neerlandistiek wetenschappelijk volwassen
is geworden.44

NOTEN

1 De Duitstalige randgebieden, het zgn.
Sudetenduitsland, werden conform het
Mtinchener Abkommen van 29 september
1938 officieel bij het Duitse Rijk gevoegd.
2 Een in memoriam voor de in september
2008 overleden Praagse hoogleraar
Ptemysl Janota verscheen in Internationale neerlandistiek, 47, 1, februari 2009.
3 Gegevens op basis van Prqdota (2005) en
Kiedron (2008, 527-537).
4 Heden een voorstad van Wolfsburg.
5 Kiedron (2000, 10) telt vanaf183o, het
moment dat Hoffmann von Fallersleben
buitengewoon hooglerlaar werd. Kiedron
(2008, 527) telt vanaf 1823. Deze Iaatste
telling is hier aangehouden.
6 Zie ook Grave in dit nummer.
7 Gegevens op basis van Brouwer (1942) en
Kiedron (2008, 537-54o).
8 Gegevens omtrent Kalda's !even ontleend
aan Kalda (1967), Schwanzer (1957),
Terray (1969) en Mayerovd (2003), voorts
aan eigen onderzoek (enquetering van
collega's in Bratislava in de jaren 19911994 en 2007-2008).
9 Frantitek Kalda sr. (1851-1924) was een
van de belangrijkste theologen van de
zogenaamde Cirkve helvetskeho vyznanf
(Gereformeerde Kerk) in Tsjechie. Hij
behoorde tot het interkerkelijke protestantse comite dat in 1903 de treska
diakonie (Tsjechisch Diaconaat) oprichtte
en daarmee tevens tot degenen die de
aanstoot gaven tot het samengaan van de
kerken in 1918 in de taeskobratrska &key

evangelicka (Tsjechische Evangelische
Broederkerk). Met name de zogenaamde
`Helvetische', dat wil zeggen gereformeerde stroming binnen dit kerkgenootschap, heeft al sinds 1781 nauwe banden
met de Nederlandse protestantse kerken
en dominees van deze kerken hebben
veelal in Nederland theologie gestudeerd.
Zie Bednat (1924) en Balcar (1968). De
familieband van vader en zoon blijkt uit
Mayerova (2003, 881). De familie van
moederskant, Szalatnay, was overigens
ook een domineesgeslacht.
10 Gegevens op basis van Schwanzer (1957,
44). Kalda (1967,109) geeft zelf aan dat
hij in 1918 werd aangesteld bij de Tsjechische Hogeschool voor Technische Wetenschappen en de Tsjechische Handelsacademie. De oplossing van deze
ogenschijnlijke tegenstrijdigheid is dat
vto in 1919 werd geopend en in 1929 als
aparte faculteit werd gevoegd bij de Ceske
vysoke uani technicke (Tsjechische Hogeschool voor Technische Wetenschappen,
sinds 1920 de naam van het in 1798
gestichte Polytechnicky a stay, Polytechnisch Instituut). In 1952 werd de v§o als
Vysokó gkola ekonomickó (Economische
Hogeschool) weer een zelfstandige instelling, wat zij tot op heden is, zie:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A
1_%C5%A1 kola_ekonomick%C3%A1_v_Pr
aze (download 22-9-2008).
11 Zcipadogermcinskciflexe se zvlatnim
zfetelem k nizozem§tin (Westgermaanse
verbuigingen met speciale aandacht voor
het Nederlands). Het geschrift zelf is
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verloren gegaan. Kalda (1923) geeft een
afkomstig uit Solatova (1997), Decloedt
(2000) en Rampart (2008). De nieuwste
inhoudelijk overzicht van de habilitatie en
in Kalda (1936) verwerkte hij de stof in een
ontwikkelingen zijn rechtstreeks van de
actuelere versie.
betrokkenen vernomen.
12 Kalda wordt als voorbeeld van zo'n uitzon22 Voor oudere generaties Tsjechen is met
dering genoemd door Majtanova (1999).
name de verwoede discussie bekend
13 Kalda leidde vanafi934 tot de opheffing in
tussen de reeds eerder genoemde Praagse
1938 de Slowaakse afdeling van dit instigermanist ArnfAt Kraus en Antonin Beer of
tuut die formeel was gehuisvest op zijn
men in het Duits voor het begrip 'Tsjeinstituut in Bratislava.
chisch' Bbhmisch dan wel Cechisch/Tschechisch moest gebruiken. Deze discussie
14 De gegevens over Trnka zijn op basis van
Nosek (1971,1984 en 1985).
duurde van 1886 tot 1921 en werd uiteinde15 Kalda (1967, 111-112).
lijk ten voordele van Tschechisch (het stand16 Voor de volledigheid zij vermeld dat ook in
punt van Kraus) beslist. De discussie is
deze steden internationaal bekende Duitsbeschreven in Berger (2007).
talige universiteiten bestonden –de Karl23 Gegevens over Skopal afkomstig uit
Ferdinands-Universiteit Prag in Praag (1348,
Maretek & Rampart (2002).
apart Duitstalig sinds 1882) en de Deutsche 24 Gegevens over Van Santen ontleend aan
Technische Hochschule Bra nn (1843, apart
Bokhove 2000 en aangevuld met mondeDuitstalig sinds 1899). Beide werden in
ling door PhDr. Tomah Hrbek (kanselier
1945 gesloten.
van de Univerzita Palackeho) en doc. PhDr.
17 Kalda (1967, 112) stelt dat mevrouw Vorrink
Lucy Topol'ska, CSc., geb. Hrbkova (voor`omstreeks 1949' in Praag werkzaam was,
heen hoofd van de germanistiek in
ROitkova (1994, 617) dat zij in 1948 het
Olomouc) verstrekte details.
land moest verlaten. Dit laatste lijkt meer
25 Van Santen had zichzelf via de dichter
overeen te komen met de feitelijke poliMartinus Nijhoff, destijds adviseur van
tieke situatie na 1948. Vergelijk ook
Gerard van der Leeuw toen deze minister
Bokhove (2000, 249, noot 13).
was, gemeld. Wegens zijn 'onaangepaste
18 Rei2itkova (1994, 618-619). Gegevens over
gedrag' duurde de diplomatieke funtie
Janota voorts afkomstig uit Palkov g (1996).
maar kort, tot begin 1946. Van Santen bleef
19 In 1976 gaf Hans Krijt samen met Pfemysl
in contact met Van der Leeuw en het is
waarschijnlijk dat Fischer zo met Van SanJanota het Klein Tsjechisch woordenboek uit,
dat het allereerste Nederlandse woordenten bekend was geraakt (vergelijk Bokhove
2000, 249-251). Bokhove was niet bekend
boekje Tsjechisch was. In 1989 en 1997
kwamen hierziene versies hiervan uit.
met de vriendschapsrelatie tussen Van der
20 Gegevens ontleend aan R62itkova (1994),
Leeuw en Fischer die pas door recent TsjeRi.ditkova (1998), Krijt (2003), Hrntifova
chisch onderzoek van Karel Koneny van de
(2008). De onderscheidingen betroffen:
universiteit van Olomouc is ontdekt.
Martinus Nijhoffprijs (1969), erelid KANTL
26 Zie www.iisg.nl/archives/en/files/s/
(1986), Officier Orde van Oranje-Nassau
10768005.php (download 22-9-2008) en
(2001), Cena Josefa Jungmanna (2005),
Bokhove (2000, 249, noot 13), waar o.a. uit
Magnesia Litera (2006) en NLPVF-vertalersde briefwisseling van het gezantschap
prijs (2007).
wordt geciteerd.
21 De gegevens over de vakgroep te Brno zijn
27 Bokhove (2000, 245).
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28 Gegevens op basis van Criko & Kiedron
(2002) en Kiedron (2008, 541-546).
29 Morciniec werd als erkenning in 1985
benoemd tot buitenlands erelid van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse
Letterkunde te Gent. In 1992 werd hij
Commandeur in de Orde van OranjeNassau en Ridder in de Kroonorde van het
Koninkrijk Belgie. Voorts werd hij onderscheiden met de Poolse orde Polonia
Restituta en het Poolse Gouden Kruis van
Verdienste.
3o Gegevens op basis van de verslagen op
verschillende Colloquia van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek:
Prqdota (1976), Predota (1982), Worgt
(1986).
31 Een beknopte Ievensbeschrijving van Zofia
Klimaszewska in het Pools en Nederlands
is: In memoriam Zofia Klimaszewska
(1949-2007), www.polonia.n1/?p=955
(download 22-9-2008). Zie voorts
Kiedron (2007).
32 Zijn levensbeschrijving door Jan Krystof
Wasilewski, Eugeniusz Wi'sniowski (19292008) is te vinden op
www.kul.lublin.pliart_11085.html
(download 22-9-2008).
33 Levensbeschrijving door Augustyn
Eckmann, Micha Kaczmarkowski (1 9342001) op www.kul.lublin.pl/art_1132o.html
(download 22-9-2008).
34 Gegevens voornamelijk ontleend aan
D4brOwka's eigen website
http://andrzej.dabrowka.com/ (download
26-9-2008).

35 Voor zijn verdiensten werd Prcdota onderscheiden met de ANv-Visser-Neerlandiaprijs (1991), de Prijs van de Poolse
Minister voor Nationale Opvoeding, het
Poolse Gouden Kruis van Verdienste en
het lidmaatschap van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde in Leiden.
36 Deze titel houdt het midden tussen een

buitengewoon en gewoon hoogleraar. Voor
de volledigheid zij vermeld dat Kiedron
sinds 2000 voorzitter is van de staatsexamencommissie te Olomouc en sinds 2004
aldaar extern hoogleraar oudere letterkunde. Voorts was hij in de jaren 20002002 buitengewoon hoogleraar bij de
afdeling neerlandistiek in Warschau.
37 Kiedron werd in 1999 opgenomen in de
Maatschappij van de Nederlandse Letterkunde te Leiden en werd in 2006 benoemd
tot Officer in de Leopoldorde, de hoogste
Belgische onderscheiding. Sinds 2003 is
hij bovendien lid van het dagelijks bestuur
van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek.
38 Vijfjaar later verschenen in boekvorm
(Koch 2008).
39 Koch kreeg zowel als literair vertaler, als
als wetenschapper verschillende eerbewijzen. In 1995 kreeg hij de prestigieuze
Martinus Nijhoff Prijs voor zijn Poolse
Multatulivertaling. In 1996 werd hij opgenomen als lid van de Maatschappij der
Nederlandse Letterkunde te Leiden. In
2001 werd hij research fellow van de
Universiteit van die Oranje-Vrystaat in
Zuidafrika en in 2005 het historisch eerste
Poolse lid van de Suid-Afrikaanse Akademie
vir Wetenskap en Kuns. In datzelfde jaar
kende het Poolse Ministerie van Onderwijs
hem een onderscheiding toe voor zijn
boek over Zuid-Afrikaanse literatuur.
40 Engelbrecht werd voor zijn engagement
onderscheiden met de ANv-Visser-Neerlandiaprijs (1997), de Cena mesta
Olomouce (1998), opname in de Fryske
Akademy (1998) en opname in de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te
Leiden (2000).
41 De eerste masterstudenten nieuwe stijl
werden in 2006/2007 aangenomen.
42 Deze vereniging werd in mei 1995 opgericht op het 5e regionale colloquium in

75

Olomouc op initiatief van Leopold
Decloedt, Stefan Kiedron, Jerzy Koch,
Esther Zelenka en Wilken Engelbrecht.
43 Koch is daarnaast ook de belangrijkste
literaire vertaler van Nederlandstalige literatuur in het Slowaaks. Hij kreeg verschillende onderscheidingen: de Slowaakse
staatsprijs voor literaire vertalingen Cena
Jana HoIleho (1997), de N LPvF-Vertalersprijs (2006), Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau (2008).
44 De lezingen van dit colloquium zullen in
de loop van 2008/2009 uitkomen. Het
volgende Centraal-Europese colloquium
voor doctorandi en habilitandi is gepland
in het voorjaar 2010 to Olomouc.
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In Memoriam

Jan W. de Vries 1937-2008

Jan de Vries overleed op 12 december 2008,
enkele dagen voordat hij 71 jaar zou worden.
Hij heeft zijn jaren ten voile benut: via de
kweekschool en MO-A en MO-B behaalde hij
zijn doctoraal Nederlands, waarna hij in 1975
promoveerde op de Lexicale morfologie van het
werkwoord in modern Nederlands. Van onderwijzer in de jaren zestig tot hoogleraar
taalkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden in
1985; oprichter van de afdeling Nederlands in
Jakarta in 1969-1972 en van Dutch Studies,
een opleiding Nederlands voor anderstaligen
aan de Leidse universiteit in 1986; (co-)auteur
van talrijke publicaties waarvan de meest
recente over Nederlandse leenwoorden in het
Indonesisch en het Maleis eind 2007
verscheen. Hij werkte ook mee aan publicaties waarmee een breder publiek bediend
werd zoals Het verhaal van een taal. Negen
eeuwen Nederlands.

Daarnaast was Jan bestuurder en redacteur:
hij had zitting in talrijke commissies,
besturen en andere organen die de taalkunde,
het Indonesisch of de internationale neerlandistiek aangingen. Hij maakte van 1976 tot
1982 deel uit van het bestuur van de IVN en
bekleedde daarin de post van penningmeester. In die tijd ging de penningmeester
nog met een tas vol contant geld in kleine
coupures naar het colloquium neerlandicum
opdat ter plekke de reiskosten van de
deelnemers uitbetaald konden worden. En die

tas hield hij angstvallig binnen handbereik. De
vraag: 'Jan, waar is je tas?' echode regelmatig
in gang, zaal of restaurant. Jans betrokkenheid
bij de internationale neerlandistiek blijkt ook
uit zijn Iidmaatschap van de redactie van
Neerlandica extra muros waar hij van 1990 tot
2001 heeft bijgedragen aan de ontwikkeling
van een mededelingenblad tot een wetenschappelijk tijdschrift.
En tussen de bedrijven door was Jan de helft
van zijn leven ziek, vaak ernstig ziek. Daar
ging hij op een nonchalante manier mee om:
net losgekoppeld van de beademing (`maar nu
gaat het weer prima') belde hij op om redactiezaken te bespreken en om je deelgenoot te
maken van een (min of meer) vertrouwelijke
kwestie die je niet verder mocht vertellen. Nog
niet ontslagen uit het ziekenhuis of hij zat
alweer in de trein of het vliegtuig op weg naar
een vergadering of congres.
Jan de Vries was een optimistische,
energieke man: echtgenoot, vader, grootvader,
wetenschapper en promotor. Tot het plotselinge overlijden van zijn vrouw Aurelia in
september 2004. Sindsdien `duurden de jaren
langer'. 'We niet meer wil, is dood' schreef hij
in een nieuwjaarsbrief aan vrienden die hij
uitreikte tijdens een etentje waarmee hij in
december 2007 zijn zeventigste verjaardag
vierde. Jan had een sterke wil, maar dat bleek
niet genoeg.
– Marja Kristel
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Ingrid Wiken Bonde

The importance of being 'docent'

In de jaren zestig was Nederlands in Zweden
bijvak bij Duits. De Rooy was 'buitenlands
lector' (tijdelijke betrekking), maar nadat hij de
Zweedse titel 'docent' (ongeveer: 'cum laude
gepromoveerde onderzoeker') had veroverd,
mocht hij op de hoogste academische niveaus
les geven. Daardoor kon Nederlands een
zelfstandig studievak worden, los van het
Duits, voorlopig op kandidaatsniveau. Op
hoger niveau bleef Nederlands bijvak bij Duits.
De Rooy liet mij les geven aan de beginners.
Na een beurs van vier maanden in Leuven en
vier in Amsterdam wist ik hoe de academische
studie Nederlands in Nederland en Belgie in
elkaar zat, wist ik het nodige over de taalstrijd
in Belgie, en wist ik zoveel over Vlaanderen dat
ik in 1974 Boons Kapellekensbaan kon vertalen,
hetgeen ik deed uit een combinatie van liefde
en geldgebrek.
De Rooy vertrok in 1970 naar het Dialectenbureau in Amsterdam. Vanafi972, na mijn
doctoraal Duits, deelden Christiane Beke uit
Gent en ik zijn buitenlandse lectoraat. Er werd
toen veel geschreven over een eventuele
Nobelprijs voor Boon. Dit leidde tot veel vertalingen, ook van andere Nederlandse en
Vlaamse auteurs. lk vertaalde zoveel als ik
maar kon, zodat zou blijken dat Nederland en
Vlaanderen niet alleen uit kaas, tulpen en
chocola bestonden.
Net op het moment dat ons tijdelijke
lectoraat afliep kwam er in 1978 door diploma-
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tieke interventie van de Nederlandse ambassadeur Polderman –een waarachtig symbolische
naam –een vaste baan voor Nederlands
('universitetslektor') en een promotieopleiding.
De nieuwe leiding van de vakgroep Duits
beroofde het Nederlands weliswaar van zijn
buitenlandse lectoraat, maar opheffen kon niet.
Om studenten aan te trekken en nieuwe
vertalers te kweken zette ik begaafde studenten
(onder toezicht) aan het vertalen voor uitgeverijen. Ze kregen daardoor werkervaring–erg
populair–maar moesten dan wel hun kandidaatsscriptie schrijven over hun vertaalproblematiek Of over de receptie van een vertaalde
schrijver in Zweden. lk was een genteresseerde
scriptiebegeleidster want ik werkte tegelijkertijd
aan mijn proefschrift over de receptie van
Nederlandse literatuur in het Zweedse literaire
veld.
Een en ander bleek heel toevallig in het opkomende paradigma binnen de internationale taalen literatuurstudie te passen: in de jaren tachtig
bloeide de belangstelling voor vertaalwetenschap en receptieonderzoek. We kregen in 2004
zelfs een officiele vertalersopleiding Nederlands.
Toen ik in 1998 'docent' (in de Zweedse
betekenis) was geworden kreeg het vak een aiobaan: er was weer iemand formeel bevoegd om
promotieonderzoek te begeleiden. Een aio is
inmiddels klaar en een tweede is bezig. Gepassioneerd –sorry, gepensioneerd –duim ik voor
hun toekomst en voor die van het vak.
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Irina Michajlova (Universiteit van Sint-Petersburg)

Uit de geschiedenis van de Russische
vertalingen van de Nederlandse literatuur'

Al in de jaren zestig maar vooral in de jaren tachtig publiceerde het tijdschrift
Ons erfdeel regelmatig artikelen over de Nederlandstalige literatuur in het
Russisch (Mironov 1968, Osjis 1975, Maegd-Soêp 1980, Wezel 1983 en 1987),
maar in de jaren negentig begonnen soortgelijke publicaties ook in andere
tijdschriften en artikelenbundels te verschijnen. De artikelen uit de periode
1980-2003 bevatten algemene overzichten van min of meer recente vertalingen (Maegd-Soêp 1980, Wezel 1983) of namen een of ander aspect van het
verschijnsel onder de loep, zoals vertalingen van werken van een bepaalde
auteur (bijvoorbeeld Wezel 1987 over Maarten 't Hart, Verstraete 1995 over S.
Streuvels, Eekman 1999 over Jacob Cats, Michajlova 2000 over L.Couperus),
de activiteiten van een bepaalde vertaler (Kn'azkova 1995 over Ju.Sidorin,
Brouwer 1997 over Korsakov), de Russische vertaalstrategie in de sovjettijd
(Langeveld 1995 over de jaren zeventig), de weglatingen en adaptaties vanwege
de censuur in de sovjettijd (Damme 1989) en dergelijke. Ook in Neerlandica
extra muros stond in 2001 een artikel over de Nederlandstalige literatuur in
Rusland (Michajlova 2001), dat een beknopt overzicht omvatte van de vertalingen uit de negentiende en twintigste eeuw met de meeste aandacht voor de
jaren negentig van die twintigste eeuw.
Uit 2003 dateert de Bibliografie van de Nederlandse literatuur in Russische vertaling (Scheltjens 2003, als inleidend artikel Michajlova 2003) die een zo goed als
complete opsomming van Russische vertalingen uit het Nederlands tussen 1712
en 2000 bevat (1575 titels). Deze bibliografie maakt het, samen met de Russische
bibliografie over Nederland en over Russisch-Nederlandse betrekkingen (2003) mogelijk om verdere studie van het onderwerp op een systematische wijze uit te
voeren, zoals bijvoorbeeld in het artikel van W. Scheltjens over de vertaalpolitiek in de Sovjet-Unie in de naoorlogse periode (Scheltjens 2006), maar daarnaast neemt de stroom artikelen over individuele auteurs, teksten en aspecten
ook niet of (bijvoorbeeld Waegemans 2006 over Gaston Durnez, Verstraete
2006 over Cees Nooteboom, Michajlova 2006 over Vondel, Kobrin 2007 over
Nijhoff).
Recent zijn ook nieuwe feiten ontdekt over het verre verleden, in het
bijzonder over Nederlands-Russische literaire contacten die tot het jaar 1674
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teruggaan, maar ook de nieuwe vertalingen van na 2000, die nu ook een apart
hoofdstuk in de geschiedenis van deze contacten vormen, eisten een nieuwe
studie. In dit artikel vat ik mijn periodisering van de geschiedenis van de Russische vertalingen uit het Nederlands, die onderdeel vormt van mijn proefschrift
(2008) samen. Daarbij leg ik de meeste nadruk op mijn nieuwste bevindingen.

Een vertaling uit de zeventiende eeuw
In het jaar 1674 heeft Andries Andrieszoon Winius (1641-1717), een Nederlander die in Rusland was geboren uit Nederlandse ouders en Russischorthodox werd gedoopt, een vertaling gemaakt met een hele lange titel:
Schouwspel van het menselijk leven, waarin wonderlijke gesprekken der dieren
uitgelegd staan (...) vertaald uit het Duits tot algemene nut door A:S W in de stad
Moskou in het jaar (...) 1674. (Winius 1674). `A:S W' staat voor Andrieszoon
Winius' (in het Russisch heette hij Andrej Andereevitsj Vinius'), als brontaal is
het Duits vermeld, maar de naam van de Duitse auteur staat er niet bij. Het
Schouwspel van het menselijk leven was een verzameling dierenfabels met bijpassende korte, historische exempla, veelal uit de klassieke oudheid. In de jaren
zeventig van de zeventiende eeuw werkte Winius bij het Tosolsky prikaz' (het
ministerie van buitenlandse zaken) aan het hof van de tsaar Alexej Michajlovitsj, de vader van Peter de Grote. Zijn werk bestond onder meer uit het lezen
van buitenlandse kranten (Duitse, Nederlandse, Franse, Italiaanse, Poolse en
Zweedse) om daaruit de belangrijkste informatie te vertalen voor de tsaar en
voor de handgeschreven Russische krant Couranty. Het ging vooral om politiek
nieuws, maar of en toe was er ook iets van wetenschappelijke en culturele aard
bij. Winius was op die manier goed op de hoogte van het culturele leven in
Europa. Het Schouwspel van het menselijk leven was zijn enige vertaling van
buitenlandse fictie.
Winius' Schouwspel werd meteen ongelooflijk populair in Rusland, er werden
veel afschriften van gemaakt, waarvan er ongeveer zestig vandaag de dag
bewaard worden in de manuscriptenafdelingen van verschillende Russische en
Oekraiense bibliotheken. In 1712, dat wil zeggen achtendertig jaar later, toen
Peter de Grote zijn belangrijkste oorlogen achter de rug had en genoeg
aandacht kon schenken aan een vreedzaam cultureel leven, werd besloten
Winius' vertaling als boek te drukken, `zo te zien, op initiatief van Peter zelf'
(Tarkovsky 1969, 252). 2 Op deze uitgave wil ik nu nader ingaan.
Winius' Schouwspel was van grote invloed op de Russische cultuur. Volgens
R.B. Tarkovsky, zijn er sporen van terug te vinden in het werk van Soemarokov
(Tarkovsky 1971). In de Zomertuin in Petersburg en in het park van Peterhof
werden sommige fonteinen gedecoreerd met figuren die waren geinspireerd op
afbeeldingen van de personages uit die fabels. Op de markt kon men goedkope
`loebok-plaatjes' kopen met illustraties uit het Schouwspel. Ook in de twintigste
eeuw was dit boek nog niet vergeten, getuige een leerboek over de geschiedenis
van de Russische taal dat in 1949 werd gepubliceerd, waarin twintig pagina's
aan Winius' Schouwspel werden gewijd (Obnorsky, Barhudarov 1949).
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De specialisten in oude Russische literatuur hebben lang naar de brontekst
van deze vertaling gezocht. Omdat in de titel staat dat het 'int het Duits' ('s
nemeckago') is vertaald, heeft men naar een Duits origineel gezocht. In 1969
heeft R.B. Tarkovsky bijvoorbeeld verondersteld dat het om het Duitstalige
Theatrum morum moet gaan, dat in 1608 in Praag verscheen met een voorwoord van de Antwerpse kunstenaar Aegidius Sadeler die werkzaam was aan
het hof van keizer Rudolf II (Tarkovsky 1969). Dit Theatrum morum bevat
echter 139 fabels, terwijl het oorspronkelijke manuscript van het Schouwspel er
134 heeft die allemaal in Sadelers boek te vinden zijn, aldus Tarkovsky. Maar er
zijn toch heel veel vraagtekens gebleven, want er zijn te veel discrepanties
tussen de twee teksten. In de eerste plaats is de volgorde van de fabels totaal
verschillend, in de tweede plaats verschillen negenenveertig van de titels van de
fabels die in het Schouwspel bovendien vaak uitvoeriger zijn (bijvoorbeeld nr.
107 Van de Beer en de Bijen vs. Vom Berm) of zelfs andere dieren noemen
(bijvoorbeeld nr. 31 Van de papegaai en de Vos vs. Vom Fuchs and Raben) en in de
derde plaats zijn de Duitse gedichten naar proza vertaald; de vertaling is
meestal uitvoeriger dan het origineel en in de vierde plaats is er sprake van
verschillen in de inhoud en vooral in de tonaliteit: `waar in Sadelers boek een
gnome staat, staat in Winius' tekst een filippica' (ibid).
Tien jaar na de publicatie van Tarkovsky ontdekte E.I. Bobrova in 1979 een
andere bron van het Schouwspel. In Winius' bibliotheek kwam zij een exemplaar van Vondels Warande der dieren tegen die dezelfde fabels bevatte als het
Schouwspel (Bobrova 1979), althans, dat beweerde ze zonder de vertaling met de
brontekst te hebben vergeleken. Haar artikel bleef zo goed als onopgemerkt,
want in publicaties uit 1992 (Tarkovsky) en 2000 (Saveljeva) gaat het opnieuw
over Winius' vermeende vertaling uit het Duits.
Ook in 2005 noemt R.B.Tarkovsky nog steeds Theatrum morum als brontekst
van Winius' Schouwspel, hoewel hij dan ook opmerkt de versie van Vondels
Warande overwogen te hebben. Hij ziet verwantschap tussen Vondel en Winius,
maar vermoedt dat ze allebei op een andere, onbekende versie van het Theatrum teruggaan. Hij blijft twijfelen aan de Vondelversie om twee redenen: ten
eerste omdat Winius zelf naar een Duits origineel verwijst en ten tweede omdat
Winius' vertaling met het woord `Schouwspel', oftewel 'Theater', begint.
In het kader van mijn dissertatieonderzoek heb ik Winius' vertaling uit 1674
met Vondels Warande vergeleken en ontdekt dat de overeenkomsten zonder
twijfel groot genoeg zijn om Vondel als brontekst te beschouwen. Van de 125
fabels uit Vondels Warande staan er 116 in Winius' vertaling die bovendien in
precies dezelfde volgorde zijn opgenomen. Daarna verandert de volgorde. Drie
fabels van Vondel (nr. 121, 124 en 125) zijn helemaal niet vertaald. In plaats
daarvan zijn er twaalf andere gekozen (Winius' tekst bestaat uit 134 fabels), die
waarschijnlijk uit Sadelers editie afkomstig zijn. Winius vertaalt Vondels
gedichten weliswaar als proza maar qua inhoud zijn zowel de fabels zelf als de
exempelen, op een paar kleine toevoegingen en weglatingen na, heel precies
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vertaald. De titels die in Tarkovsky's artikel (1969) worden genoemd, omdat ze
bij Winius en Sadeler verschillen, kloppen ook: zo heet nr. 107 bij Vondel (net
als bij Winius) De beer en de bij en nr. 31 De papegaai en de vos, terwijl deze
fabels bij Sadeler Vom Bern en Vom Fuchs and Raben zijn getiteld.
Nu blijkt dat Winius' tekst voor 91% op Vondels Warande teruggaat, ontstaan
er drie nieuwe vragen: ten eerste, waarom Winius heeft vermeld dat hij een
vertaling uit het Duits heeft gemaakt, wist hij zelf niet beter? Ten tweede, hoe
het komt dat de vertaling van Vondels Warande zo veel op Sadelers Duitse tekst
lijkt dat Tarkovsky hem voor het origineel hield? Ten derde hoe Winius op de
andere titel voor zijn tekst is gekomen?
Om met het eerste te beginnen, zowel in Nederland als in Rusland maakte
men in de zeventiende eeuw maar heel weinig of zelfs geen verschil tussen de
begrippen 'Duits' en 'Nederlands'. Nederlanders zelf noemden hun taal soms
'Duyts', soms 'Nederduyts' en maar een enkele keer 'Nederlants'. Aan de andere
kant werden in Moskou alle buitenlanders 'nemtsy', oftewel Duitsers genoemd,
de buurt in Moskou waar ze allemaal woonden, heette dan ook de 'Nemetskaja
sloboda' (= Duitse buurt).
Over de verwantschap van Sadelers en Vondels teksten kan men lezen in de
studie Het schouwtoneel der dieren. Embleemfabels in de Nederlanden (1567–
ca.167o) door Paul J. Smith (2006).3 Beide teksten blijken terug te gaan op
dezefde bron, met name De warachtige fabulen der dieren, een fabelbundel die in
1567 verscheen in Brugge bij drukker Pieter de Cleck. Het boek bevatte
gravures van Marcus Gheeraerts en teksten van Eduard de Dene, factor van de
Brugse rederijkerskamer 'De drie santinnen'. Sadeler heeft de teksten uit het
Nederlands naar het Duits bewerkt en van nieuwe platen voorzien. Vondels
tekst is een soort kleinkind van die van de Dene, want hij vertaalde de Franse
bewerking van de Denes fabels Esbatement moral (1578) –het is bovendien
opmerkelijk dat in alle drie de boeken van dezelfde kopergravures van Gheeraerts gebruik werd gemaakt. Daarnaast staan in de Vorstelijke warande exempla
die ontleend zijn aan Sadelers Theatrum morum. De verhouding tussen het
Theatrum morum en de Vorstelijke Warande is dus die van oom en neef.
Het antwoord op de vraag waarom Winius niet het woord Warande uit het
boek van Vondel gebruikte, maar de Russische titel Schouwspel van het menselijk
Leven dat het woord `schouwsper bevat dat aan Sadelers Theater doet denken of
het Franse Esbatemen moet er vermoedelijk in worden gezocht dat Winius,
naast Vondels Warande, ook andere boeken uit deze filiatie kende, waaraan hij
de laatste twaalf fabels dan ook ontleende.

Achttiende eeuw
Zoals gezegd, verscheen Winius' Schouwspel in 1712 in Moskou in boekvorm.
De oplage was 500 exemplaren, waarvan geen enkel exemplaar bewaard is
gebleven. Een artikel uit 1907 over het boek is echter nog wel geillustreerd met
foto's van een aantal pagina's (Simson 1909), een ander artikel bevat een
opsomming van de fabels (Bykova 1955). Maar de schaarse exemplaren die in
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het begin van de twintigste eeuw bekend waren, zijn later helaas verloren
gegaan (ibid.).
In de gedrukte variant ontbreken acht fabels uit de handgeschreven
versie.Volgens R.B. Tarkovsky kwam dat vanwege de censuur: deze fabels en
vooral de betreffende exempelen wekten ongewenste associaties op met de
hervormingen of met het priveleven van Peter de Grote (Tarkovsky 1969, 253),
zoals nr. 54 'De steertelose Vos'. Peter wilde dat Russische bojaren mee zouden
doen met de West-Europese mode en daarom gaf hij het bevel dat alle mannen
hun baard eraf moesten laten scheren. In de fabel gaat het over een vos die in
een door een jager opgezette klem zijn staart was kwijtgeraakt en daarna de
andere vossen in het bos probeerde wijs te maken dat het de nieuwe mode was
om zonder staart te lopen. Het exempel bij deze fabel dat door Winius heel
precies is vertaald, staat in de Warande als volgt:
Soodanighen Vos was Adalgerius. Want als hy op een quaet feyt
ghevanghen, ende uyt bevel es Keysers Severi zijn hayr ende baerdt
afgeschoren was, is hy alsoo wegh ghereyst ende by de zijnen
gecomen, lien hy sochte wijs te maken, dat zy oock sonder hayr ende
baerdt terstont gaen souden; ende wat de schalcke Vos van d'andere
Vossen niet konde verwerven, dat heeft Adalgerius vanden zijnen
verkreghen.
Het is opnieuw Tarkovsky (1971, 85-92) die heeft geschreven over de invloed
van Winius' Schouwspel op de Russische literatuur, vooral op de dichter A.P.
Soemarokov (1717-1777). Hoewel Winius de naam van Vondel niet had
vermeld, kende Soemarokov de grote Nederlandse dichter wel. In zijn lang
gedicht ' HE epistola. Over dichtkunst' noemt hij de `grote dichters' die op de
Helicon `heersen' (Soemarokov 1748). Naast Homerus, Aeschylus, Camoens,
Ariosto enz. plaatst hij daar onder anderen ook Shakespeare en Vondel. Na het
gedicht geeft hij commentaar bij elke naam. Over de twee laatste auteurs
schrijft hij:
Vondel, roemrijke Hollandse dichter, oftewel Hollandse Vergilius, is
een goede tragicus.
Leefde in de 17e eeuw. Stierf op de vijfde dag van februari 1679 op zijn
tweennegentigste.
Shakespeare, Engelse tragicus en comicus, bij wie er veel slechts is,
maar ook erg veel uiterst goeds. Stierf op de drieentwintigste dag van
april 1616 op zijn vijfendertigste.
(Soemarokov 1748)
Maar het zojuist beschreven boek Schouwspel van het menselijk leven was niet de
eerste gepubliceerde vertaling uit het Nederlands in het Russisch. W. Scheltjens
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begint zijn bibliografie in het jaar 1712, terwijl de `Russische bibliografie' (2003,
io) een vertaling uit 1710 vermeldt. De originele titel van dit gedicht door een
zekere joannes van Alkemade luidde: Lofdicht Op de roemrugtigste overwinning
van den Alderdoorlugtichsten en Aldergrootmagtgsten grooten Heer, czaar en
monarch peter alexewitz. Op de Zweden bij Poltawa bevogten den 27 Juny 0:S:i7o9
Opgeoffert aan zijn Czarische Majesteit By zyn Triomfante intrede binnen Moscou
den 21. December 1709. Gedrukt tot moscou op de drukkery van zyn Czarische
Majesteeit. (Russische bibliografie 2003, io). Helaas is dit drukwerk net als
Winius"Schouwspel' uit 1712, verloren gegaan.
Als je de geschiedenis van Russische vertalingen uit het Nederlands door de
eeuwen heen bestudeert, dan zie je duidelijk dat de Russische cultuur nu eens
uiterst egocentrische, dan weer minder egocentrische perioden heeft gekend.
In egocentrische perioden heeft de doelcultuur heel weinig belangstelling voor
de broncultuur, maar zoekt een bewijs dat zij, de doelcultuur, de centrale
positie inneemt in de wereld. De vertalingen die dan ontstaan kan men Voelcultuur georienteerd' noemen. In andere perioden krijgt de doelcultuur wel
belangstelling voor de ontwikkelingen in het buitenland, onder meer voor interessante literaire producten. De vertalingen die dan ontstaan, kan men 'broncultuur georienteerd' noemen. Deze twee tendenties in de keuze van een literair werk dat vertaald gaat worden, zijn parallel met de twee methoden van
vertalen die in 1813 door Fridrich Schleiermacher werden geschetst:
Welke wegen staan de eigenlijke vertaler open die deze beide absoluut
gescheiden personen – zijn auteur en zijn lezer –werkelijk bij elkaar
wil brengen? (...) Volgens mij zijn er slechts twee. Ofwel laat de vertaler
de schrijver zo veel mogelijk met rust en beweegt hij de lezer naar hem
toe. Of hij laat de lezer zoveel mogelijk met rust en beweegt de
schrijver naar hem toe (Schleiremacher, 1813, 47).
Zoals we hebben gezien, representeren de eerste twee Russische vertalingen uit
het Nederlands deze twee tendenties. In de volgende eeuwen komen ze om de
beurt naar voren.
Vertalingen uit de eerste heeft van de negentiende eeuw: de romantiek
Na Tsaar Peters tijd werd er een hele poos geen Nederlandstalige literatuur in
het Russisch vertaald tot het begin van de negentiende eeuw. De romantiek
wordt gekenmerkt door belangstelling voor verre landen en oude tijden. Overal
in Europa, inclusief Rusland, was er sprake van een enorme bloei van vertaalactiviteit. De meeste Russische vertalingen van Nederlandse literatuur werden
toen voornamelijk via het Frans gemaakt (onder meer Julia van Rhijnvis Feith,
1803), maar sommige ook rechtstreeks. De merkwaardigste figuur op dit gebied
was Petr Alexandrovitsj Korsakov (1790-1844) die in zijn jonge jaren als
diplomaat in Nederland woonde en met een Nederlandse trouwde (zie onder
meer Eekman 1994, Brouwer 1997). Hij was uitgever, later censor, correspon-
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deerde met de grootste Russische dichter Alexandr Poesjkin en maakte zelf
(nogal middelmatige) gedichten. Korsakov was actief in de periode waarin de
Russische grootvorstin Anna Pavlovna met de Nederlandse kroonprins en de
latere koning Willem II, trouwde. Hij maakte gebruik van deze NederlandsRussische connectie en droeg zijn schetsen en vertalingen van de Nederlandse
literatuur aan haar en haar familie op. Korsakov heeft twee lange artikelen over
de Nederlandse literatuur in Russische tijdschriften gepubliceerd: Een schets
van de Hollandse literatuur, haar oorsprong, verloop en huidige stand 1838 en Joost
van den Vondel, eveneens in 1838. Bovendien publiceerde hij twee boeken over
de Nederlandse letterkunde: Jacob Cats, dichter, denker en raadsman 1839 en Een
poging van een Nederlandse anthologie in 1844 met ruim honderd gedichten van
Cats, Bilderdijk, Bellamy, Reinvis Feith, Tollens en anderen. Korsakov wilde
vooral nuttig zijn voor de Russische maatschappij, want hij was er zeker van dat
de literatuur vooral de zeden diende te verbeteren. Zijn meest geliefde dichter
was daarom Jacob Cats: in de Anthologie staan dan ook drieendertig gedichten
van hem. Van Vondel zijn er maar twee opgenomen, van Hooft een, maar van
het plaatsen van teksten van Bredero kon geen sprake zijn. Korsakovs vertalingen lijken meer op Russische moralistische fabels uit die tijd dan op de
Nederlandse originelen. Zijn anthologie vond nogal grote weerklank, en er
verscheen een aantal positieve recensies in Russische literaire tijdschriften.

Tweede heeft van de negentiende eeuw
Na de flood van Korsakov werden er veertig jaar lang bijna geen vertalingen van
de Noord-Nederlandse literatuur gepubliceerd. Tussen 1844 en 1892 werden
maar drie korte verhalen vertaald (zie Scheltjens 2003, 261). Deze periode werd
in Rusland namelijk gekenmerkt door de opkomst van de slavofielen die weinig
oog hadden voor het buitenland en die vonden dat Rusland `zijn eigen weg
moest volgen'. Des te opmerkelijker is de publicatie van vijf romans van de
Vlaming Hendrik Conscience in 1852, 1859, 1892 en 1993. In Russische
tijdschriften stonden ook opvallend veel artikelen over de de Vlaamse
Beweging, bijvoorbeeld Jan Frans Willems en de Vlaamse letterkunde (1847),
Hendrik Conscience en de Vlaamse letterkunde (1855). Zoveel aandacht voor
Hendrik Conscience lijkt minder bijzonder als men bedenkt dat hij toen in heel
Europa een van de meest vertaalde auteurs was (zie het artikel van E. Saguer
over zijn overweldigende succes in Spanje in Neerlandica extra muros 2007, 2).

Rond 1goo
Halverwege de jaren 1890 veranderde de situatie drastisch. De belangstelling
voor de buitenlandse literatuur nam enorm toe. Het fin de siecle, de zilveren
eeuw van de Russische literatuur, begon met een vloed van vertalingen uit alle
mogelijke talen. Rusland s treefde naar culturele vernieuwing en liet zich
daarbij inspireren door de ervaring van andere landen. In de jaren negentig van
de negentiende eeuw verscheen een aantal lovende artikelen in Russische
tijdschriften over de `nieuwe ontwikkelingen in de Nederlandse poezie', dat wil
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zeggen de Beweging van Tachtig (zoals Gollandskiejumoristy 1896). Maar de
Nederlandse poezie werd in die periode, vreemd genoeg, helemaal niet
vertaald. Dat gebeurde wel met proza, vooral met een sociale en socialistische
s trekking: werken van Multatuli (vooral fragmenten uit Max Havelaar) en
Herman Heijermans (zijn toneelstuk 'Op hoop van zegen') beleefden tientallen
herdrukken. Verder werden esthetiserende en filosofische werken vertaald die
resoneerden met het symbolisme dat toen in de Russische kunst de heersende
stroming was. Voorbeelden daarvan zijn Psyche van Couperus en het `symbolische sprookje' De kleine Johannes van Frederik van Eden. Maar vooral werd
toen allerlei ontspanningslectuur vertaald: humoristische en avontuurlijke
verhalen van auteurs wier namen nu totaal vergeten zijn.

Vroege sovjettijd (1917-1934)
Na de Oktoberrevolutie van 1917 nam deze vloed van vertalingen meteen af.
Moskouse en Petersburgse uitgeverijen blijven enige tijd Multatuli en
Heijermans herdrukken, maar de stroom van esthetiserende en ontspannende
lectuur stopte meteen. Er werden werken vertaald van de Vlaamse auteurs Stijn
Streuvels en Cyriel Buysse over het harde boerenleven in Vlaanderen. Zoals H.
Verstraete aangetoond heeft, werden de teksten lelijk verknipt: alle filosofie en
psychologie werd emit gehaald, zodat alleen maar het troosteloze zwoegen van
de boeren in de kapitalistische maatschappij overbleef (Verstraete 1995).
In de vroege sovjettijd werden bijzonder veel gedichten vertaald, want de
sovjetautoriteiten beschouwden de poezie als een belangrijk propagandamiddel. Van de Nederlandse dichters werden de (toen nog) socialiste Henriette
Roland Holst en de communist Jef Last gekozen. De Lyrische drama's van
Henriette Roland Holst, waarvan de vertaling in 1921 in Petersburg verscheen,
spelen in het revolutionaire Rusland. Hierbij een typisch fragment uit Het offer
een gesprek tussen het koor van de Russische arbeiders en het koor van de
Russische arbeidsters die in 1917 de vrijheid hebben verworven en nu hun
buitenlandse kameraden moeten helpen om het Russische voorbeeld to volgen.
Na dit gesprek komt commissaris Oestoichyw binnen en hij legt de arbeiders
uit dat West-Europa nog niet rijp is voor de revolutie.
Een andere stem
Zoete vrijheid is, die van allen is;
stage vrijheid is vrijheid algemeene.
De eerste stem
0 makkers maken wij haar algemeen;
dragen wij haar vlammenvaan rond de aarde!
(...)
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Koor van Arbeidsters
Komt laat ons gaan geliefden, talmen wij niet!
Wat zelf wij verwierven, willen wij anderen schenken,
vrijheid brengen den broeders die smachten naar haar.
Wij trekken uit, in de handen heilige gave;
welkom stroomt ons tegen, wimpelend gejuich:
weldra zal van den tred der vrije volken
dreunen de aard. (Roland Holst, 1921, 12)

De periode van Stalin (1934-1953)
In deze periode werden geen nieuwe vertalingen gepubliceerd op een paar
korte propagandagedichten na, onder andere van de communist Theun de
Vries in 1942. Er verscheen een aantal herdrukken van de `revolutionaire'
Multatuli (Max Havelaar 1936, 1949, het verhaal van Saida en Adinda als jeugdliteratuur 1937, 1951), maar verder niets. Het achterhuis van Anne Frank, dat in
1950-1952 in de hele wereld vertaald en gelezen werd, kon in Rusland pas in
1960, een paar jaar na Stalins dood, verschijnen. In Stalins tijd had dit absoluut
niet gekund vanwege het heersende antisemitisme.

Kort na Stalins dood (1953–midden jaren zestig)
In deze periode begonnen of en toe nieuwe vertalingen te verschijnen, maar de
uitgeverijen lijken nog steeds vreselijk bang te zijn geweest, hoewel de destalinisatie in voile gang was. Na Stalins dood was de eerste vertaling uit het Nederlands een boek van de communist Theun de Vries: zijn roman Rembrandt
(1956). In zekere zin was dat een uitzondering, want het leeuwendeel van alle
vertaalde literatuur uit die tijd had met de verschrikkingen van de Tweede
Wereldoorlog te maken die toen nog vers in het geheugen lagen. In 1959
verscheen in Moskou Het meisje met het rode haar van Theun de Vries, in 1960
Het achterhuis van Anne Frank, in 1961 de roman Zomerland van Anna van
Gogh-Kaulbach, in 1966 De getekenden (over Duitse concentratiekampen) van
de Vlaming Ludo van Eekhout. Het is duidelijk dat de Sovjet-autoriteiten naar
boeken zochten die goed pasten bij de heersende ideologie, tervvijl de kunstwaarde of de plaats van de auteur in de broncultuur geen rol speelden. Opmerkelijk was in 1962 het verschijnen van het boekje van I.V. Volevitsj De moderne
literatuur van Nederland over de periode 1930-1960. Het staat vol propagandistische clichés over `progressieve antifascistische schrijvers' en `objectieve
weerspiegeling van de strijd van de arbeidersklasse' en geeft een nogal
verdraaid beeld van de Nederlandse literatuur.
Maar het was wel dezelfde I.V. Volevitsj die aan het begin stand van de
volgende periode van de vertaalactiviteit Nederlands-Russisch, want in 1966
verscheen haar vertaling van een in ideologisch opzicht neutraal boek: Het
fregatschip Johanna-Maria' door Arthur van Schendel.
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Late Sovjettijd (1966-1990)
Deze periode wordt gekenmerkt door de zorg van de sovjetautoriteiten over de
verheffing van de sovjetburgers, terwijl de sovjetburgers zelf dweepten met de
Westerse cultuur. De centrale Moskouse uitgeverij Inostrannaja literatura (=
Buitenlandse literatuur) publiceerde – naast communistische propagandistische boeken –planmatig vertalingen van de belangrijkste hoogtepunten uit de
wereldliteratuur. In deze periode ontstond in Rusland de neerlandistiek als
studierichting: in Moskou kan men vanaf de jaren zestig en in Petersburg vanaf
1972 aan de universiteit Nederlands als hoofdvak studeren. In de jaren zeventig
begon een aantal toonaangevende specialisten mee te werken aan het propageren van de Nederlandstalige cultuur in Rusland, de belangrijkste waren S.A.
Mironov – professor neerlandistiek aan de Moskouse universiteit – Ju. F. Sidorin
–kenner van de Nederlandstalige literatuur, samensteller van een aantal
bundels Nederlandse verhalen, auteur van veel voorwoorden en redacteur van
alle belangrijkste vertalingen uit de jaren zeventig –en E.V. Vitkovsky, de beste
vertaler van de Nederlandse poezie die onder andere drie bijbelse drama's van
Vondel heeft vertaald.
Van de klassieke Nederlandse literatuur werden in deze periode onder
anderen Vondel, Hooft, Bredero, Huygens vertaald, van de twintigste-eeuwse
Nederlanders onder meer Simon Vestdijk, Belcampo, Maarten 't Hart, Simon
Carmiggelt, Hella Haasse; van de Vlamingen onder anderen Willem Elsschot,
Louis Paul Boon en Hugo Claus. In 1983 verscheen het boek Istoria niderlandskoj literatury (Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, Osjis 1983).
Toch zag het er minder rooskleurig uit dan deze presentatie van namen en
titels doet vermoeden, want er bestonden grote beperkingen. Veel thema's die
Nederlandse auteurs behandelden, waren in de Sovjet Unie taboe en ze werden
gewoon uit de vertalingen geschrapt door de censuur (zie hierover het artikel
van Jos van Damme Onze literatuur en het sovjettaboe 1989). Sommige auteurs
stonden op de zwarte lijst van de KGB, zoals de gebroeders Van het Reve: Karel
omdat hij geen aardige dingen over de Sovjet Unie vertelde en tot 'anticommunist' werd verklaard en Gerard vanwege zijn homoseksualiteit (homoseksuelen
werden in de Sovjet Unie gevangen gezet). Andere schrijvers wilden geen
toestemming geven voor een publicatie in Rusland: Willem Frederik Hermans
weigerde in een land te worden uitgegeven waar geen persvrijheid bestond.
Een ander probleem was de taalbarriere. Het was erg moeilijk om achter het
ijzeren gordijn Nederlands te leren zonder contacten met native speakers. De
uitgevers controleerden niet of de vertalingen adequaat waren, met als gevolg
dat de vertalingen wemelden van fouten die soms ontzettend grappig zijn.
Hierbij een voorbeeld uit de vertaling van Het fregatschip Johanna Maria (1966).
Op bladzijde 42 kan men een intrigerende zin lezen:
BocKpeceHbe, BepHymimcb Roma'
ymvem, WO cecTpa

KaK-To B

C Kop3/tHoil TOIXtla, OH

11

CH)HT Ha cTyne, H Horll y Hee roJIble, XOT51 oHa °Alfa BO Bcei cembe

Hocma py6amxy...
Kak-to v voskresenje, vernoevsjis' domoj s korzinoj torfa, on uvidel,
chto sestra sidit na
stoele, i nogi u neje golye, hot'a ona odna vo vsej semje nosila
roebasjku...
Terugvertaald in het Nederlands:
Op een zondag, terugkerend met een mandje turf, zag hij (Jakob
Brouwer) zijn zuster op een stoel zitten, met blote benen hoewel zij de
enige was in het gezin die een hemd droeg.
je vraagt je of of het soms een gezin van nudisten was, maar dat blijkt niet het
geval to zijn als je het origineel leest:
Op een zondag, terugkerend met een mandje turf, zag hij zijn zuster op
een stoel zitten, met blote benen omdat zij alleen een hemd aan had...
De vertaler kende blijkbaar maar een betekenis van het woord `alleen' (`de
enige'), maar de tweede betekenis (`slechts') was hem ontgaan; op het
voegwoord `omdat' heeft hij niet gelet.
Een ander merkwaardig verschijnsel uit de late Sovjettijd waren poezievertalingen die of en toe zo weinig op hun originelen leken dat je je afvraagt of het
wel om een vertaling gaat. In de Sovjet Unie mochten en konden veel dichters
hun eigen gedichten niet publiceren, maar wel vertalingen (een bekend voorbeeld is de latere Nobelprijswinnaar Joseph Brodsky). Sommigen maakten dan
hun eigen gedichten en schreven ze als het ware toe aan buitenlandse dichters.
Hierbij zo'n `vertaling' van het gedicht van Lucebert aan de kinderen (met `de
sixtijnse' wordt 'madonna' bedoeld):
TteTSIM
ECJIH H 6eCCMepTHbI

Batm4 Ily11114

JIH llpHinnia 6HTb 6a1Q1y11.114
60)1(1411 Ryx He BbiceeT
H CHKCTHHCKa51 3a Bac He pa3pogHTcA

D'et'am
jesli i bessmertny vasji doesji,
eto li prichina bit' bakloesji?
bozji duh ne vyseet psjenitsy
i sikstinskaja za vas ne razrodits'a. (Iz sovremennoj...1977, 307)
de terugvertaling naar het Nederlands luidt:
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Aan de kinderen
zelfs als jullie zielen onsterfelijk zijn,
is dat genoeg reden om te niksen?
gods geest gaat maar geen tarwe zaaien,
de sixtijnse gaat niet baren in plaats van je
Zowel qua inhoud als qua vorm verschilt dit gedicht zo drastisch van het Nederlandse origineel, dat je in eerste instantie alleen maar aan de titel hint zien dat
het om het beroemde gedicht van Lucebert gaat:
aan de kinderen
kinderen der roomse schoot
kromgefluisterd door gereformeerde dood
neem of het kruis sta op
kneed aardse duiven uit het dagelijks brood
(Lucebert)
Alle woorden en alle beelden zijn in de vertaling totaal anders dan in het
origineel. Er is helemaal niets overgebleven van `kinderen' of `schoot' of `dood'
of `kruis' of `duiven' of 'brood'. Het origieel heeft geen regelmatig ritme en het
rijmschema is AA xA. het Russische gedicht is geschreven met regelmatige
trocheische vijfvoeters en gepaard rijm (AA BB). Maar als je aandachtig leest,
dan merk je wel op dat de grondgedachte – `wees actief, want zonder jouw inzet
lost God je problemen niet op' –toch wel bewaard is gebleven.

De Perestrojka (jaren negentig)
Het decennium van de Perestrojka wordt gekenmerkt door de afschaffing van
censuur, democratisering en decentralisatie van de uitgeverswereld. Dat heeft
tot twee verschijnselen geleid: in de eerste plaats dat er langverwachte boeken
werden gepubliceerd, iets dat vroeger niet had gemogen; in de tweede plaats
dat er veel commerciele ontspanningslectuur verscheen.
Om een algemeen voorbeeld te geven van zo'n langverwacht boek noem ik de
Russische vertaling van Ulysses door James Joyce die pas in 1993 voor het eerst
verscheen. Wat de Nederlandstalige literatuur betreft, is er sprake van
herdrukken en nieuwe vertalingen van Het achterhuis van Anne Frank (1994,
1995, 1997, 1999), een hele serie werken van de historicus Johan Huizinga.
(Herfsttij der Middeleeuwen 1992, Homo Ludens 1992, 1995, 1997... ) en het
dagboek van Nicolaas Witsen (Moscovische reyse 1664-16651996). De vertaling
van dit laatste boek was in 1978 al klaar, maar moest bijna twintig jaar lang in
de la blijven liggen, omdat Witsen zich in de zeventiende eeuw tamelijk kritisch
had uitgelaten over Russische zeden en gewoonten.
Pas na de val van de Sovjet Unie werden Nederlandse kinderboeken naar het
Russisch vertaald: Annie M.G. Schmidts Heksen en zo (1992), Wiplala (1996),
Minoes (1997); Thea Beckmans Kruistocht in spijkerbroek (1992); Paul Biegels De
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zwarte weduwe (1996). Het is moeilijk om er een verklaring voor te geven,
waarom dat eerder niet had gekund, maar misschien vond de censuur Nederlandse kinderboeken te anarchistisch en daarom gevaarlijk voor jonge sovjetburgers. In zekere mate had deze vloed van kinderboeken waarschijnlijk te
maken met het verschijnsel van 'commerciele ontspanningslectuur'.
In de jaren negentig konden we voor het eerst zo maar detectives, thrillers en
liefdesromans in de boekwinkel kopen, want in de sovejettijd diende alle literatuur stichtelijk te zijn en waren uitgevers vooral bezig met ideologie, en niet
met het maken van winst. In 1990 verscheen er een bundel met drie detectives
van de Vlaming L. Carlier, in 1992 en 1993 drie bundels getiteld Nederlandse en
Belgische detectives met werken van A. Baantjer, A. Berkhof, H. Emland, A.
Laurens-Koop. Ook boeken die oorspronkelijk helemaal niet als ontspanningslectuur waren bedoeld, moesten in de jaren negentig onder dat mom worden
aangeboden om verkocht te worden: de Russische vertaling van De aanslag door
Harry Mulisch verscheen in de goedkope paperbackserie Onderwerp voor
mannen (1995) en Eerst grijs, dan wit, dan blauw door Margriet de Moor in de
serie Liefde kan zo verschillend zijn (1996).

Laatste decennium
Vandaag de dag verschilt de situatie van die in de jaren negentig doordat de
leeshonger van de Russische lezers gestild lijkt en boeken veel duurder zijn
geworden. Veel Russische uitgevers gaan tegenwoordig naar Frankfurt voor de
Buchmesse en ze zijn op de hoogte van welke Nederlandse boeken in het
Engels, Duits en Frans worden vertaald (mondialisering). Verder speelt het
Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds een grote rol, want het
verstrekt vertaal- en productiesubsidies en zorgt er op die manier voor dat er
betere vertalingen van bekende Nederlandse auteurs worden gepubliceerd.
Daarbij organiseert het Productiefonds allerlei manifestaties met betrekking tot
de Nederlandse literatuur in Rusland. Het Nederlandse consulaat en het Nederlands Instituut in Petersburg subsidieren bijvoorbeeld de jaarlijkse `Nijhoff
lezingen' en andere presentaties van dit type. Zowel in Rusland als in
Nederland en Vlaanderen worden regelmatig workshops gehouden voor
vertalers Nederlands-Russisch. Er zijn tamelijk veel uitgevers die graag Nederlandstalige auteurs publiceren, bijvoorbeeld de Moskouse uitgeverijen `Tekst'
(Cees Nooteboom Rituelen, Allerzielen, Filip en de anderen, Leon de Winter
Serenade, De hemel van Hollywood e.a); `Zacharov' (kinderboeken: Toon Tellegen,
Imme Dros, Annie M.G. Schmidt Jip en Janneke), in Petersburg: Azbooka'
(onder andere Hubert Lampo en het Schilderboek van Karel van Mander),
`Zvezda' (Kees Verheul, Jan Wolkers, Martinus Nijhoff); `Limbus' (Margriet de
Moor, P. Waterdrinker, Maarten Biesheuvel); Uitgeverij van de Staatsuniversiteit St. Petersburg (Martinus Nijhoff, J.H.Leopold, Guido Gezelle, Gerrit
Achterberg) en nog veel meet De oplagen zijn niet groot, van woo exemplaren
tot maximaal 3000, wat voor zo'n enorm taalgebied als Rusland zeker niet veel
is. Niettegenstaande die relatief kleine oplagen klagen de uitgevers dat het veel
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te lang duurt voordat Nederlandse boeken uitverkocht zijn. Ik ken maar twee
titels die een herdruk hebben beleefd, Nootebooms Rituelen en Verheuls Villa
Bermond, maar dat zijn uitzonderingen, want in de regel is het al moeilijk
genoeg een oplage te verkopen. Het zijn hoofdzakelijk kleine uitgeverijen (op
Azbooka' na), waarvoor de subsidie van het Nederlandse Productiefonds of het
Vlaamse Fonds voor de Letteren een grote rol speelt. Heel vaak beslissen ze tot
een publicatie op basis van hun indrukken op de Frankfurter Buchmesse,
waarbij ze onder meer op Engelse, Duitse en Franse vertalingen van een bepaald
boek letten. Verder zijn persoonlijke inzet van geinteresseerde opdrachtgevers
(bijvoorbeeld van de Nederlandse Consul Generaal voor de Zeeverhalen door M.
Biesheuvel 2008) en persoonlijke contacten met de vertalers (meestal vertrouwt
een uitgever maar een vertaler die hij persoonlijk kent) heel erg belangrijk. In
boekwinkels staan Nederlandse boeken meestal op dezelfde plank als Scandinavische, maar nooit meer dan twee tegelijk.
Er wordt tamelijk veel non-fictie vertaald, onder andere over onderwerpen die
met Rusland te maken hebben, zoals over de dichter J. Brodsky (Verheul 2002)
en de anatoom Frederik Ruysch, wiens preparaten Peter de Grote voor het eerste
Russische museum `Kunstkamera' kocht (Kooijmans 2008). Dit soort boeken
wordt overigens meestal wel snel verkocht.
Zoals men uit deze opsomming kan concluderen, verschijnen er Russische
vertalingen van Nederlandse en Vlaamse boeken voor volwassenen en voor
kinderen, vooral van moderne, maar ook van oudere auteurs, zowel proza als
poezie, zowel fictie als non-fictie. Zelfs Fokke ez Sukke hebben onlangs Russisch
leren spreken en oogstten meteen enorm succes (zie het boekje Fakko en Sakko
verliezen de hoop niet, 2006). Op het ogenblik zijn er veel mogelijkheden om
Nederlandse boeken te vertalen en uit te geven, waarvan wij, de vertalers, dan
ook dankbaar gebruikmaken.

De Nederlandse literaire canon en Russische vertalingen
In 2002 heeft de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde de 'Nederlandse
literaire canon' gepubliceerd. 4 Het is interessant de eerste vijftien auteurs van de
Nederlandse literaire canon onder de loep te nemen en na te gaan of men hun
werken in het Russisch kan lezen:
I. Multatuli: in totaal eenenveertig publicaties vanaf 1896, de laatste druk van
Max Havelaar 1959 (oplage 165.000 ex.).
2. Joost van den Vondel: in totaal acht publicaties vanaf 1712 waaronder een
apart boek van 572 pagina's (Vondel 1988, oplage 5o.000 ex.). Vertalingen van
Winius (1674), Korsakov (1839), Vitkovsky (1988).
3. W.F. Hermans: slechts twee korte verhalen gepubliceerd (Hermans 1971,
1981). Een Russische vertaling van Nooit meer slapen was een pons lang te
lezen op internet wat in strijd was met de auteursrechten. Maar het is nog niet
gelukt de toestemming van de erven te krijgen om de vertaling te publiceren.
4. De auteur Van den vos Reinaerde: niet vertaald.
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5. Louis Couperus: rond 1900 vier romans vertaald (Couperus 1902, 1905,
1906, 1907), daarna niets meer.
6. Gerard Reve: vijf romans gepubliceerd (Reve 1998, 2006 A, 2006 B, 2007,
2008).
7. P.C. Hooft: in totaal zijn er vijfendertig gedichten vertaald oftewel twintig
pagina's (Hooft 1974, 1983).
8. Willem Elsschot: een dik deel van de prestigieuze serie `Meesters van het
moderne proza' (Elsschot 1972) en een aantal gedichten (Elsschot 1984).
G.A.
Bredero: twintig gedichten= vijfentwintig pagina's (Bredero 1983).
9.
To. Martinus Nijhoff: hier en daar aparte gedichten en een representatieve
bundel van ruim 200 pagina's (Nijhoff 2003).
II. Herman Gorter: vertaald zijn Gorters politieke tractaten over het imperialsme (1919, 1920), brieven aan Lenin (zie Osjis 1975) en vier korte
gedichten (Gorter 1964, 1977, 1979).
12. Harry Mulisch: vier verhalen en Brie romans (Mulisch 1977, 1981, 1995,
2003, 2008). De ontdekking van de hemel is niet vertaald.
13.Nicolaas Beets: niet vertaald.
14. Nescio: niet vertaald.
15.Simon Vestdijk: een dik deel van de prestigieuze serie `Meesters van het
moderne proza' (Vestdijk 1973), een aantal verhalen en veel gedichten
(Vestdijk 1977, 1980).
Uit dit overzicht komt duidelijk naar voren, dat de prioriteiten van Russische
uitgevers anders liggen dan die van Nederlandse letterkundigen. De eerste twee
auteurs zijn niet slecht vertegenwoordigd in Russische bibliotheken, zoals ook
de nummers 6 (een speciaal Reve-project van uitgeverij `Mit'ld), 8, io, 12 en 15.
Maar Couperus, Nescio, Beets en vooral Gorter verdienen veel meer aandacht
in Rusland, terwijl het probleem met Hermans bij zijn erven en niet bij
Russische vertalers en uitgevers ligt.
Aan de andere kant zijn er twee Nederlandse auteurs die in Rusland meer
bewonderaars hebben dan de schrijvers uit de Canon. Ik bedoel Kees Verheul
en Toon Tellegen. Kees Verheul heeft een Russische literaire prijs ontvangen
voor zijn roman Villa Bermond (eerste druk 1998) die in de nabije toekomst zijn
derde druk beleeft, wat voor een vertaling uit het Nederlands heel bijzonder is.
In sommige boekwinkels in Petersburg staan Tellegens boeken op een aparte
plank met het onderschrift: `Boeken van Toon Tellegen'. Het Petersburgse Marionettentheater voert zijn dierenverhalen op. Hierdoor is de cirkel in zekere zin
rond; net als Vondels dierenfabels in Winius' vertaling aan het eind van de
zeventiende eeuw, spreken in de eenentwintigste eeuw de dierenverhalen van
Toon Tellegen het Russische publiek bijzonder aan.
Er zijn dus veel Nederlandstalige auteurs in de literaire canon en daarbuiten
die nog vertaald moeten worden naar het Russisch. Veel is gedaan door onze
voorgangers vanaf de zeventiende eeuw, maar er blijft nog meer dan genoeg
werk aan de vertaalwinkel.
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Rumoer rond Rupert
Over de legitimatie van plagiaat

Inleiding
In 2007 publiceerde Atte Jongstra een roman die veel stof zou doen opwaaien:
De avonturen van Henry II Fix. Volgens de jury van de Libris-literatuurprijs ging
het om een geslaagde roman, die op de longlist thuishoorde. Over het boek
waren echter ook kritische geluiden te horen. Het zou een mystificatie zijn die
tot stand was gebracht met veel knip- en plakwerk. Jongstra's roman is `voor
een aanzienlijk deel bij elkaar gesprokkeld uit andermans werk, zonder dat
hiernaar wordt verwezen', aldus Arianne Baggerman. Zij beschuldigde Jongstra
daarom van plagiaat en zei geen genoegen te willen nemen met de opmerking
dat het om `postmoderne leukigheid' gaat of om een `spel van intertekstualiteit'.
Baggerman vergeleek Jongstra's boek met het eerder verschenen Rupert (2002)
van Ilja Leonard Pfeijffer, waarvan plagiaat op soortgelijke wijze zou zijn gelegitimeerd (Baggerman 2007, 6). Voor Baggerman blijkt het debat rond Rupert
een ijkpunt inzake de legitimatie van citeren. Dit was voor mij een reden om na
te gaan langs welke lijnen het debat over deze roman is gevoerd. Ik zal de
argumenten analyseren die zijn gebruikt door verschillende spelers binnen het
literaire veld en laten zien welke rol de auteursintentie daarbij heeft gespeeld.
Het begrip (plagiaat'
Tlagiaat' is geen juridisch begrip. Dat wil zeggen, het komt niet als zodanig
voor in de wet (Spoor/Verkade/Visser 2005, 171). Toch heeft iedereen wel een
idee wat `plagiaat' zo ongeveer inhoudt. In woordenboeken en literaire studies
vindt men omschrijvingen die in grote lijnen met elkaar overeenstemmen. Van
Dale bijvoorbeeld omschrijft plagiaat als 'het overnemen van stukken,
gedachten, redeneringen van anderen en deze laten doorgaan voor eigen werk'.
En de auteur, vertaler en letterkundige Paul Claes (1988, 208) definieert
plagiaat als `letterdieverij; pejoratieve aanduiding voor het zonder vermelding
van auteur citeren van andermans werk'.
Binnen het auteursrecht geldt, dat de geestelijke creatie van iemand auteursrechtelijk is beschermd, mits die daadwerkelijk vorm heeft gekregen. Voor
auteursrechtelijke bescherming van een werk is het nodig dat dit een eigen
karakter bezit, ofwel `een zekere mate van oorspronkelijkheid' (Van Lingen
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199o, 45). Het is niet toegestaan een werk `natuurgetrouw' na te bootsen, dus
voor een specifieke tekst kenmerkende elementen zonder meer over te nemen
of te plagieren: Tlagiaat is datgene wat wordt gepresenteerd als iets oorspronkelijks, terwijl het in feite geheel of gedeeltelijk nabootsing is' (Spoor / Verkade
1993, 151; Van Lingen 199o, 55). Artikel 1 van de auteurswet 1912 eindigt echter
met de opmerking dat de wet een aantal beperkingen kent. Zo is het wel toegestaan uit het werk van anderen te citeren, zij het onder bepaalde voorwaarden.
Anders is er alsnog sprake van inbreuk op het auteursrecht. Een van die voorwaarden is dat de omvang van het geciteerde in overeenstemming moet zijn
met wat maatschappelijk aanvaardbaar is. In het geval van een parodie bijvoorbeeld, die citeren nu eenmaal als uitgangspunt heeft, is als aanvullende voorwaarde gesteld dat men niet meer mag overnemen dan voor de herkenbaarheid
als parodie van een bepaald werk noodzakelijk is. De parodie zelf client als een
zelfstandig nieuw werk herkenbaar te zijn. Een andere voorwaarde luidt dat er
een duidelijke bronvermelding moet zijn en een aanduiding van de maker van
het origineel (Van Lingen 199o, m y; Spoor / Verkade 1993,151-152; 209;
Verkade 1984, 679; Beekman/Gruttemeier 2005, 148v).
Het

boek

Een auteur kan op allerlei manieren sturing geven aan het koop- en leesgedrag
van mensen. Hij kan dit bijvoorbeeld doen met behulp van parateksten, zoals
de flaptekst en het buikbandje rond een boek (Beekman 2007). Pfeijffer en zijn
uitgever hebben zich bij het uitbrengen van Rupert van beide bediend. Het
buikbandje bevat in beknopte vorm de benodigde informatie voor de
koper/lezer: 'Het romandebuut van Ilja Leonard Pfeijffer. Een magistrale verdedigingsrede. Een ultiem boek over liefde.' Op de achterflap van het boek is de
informatie uit de tweede en derde zin verder uitgewerkt:
Rupert neemt het woord om zich ten overstaan van een tribunaal te
verdedigen tegen een zware aanklacht. Omdat hij het houvast van
papier moet ontberen, gebruikt hij de geheugentruc van de oude
redenaars: hij geeft zijn betoog vorm als een wandeling door de stad
die hij zo goed kent, de stad waar elke straathoek, elk plein, elk pand
verbonden is met een episode uit zijn 'even. Centraal in zijn herinneringen staat een hartverscheurend pijnlijke liefdesgeschiedenis. De
wandeling voert uiteindelijk naar een donkere steeg in Minair, waar
Rupert zijn delict zou hebben gepleegd.
Rupert vertelt zijn verhaal voor een tribunaal. De pijnlijke liefdesgeschiedenis
die hij er aan de orde stelt, betreft zijn verhouding met Mira. Op een van zijn
dwaaltochten door de stad is hij haar tegen het lijf gelopen. Zij wordt zijn muze
en tegelijkertijd zijn kwelgeest. In zijn verslag voor de jury rapporteert Rupert
op welke plekken in de stad zij samen zoal kwamen. Als hij op een gegeven
moment echter te horen krijgt, dat zij een relatie met een ander heeft, stort zijn
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wereld in. Vanaf dat moment zwerft hij eenzaam rond. Elke plek waar hij komt,
doet hem aan haar herinneren en roept een beeld van haar op. Ook een
donkere steeg in Minair. Daar ziet hij hoe een vrouw wordt verkracht en
vermoord. Veel wijst erop dat Rupert de dader is. Maar deze beweert voor het
tribunaal dat hij slechts toeschouwer is geweest, dat hij de vrouw heeft geassocieerd met Mira en dat hij de aanwezigheid van zijn sperma op het lichaam van
de vermoorde vrouw kan verantwoorden.
De roman heeft het karakter van een verslag. Er wordt grote exactheid
betracht waar het de routebeschrijving betreft. Maar de verteller, of zo men wil
de redenaar, bedient zich daarnaast van stijlfiguren die eerder kenmerkend zijn
voor een gedicht dan voor een verhaal, zoals anaforen, inversies en herhalingen. Hierdoor komt de aandacht niet alleen op de vertelling te liggen, maar
worth deze ook op het taalgebruik gericht. Het onderhavige voorbeeld, waarin
Rupert de uitzonderlijkheid van Mira tegenover de juryleden probeert aan te
geven, moge dit duidelijk maken:
Zij kan, gelijk God, alleen gedefinieerd worden door wat zij niet is.
Want niet was zij als Cynthia, die nog thuis woonde, zoende als een
vacuiimpomp en mij aftrok in het paadje bij de achtertuin van haar
ouders. Niet was zij als Delia, die niet mijn type was en eigenlijk dik,
maar die zich desondanks al op haar twaalfde had laten ontmaagden
door een jongen die een motor had, die op haar zestiende haar eerste
trio had beleefd waar nog foto's van waren en die zich door mij liet
gebruiken als een opblaaspop. Niet was zij als Clodia (...). Niet was zij
als Delia (...). Niet was zij als Corinna (...). Niet was zij als Neaira (...)
(p. 43-44; zie ook p. 21, 28, 33, 64 en 82).
Voor zijn verdediging put de redenaar uit discoursen die doorgaans als tegengesteld worden ervaren, zoals proza en poezie, maar ook het verheven verhaal en
pornografie. Op het moment dat Rupert hoort dat Mira een ander heeft, worth
hij vergeleken met Icarus, die 'met gebroken vleugels' ter aarde stort.
De recensies (i)

Nog voordat er recensies op het boek waren verschenen, gaf Pfeijffer een
interview waarin hij de rol van het geheugen in zijn roman benadrukte: 'Het
heeft mij altijd geintrigeerd hoe herinneringen vastgeklonken kunnen zijn aan
de plattegrond van een stad. Rupert is een boek over herinneren en verlangen,
en over hoe dat eigenlijk precies hetzelfde is' (Lockhorn, 2002). Dat de
wandeling die de hoofdpersoon door de stad maakt een wandeling door zijn
geheugen is en dat de stad daarbij als kader van Ars memorativa wordt gebruikt,
zoals dat al gebeurde in de ldassieke oudheid, waarop trouwens in de roman
expliciet wordt gewezen (16-19), is de critici bepaald niet ontgaan. Vrijwel alle
recensenten besteden er op mime schaal aandacht aan en zeggen waardering te
hebben voor de wijze waarop Pfeijffer vorm heeft gegeven aan zijn verhaal.
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Hans Goedkoop noemt de pleitrede bijvoorbeeld `meeslepend in zijn retoriek' en
Thomas van den Bergh spreekt van een `virtuoos taalspel'. Tot dit taalspel
behoren ook de verwijzingen naar andere teksten. Arjen Peters schrijft hierover:
het boek zit `barstensvol intertekstuele Witzen en allusies'. Om welke verwijzingen het precies gaat, maken de recensenten overigens niet duidelijk, behalve
dan dat zij enkele allusies naar de klassieke oudheid noemen. Het is Pfeijffer zelf
geweest die daarover een tipje van de sluier oplichtte. In de periode dat de eerste
recensies verschenen, gaf hij in een interview een voorbeeld van zo'n intertekstuele verwijzing:
Op zijn wandeling door de stad, vlamt Ruperts verlangen naar Mira
opnieuw in alle hevigheid op. Niet voor niets loopt hij langs een
kapperszaak met de naam 'Mixing memory and desire'. Dat zou een
motto van de roman kunnen zijn. Het is een citaat van I S. Eliot, een
van de vele die in de roman verstopt zitten (Steenhuis in Trouw, 15 maart
2002).

Plagiaat
Rond 19 maart 2002, nadat de recensies in de landelijke dagbladen waren
gepubliceerd, verschijnt in diverse kranten, waaronder de Volkskrant, een bericht,
waarin erop wordt gewezen dat Pfeijffers roman `vol regels' van T.S. Eliot zit.
Voor deze informatie beroepen de journalisten zich op de Groningse dichter Bart
F.M. Droog, die hierover had bericht in zijn poeziedagblad op internet, `Rottend
Staal Online'. In een briefje aan de NRC liet deze echter weten dat niet hij de
ontdekker was van Pfeijffers"plagiaat, spel of intertekstuele exercities', maar
Reinier Spreen, kunstredacteur van het Nieuwsblad van het Noorden. Deze had
vastgesteld dat pagina 92 en 93 van Rupert een `vertaling' bevatten van de vijfde
cyclus, 'What Thunder Said', uit The Waste Land (1922) van I S. Eliot.
Op www.epibreren.com/Pfeijffer/plagiaat.html zijn de fragmenten uit beide
werken naast elkaar geplaatst en is to zien in welke mate Pfeijffer gebruik heeft
gemaakt van Eliots tekst. Een klein voorbeeld daaruit:
V. WHAT THE THUNDER SAID

After the torchlight red on sweaty faces
After the frosty silence in the gardens
After the agony in stony places
The shouting and the crying
Prison and palace and reverberation
Of thunder of spring over distant mountains
He who was living is now dead
We who were living are now dying
With a little patience
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8. Toortslicht rood op zwetende gezichten.
Ijzige stilte in de tuinen.
Pijn op plaatsen van steen.
Dreun van donder over verre bergen.
Hij die onder de levenden was is nu dood.
Wij die onder de levenden waren zijn nu stervende.
Ook elders in het boek werden `omvangrijke' passages uit het werk van Eliot
aangetroffen, zoals op pagina's 64 en 145-147. Het bevreemdde de Groningers
dat Pfeijffer hele stukken `zonder bronvermelding' had geciteerd en zodoende
deze als `eigen werk' had gepresenteerd. De naam van Eliot komt weliswaar
voor in Rupert, maar slechts 'even' en wel op pagina 77, aldus de criticasters.
De redactie van Rottend Staal achtte dit onvoldoende. Daarbij vroeg zij zich of
wat Pfeijffer nog meer had `overgeschreven' en wat de erven van Eliot van dit
alles zouden vinden, gezien het feit dat op diens werk nog tot 2035 auteursrechten rusten. De klagers stapten echter niet naar de rechter. Er was niemand
die officieel een aanklacht indiende. Als zo vaak werd het conflict in de pers
uitgevochten (Beekman/Griittemeier 2005).
De recensies (2)
Hoewel Pieter Steinz de mening van Spreen dat het bij Rupert om plagiaat gaat
niet deelde, zwaaide hij hem wel lof toe voor zijn vondst: Andere recensenten,
of ze nu van Trouw, Het Parool, de Volkskrant, de Standaard of NRC Handelsblad
waren, hebben in hun paginavullende stukken de Eliot-connectie ten enenmale
gemist. Spreen mag dan de verkeerde conclusie hebben getrokken, te midden
van de Nederlandse critici is hij, om met Eliot (en diens voorbeeld Dante) te
spreken, it miglior fabro, 'de betere vakman'. Diverse critici die de citaten uit en
verwijzingen naar het werk van Eliot hadden gemist, voelden zich bekocht en
reageerden verontwaardigd. Tekenend voor een dergelijke reactie is het stuk
van Beatrijs Ritsema. Zij schreef daarin over het spel met verwijzingen:

Dit soort spelletjes roept irritatie en agressie bij me op. Waarschijnlijk
omdat ik niet kan meespelen. Ik heb The Waste Land nooit gelezen (ik
moet bekennen dat ik terugdeins voor gedichten die langer doorgaan
dan een pagina) en zal dus geen enkele pagina herkennen. Als ik nietsvermoedend aan Rupert was begonnen, was ik misschien wel onder de
indruk geweest van de citaten uit Eliot. Dat heeft Pfeijffer toch maar
treffend geformuleerd, had ik bij mezelf kunnen denken. Maar dit zou
een geheel verkeerde reactie zijn geweest, want het was de bedoeling
dat ik dacht: `Tjonge, wat heeft die Pfeijffer fragmenten uit The Waste
Land knap in zijn grotestadstetralogie geincorporeerd."Sliep uit!' doet
Pfeijffer tegen alle lezers die niet erudiet genoeg zijn voor zijn literaire
puzzels. Bloedeloze bezigheidstherapie (Ritsema in NRC Handelsblad,
27 maart 2002).
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De recensenten zijn het erover eens dat Pfeijffer zijn bronnen had moeten
noemen. 'Het niet vermelden van bronnen is een behoorlijk stomme fout van
Ilja Pfeijffer', schrijft Menno Schenke (in Algemeen Dagblad, 22 maart 2002). Er
werden echter nog andere argumenten ingebracht tegen Pfeijffers werkwijze,
zoals door Herman Franke. Deze schreef bereid te zijn plagiaat te accepteren,
maar dan wel onder de voorwaarde dat het geplagieerde in kwaliteit werd
overtroffen. Daarin is Pfeijffer volgens hem nu net niet geslaagd. Franke, voor
wie blijkbaar geldt dat er een nauwe relatie bestaat tussen coherentie en
schoonheid, schrijft: `Pfeijffer heeft de gejatte passages niet naadloos tot
herkenbaar eigen proza omgevormd. Het zijn vreemde eenden in de bijt die
van Rupert een literaire lappendeken maken. De roman worth er niet mooier
van' (Franke in de Volkskrant, 12 april 2002).
De auteur

Hoe heeft Pfeijffer zich verweerd tegen al die aanvallen wegens vermeend
plagiaat? Allereerst door zich in een literaire traditie te plaatsen, waarin het
gebruikelijk is om te citeren en alluderen. Wou je me beschuldigen van
plagiaat of zoiets? Dan moet ik je waarschuwen hoor, want als je hier iets
beschuldigends over schrijft, dan maakt je jezelf volslagen belachelijk. Het is
echt een heel normaal literair procede', luidde zijn reactie op Droogs aanklacht
(Nieuwsblad van het Noorden, 19 maart 2002). Van de klassieken tot aan de
modernisten uit het interbellum wisten kunstenaars al raad met citeren. Tat
heet officieel intertekstualiteit en dit trucje bestond al in de Oudheid. Ik raad
Bart Droog aan Ulysses van James Joyce te lezen. Dat zit vol met verwijzingen
naar Homerus', aldus Pfeijffer (Trouw, 20 maart 2002).
Ook het verwijt dat hij zijn bron niet heeft vermeld in zijn boek, wordt door
Pfeijffer gepareerd: 'Het zit vol met verwijzingen naar Eliot. Ik noem zijn
naam, de vertaling van de titel "woestenij" valt, ik citeer het bekendste vers
emit. Als ik me achterin ook nog zou verantwoorden, zou ik het verpesten'
(Trouw, 20 maart 2002). Pfeijffer reageert hier en passant dus tevens op het
verwijt dat de naam van Eliot slechts een enkele keer valt, namelijk op pagina
77. Daar gaat het overigens over oneigenlijk gedrag, zoals dat van Rupert als hij
meent een Broom te kunnen bezitten: goals T.S. Eliot een gek was die dacht
dat hij T.S. Eliot was'. Voor Pfeijffer geldt dat hij voldoende clues heeft gegeven
om de lezer op het spoor van Eliot te zetten:
Het wemelt in Rupert van de verwijzingen naar en citaten uit The
Waste Land; de hoofdpersoon ontmoet figuren uit het gedicht, zoals
`Stetson' en 'Madame Sosostris'; een kapperszaak maakt goede sier
met de regel 'mixing memory and desire' en zelfs het thema van
Rupert, de gefragmenteerdheid van het moderne stadsleven, is
hetzelfde als dat van The Waste Land. Het is allemaal onderdeel van het
literaire spel van verwijzen en sampelen waar Eliot zelf de kampioen
van was (NRC Handelsblad, 20 maart 2002).
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Het zal geen verbazing wekken dat Pfeijffer ruggensteun kreeg van zijn
uitgever. Zijn redacteur bij de Arbeiderspers, Peter Nijssen, verdedigde Pfeijffer
door hem met andere veelvuldig citerende schrijvers te vergelijken: 'Het moet
duidelijk zijn dat hier het spel van de pastiche wordt gespeeld. Als dit niet mag
dan kun je het hele oeuvre van Paul Claes wel verbieden, of de pastiches in
Joost Zwagermans dichtbundel Bekentenissen van een speudomaan' (NRC
Handelsblad, 20 maart 2002). Ook de uitgever van de Arbeiderspers, Lex
Jansen, nam de auteur tegen de aantijgingen in bescherming door erop te
wijzen dat Pfeijffer met zijn schrijfwijze in een literaire traditie staat die reikt
van Homerus tot Eliot. Dat Pfeijffer niet de intentie had om The Waste Land,
een van de bekendste werken uit de moderne Europese cultuur, te plagieren
achtte hij evident: `Citeren uit dit gedicht staat gelijk aan citeren uit de bijbel'
(de Volkskrant, 20 maart 2002). Met andere woorden, Pfeijffer probeerde niet te
verbloemen dat hij citeerde en heeft niet willen doen alsof de aangehaalde
passages van hemzelf waren.

Een poeticale strijd
Pfeijffers uitgever, Lex Jansen, heeft een vermoeden waarom de Groningse
dichters die zich scharen onder de naam `Epibreren' zo gebeten zijn op de
auteur van Rupert: `Ze zijn het niet eens met de literatuuropvatting van
Pfeijffer. Daar komt het op neer'. Het spel met literatuurverwijzingen, zo
vervolgt Jansen zijn betoog, past geheel en al in de literatuuropvatting van zijn
auteur, getuige het Alexandria-dubbelnummer van het tijdschrift De Revisor,
waarin Pfeijffer het heeft over `spelevaren op de oceaan van andere literatuur'
(de Volkskrant, 20 maart 2002).
Hoe zijn poetica er precies uitziet, heeft Pfeijffer uiteengezet in Het geheim
van het vermoorde geneuzel (2003). Hierin verdedigt hij poezie die complex is en
waarin de vormgeving belangrijker is dan de inhoud. Hij zegt niets te moeten
hebben van begrijpelijke poezie, van poezie waarin het om de inhoud te doen is
en die het authenticiteitbeginsel hoog in het vaandel heeft (Pfeijffer 2003, 21v).
Voor hem geldt dat authenticiteit een fictie is. Zijn eigen gedichten, zo betoogt
hij, zijn nooit biografisch en gaan onder andere over de gedachte `zoveel mogelijk beroemde dichters in een gedicht te plagieren' (idem, 40). Op grond van dit
uitgangspunt zegt hij dan ook niets te moeten hebben van de poezie van onder
andere Bernard F.M. Droog (idem, 17v).
De poetica die Pfeijffer in Het geheim van het vermoorde geneuzel heeft
verwoord, dateert weliswaar van 2003, dus een jaar na het verschijnen van
Rupert, maar de schrijver had zich al eerder negatief uitgelaten over de podiumdichters en hun op begrijpelijkheid geente poetica. Ook volgens de criticus
Pieter Steinz moet hierin de verklaring worden gezocht waarom het uitgerekend Droog was die Pfeijffer beschuldigde van plagiaat. `Na Pfeijffers polemiek
tegen de toegankelijke poezie (Bzzlletin, oktober 2000)', schrijft Steinz, had
deze nog `een appeltje te schillen met zijn collega'.
Droog heeft echter altijd ontkend dat het om een afrekening in het poeticale

25

circuit ging. In Epibode, Rottend Staal Online (21 maart 2002), liet hij weten
zich niet te herkennen in de aangevallen `toegankelijke' podiumdichters.
Verder wijst hij op een contradictie in Pfeijffers aanval. Deze zou zich nota
bene zelf als `podiumdichter' hebben geafficheerd in de Poeziekrant van oktober
2001. Met andere woorden, Pfeijffer zou een buitengewoon paradoxaal standpunt innemen. Wat Droog laakbaar vindt.
Pfeijffers literatuuropvatting is uitermate complex. Daarin is inderdaad veel
ruimte voor tegenspraken, zoals tussen begrijpelijkheid en onbegrijpelijkheid.
Maar ook tussen bijvoorbeeld modernisme en postmodernisme. Veel lijkt erop
te wijzen dat Pfeijffer met Rupert een postmodeme roman schreef. In een
nogal ironische beschouwing over de roman schreef Adriaan Jaeggi: `Ooit
heette het jatten, toen plagiaat, toen postmodern citeren: de teksten van andere
schrijvers als eigen woorden in je boek verwerken.' Voor Jaeggi is de wijze
waarop Pfeijffer citeert al een voldoende voorwaarde om van `postmodernisme'
te spreken. De vermenging van discoursen uit de hoge en de lage cultuur, de
zoektocht in een `labyrint zonder uitweg' (146;161), de reis door een ruimte die
zich ergens tussen werkelijkheid en droom bevindt, en de onmogelijk te beantwoorden vraag naar schuld of onschuld, lijken eveneens in die richting te
wijzen. Het eenheidsconcept op grond waarvan de roman is geschreven –het
boek bestaat uit drie samenhangende delen en is cyclisch van opbouw –, is
echter in strijd met een postmodern uitgangspunt en wijst juist in de richting
van het modernisme (vergelijk Vervaeck 1999). In zijn expliciete auteurspoetica
heeft Pfeijffer zich trouwens ook nog eens negatief uitgelaten over het postmodernisme, namelijk waar het de 'anything goes'-houding betreft. Pfeijffer zegt
tegen vrijblijvendheid te zijn en juist te willen pleiten voor nieuwe normen en
waarden (Pfeijffer 2003, 12v). De poetica die Pfeijffer voorstaat, is er dus duidelijk een van tegenstellingen en tegenspraken.

Auteurs- en tekstintentie
Om zich te vrijwaren tegen het verwijt van plagiaat heeft Pfeijffer zich beroepen
op zijn auteursintentie. Hij heeft die, zoals wij hebben kunnen zien, op allerlei
plaatsen onder woorden gebracht. Wij hebben eveneens kunnen zien dat die
intentie niet zonder meer eenduidig is. Ook zijn opvatting over het gebruik van
citaten is gecompliceerd te noemen. In zijn expliciete auteurspoetica stelt hij
dat citeren een sinds de klassieke oudheid bestaand `normaar literair procede
is. Hij is zich van de problemen rond de acceptatie van citeren zonder bronvermelding overigens wel bewust. Dat blijkt uit het feit dat hij zich verdedigt met
de opmerking dat zijn boek boordevol zit met signalen die naar The Waste Land
verwijzen. Hiermee rijst overigens wel een ander probleem, namelijk of de
rechter in het geval van een aanklacht een veelheid van verwijzingen als
`bronvermelding' zou willen beschouwen.
In een gesprek voor het radioprogramma `Knetterende letteren' verdedigde
Pfeijffer zich tegenover het verwijt te veel tekst van Eliot te hebben overgenomen met de woorden:
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'Maar het staat vol met verwijzingen. Ik wil dat mensen het zien. Het
gaat om de intentie. Het gaat er niet om dat ik passages wil stelen. Ik
wil mensen naar dat gedicht van Eliot sturen'.
Pfeijffer gebruikt hier een tekstintentioneel argument. Het boek zelf zou
aanwijzingen bevatten waarom Eliot ten tonele wordt gevoerd.
Rupert bevat inderdaad heel wat 'clues'. Wat Pfeiffer met zijn citaten doet, past
geheel en al in de beschrijving die Paul Claes heeft gegeven van het begrip
`intertekstualiteif: `een citaat [is] een intertekstuele transformatie die bestaat uit
het grafisch (eventueel fonisch) en semantisch herhalen van een architektst in
een fenotekst en die voor wie haar identificeert een bepaalde functie kan
hebben' (Claes 1988, 61). Let wel: voor wie de transformatie vaststelt, kan deze
een bepaalde functie hebben. Pfeiffer bedient zich van uiteenlopende transformaties: vervanging, toevoeging, weglating, omzetting en herhaling. Soms
neemt hij citaten ongewijzigd over en plaatst deze in zijn eigen narratieve
context om te wijzen op de parallellie tussen zijn eigen fictieve wereld en die
van Eliot, werelden die beide grotendeels uit citaten zijn opgebouwd. Een
andere keer citeert Pfeijffer Eliot, maar vervormt hij diens tekst ook, past hij
meerdere transformaties tegelijkertijd toe en gaat hij ironiserend te werk. The
Waste Land opent bijvoorbeeld met vier regels die april beschrijven als een
gruwelijke maand: 'April is the cruellest month, breeding / Lilacs out of the
dead land, mixing / Memory and desire, stirring / Dull roots with spring rain'.
De belevenissen van Pfeijffers held spelen zich eveneens of in de maand april
en wel op de 13e, een ongeluksdag. Rupert dwaalt rond in een 'Unreal City' (12),
waar hij zwalkt door de straten en waar zich herinnering en verlangen met
elkaar vermengen. Daarbij passeert hij een zaak die vroeger 'Dames –en
Herenkapper' heette en er toen ook als een gewone kapperszaak uitzag, maar
die zich nu, op grond van marketingoverwegingen, heel chique 'Mixing
Memory and Desire' noemt. Rupert maakt zich bij deze opgeklopte zaak de
meest wilde voorstellingen van een haardracht, die hij humoristisch aanduidt
als 'Coupe Woestenij' (32). En net als Eliot laat Pfeijffer een waarzegster zijn
held de kaart leggen. Dat gebeurt in dezelfde termen, alleen zijn die bij Pfeijffer
anders geordend. Waar Eliot zijn kaartenlegger, Madame Sosostris, in de verzen
49-50 laat zeggen: 'Here is Belladonna, the Lady of the Rocks, / The lady of
situations', nadat hij eerder een vierregelig zeemanslied uit de openingsscene
van Wagners Tristan and Isolde heeft geciteerd met daarin de zin: `Wo weilest
du' (vs. 34), haalt Pfeiffer op zijn beurt de citaten van zowel Eliot als Wagner
aan en mengt die in de volgende brei van talen: 'Hier meneer, sir, voici Belladonna, de Lady of the Rocks, hard hard, wo weilest du, de dame van situaties, ja
hard, ja dur comme roche (64). Pfeijffer is zowel in de kapperspassage als in
die van de kaartenlegger een vergrotende trap van Eliot: hij collationeert, transformeert en ironiseert.
Bij de gewraakte passage, waarin Pfeijffer Eliot op grote schaal citeert, laat
zich de functie van het citeren heel goed op contextuele gronden verant-
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woorden. Rupert is daar op zoek naar Mira en ziet beelden van een man die
naast haar loopt in een Voesteniy, een expliciete verwijzing naar Eliots Waste
Land. Het Eliot-citaat staat tussen de opmerking dat Rupert mogelijk al wist dat
Mira een ander had en de overweging dat Rupert daarvan niet op de hoogte
was. Zijn wereld stort uitgerekend op dat moment in en wordt, letterlijk en
figuurlijk, in een andere taal beschreven, namelijk die van Eliot. Hij is niet in
staat in een eigen taal te reageren op het feit dat Mira een ander heeft. Zijn
onvermogen daartoe blijkt trouwens ook nog eens uit het feit dat hij in filmdiches begint te praten. De geciteerde passages uit Eliots werk hoeven dus niet
als vreemde eenden in de bijt te worden beschouwd, zoals Franke deed. Daarvoor kunnen, op grond van de context, heel goed tekstintentionele verklaringen
worden gegeven. Zo bezien heeft Pfeijffer geen plagiaat gepleegd, maar is
Rupert mijns inziens, om met de jurist Richard A. Posner (2007, 75, io8) te
spreken, een vorm van `creatieve imitatie'.
Mr. Joris van Manen, auteursrechtspecialist voor onder meer het PCMconcern, die met Pfeijffer in hetzelfde radioprogramma zat, denkt daar echter
anders over. Als rechtgeaard jurist raadde hij de schrijver aan contact op te
nemen met de erven van Eliot, eenvoudig omdat hij hele strofen van de auteur
had overgenomen zonder daarvoor toestemming te vragen. Anders gezegd, de
omvang van het geciteerde zou niet in overeenstemming zijn met wat maatschappelijk aanvaardbaar is. Daarmee heeft hij het auteursrecht geschonden.
Pfeijffer zou het risico lopen dat het boek uit de handel werd genomen. Van
Manen toonde zich duidelijk ongevoelig voor de bedoelingen die de auteur zou
hebben gehad bij het citeren.
Het laatste woord over de bedoelingen van Pfeijffer is hiermee nog niet
gezegd. Zijn auteurspoetica is namelijk niet louter gericht op het toelichten van
een literair werk en de daarin gebruikte citaten. Hij wil daarmee –alsook met
zijn literaire werk zelf en de daarin verwerkte citaten en vervatte immanente
poetica –voor commotie binnen het literaire veld zorgen. Pfeijffer heeft zelf
met zoveel woorden gezegd niet wars te zijn van publiciteit. Hij juicht het toe
dat schrijvers in en buiten hun literaire werk elkaar bestrijden en hun literatuuropvatting verdedigen: Tolemiek is het levenselixer dat poezie onsterfelijk
maakt door haar eeuwig te verjongen' (Pfeijffer 2003, 12). Jos joosten heeft
naar aanleiding van de poezie van Pfeijffer gezegd, dat deze zich graag in paradoxen mag begeven ten einde zo macht te kunnen verkrijgen op het literaire
veld. Pfeijffer hood tot de schrijvers die, zoals de cultuursocioloog Pierre Bourdieu het heeft uitgedrukt, de avant-garde imiteren terwijl zij daar tegen zijn om
zich zo in het commerciele circuit te kunnen manifesteren (Joosten 2008:,
41v). Het heeft er alle schijn van dat ook Rupert als zodanig is ingezet door de
auteur. Veel schrijvers gaan gebukt onder het verwijt dat zij plagiaat hebben
gepleegd. Dat lijkt bij Pfeijffer niet het geval te zijn. Die indruk hebben in elk
geval verschillende recensenten. Er zijn er zelfs die vermoeden dat de auteur de
hand heeft gehad in het rumoer rond zijn boek. 'Het zou mij niet verbazen als
Pfeijffer zelf de klokkenluider is geweest bij zijn "plagiaat". In ieder geval is dit
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zijn zoveelste publiciteitsstunt', aldus recensent Jeroen Vullings, die de acties
van Pfeijffer aanduidt als `zelfpromotioneel vertoon', gericht op `naamsvergroting van de BV Ilja Leonard Pfeijffer' (Vullings in Vrij Nederland, 3o maart
2002).

Conclusie
Uit het debat over Rupert is naar voren gekomen dat critici zich op het
standpunt stellen dat als een auteur citeert deze zich dient te houden aan de
regels van de wet. Daarnaast huldigen sommigen de opvatting dat een auteur
verplicht is de lezer duidelijke aanwijzingen te geven over de gebruikte citaten.
In zijn verweer stelt de auteur dat die duidelijkheid is geleverd door de
frequentie waarmee is geciteerd, respectievelijk gealludeerd, en dat de lezer in
staat is gesteld de betreffende citaten in de tekst te incorporeren. Verder meent
hij dat zijn poetica genoeg uitleg biedt. Zijn auteursintentie zou een voldoende
argument zijn voor de door hem gevolgde werkwijze. Het blijft natuurlijk de
vraag of de rechter deze argumentatiewijze zou hebben geaccepteerd. Uitgesloten is het niet. In De wet van de letter hebben Ralf Griittemeier en ik laten
zien dat de rechter buitengewoon welwillend is waar het literatuur betreft.
Soms werd een beroep op de auteursintentie geaccepteerd en soms een beroep
op de context waarin een geincrimineerde passage stond.

IBLIOGRAFIE

BAGGERMAN, ARIAN NE,

`Knippen & plakken.

Over Zwolse avonturen van Atte Jongstra'.
Hollands Maandblad, 2007, nr. 8-9, 4-9.
EEKMAN, KLAUS,

`Flapteksten. Een verken-

nend onderzoek'. Neerlandistiek.nl,
oktober 2007, 1-13.
CLAES, PAUL, Echo's

echo's. De kunst van de
allusie. Amsterdam, 1988.

JOOSTEN, JOS,

'Imiteren en simuleren. Ilja

Leonard Pfeiffer als strategisch
relschopper'. Misbaar. Hoe literatuur litera-

tuur wordt. Nijmegen, 2008, 41-44.
LINGEN, N. VAN, Auteursrecht in hoofdlijnen. 3e
herz. dr. Alphen aan den Rijn,1990.

The Little Book of Plagiarism. New York, 2007.
SPOOR, J.H. & D.W.F. VERKADE, Auteursrecht.
Auteursrecht en naburige rechten. Deventer,
POSNER, RICHARD A.,

1993.
SPOOR, J.H.,

D.W.F. Verkade & D.J.G. Visser,

Auteursrecht. Auteursrecht, naburige rechten
en databankrecht. 3e, geheel herziene
druk. Deventer, 2005.
`Literatuur en plagiaaf. Ars
Aequi 33 (1984), 12, 672-682.
VERVAECK, BART, Het postmodernisme in de
Nederlandse en Vlaamse roman. Nijmegen,
VERKADE, D.W.F.,

1999.

Het geheim van het
vermoorde geneuzel. Een poetica.

PFEIJFFER, ILJA LEONARD,

Amsterdam, 2003.

29

RECENSIES EN INTERVIEWS, CHRONOLOGISCH
GERANGSCHIKT

'Ik heb altijd wereldkampioen willen worden'. Vrj Nederland,
16 februari 2002.
FLEUR JURGENS, 'De stad als herinnering'.
hp/de Tijd, 1 maart 2002.
HANS GOEDKOOP, `Tanden in de nek van het
leven: Het talige testosteron van Ilja
Leonard Pfeijffer'. nrc Handelsblad, 8
maart 2002.
THOMAS VAN DEN BERGH, 'Retorisch spiegelspel'. Elsevier, 9 maart 2002.
ARJAN PETERS, "Taxi's toeterden, en niet
uitsluitend zij": Alles aan de Rupert van
Ilja Pfeijffer is onoprecht'. De Volkskrant,
15 maart 2002.
PETER HENK STEENHUIS, ` Mijn boeken zijn
volmaakt onleefbaar': Boekenweek;
'Verlangen is een vorm van herinneren'.
Trouw, 15 maart 2002.
THEO HAKKERT, ' Rupert davert nog lang, lang
na'. De Gooi- en Eemlander, 19 maart
ELISABETH LOCKHORN,

2002.

`Pfeijffers roman zit VOI
regels van T.S. Eliot'. Het Parool, 19 maart

MAARTEN MOLL,

2002.

'Pfeiffer put in "Rupert" letterlijk
uit gedicht Eliot'. De Volkskrant, 20 maart

REDACTIE,

2002.

30

`Pfeijffer vs Droog: spel of
plagiaat'. nrc Handelsblad, 20 maart 2002.
KUNSTREDACTIE, ` Plagiaat of literair spel?'
Trouw, 20 maart 2002.
M EN NO SCHEN KE, 'Behoorlijk stomme fout
van Ilja Pfeijffer'. Algemeen Dagblad, 22
maart 2002.
INGRID HOOGERVORST, lronische variant op
klassieke roman'. De Telegraaf, 22 maart
KUNSTREDACTIE,

2002.

'Als het zo moet, is de lol
ere. Het Parool, 22 maart 2002.
PIETER STEINZ, `Pfeijffers vleierij'. nrc Handelsblad, 22 maart 2002.
BEATRIJS RITSEMA, 'Sliep-uit literatuur'. nrc
Handelsblad, 27 maart 2002.
ANDRE MATTHIJSSE, `Literatuur is spelevaren'.
Haagsche Courant, 29 maart 2002.
HERMAN FRANKE, `Speelse knipogen naar de
meester'. De Volkskrant, 12 april 2002.
(Ook in: Herman Franke, Waarom vrouwen
betere lezers zijn. Over boeken, lezen en
schrijven. Amsterdam, 2004.)
MAX TEM MERMAN, ' Rupert: een bekentenis'.
Leesidee, 1 juni 2002.
JEROEN VULLINGS, ` 13V Ilja Leonard Pfeijffer.
Pure Seks in feite'. Vrj Nederland, 30
maart 2002.
ADRIAAN JAEGGI,

Feike Dietz, Els Stronks en Katarzyna Zawadzka (Universiteit Utrecht)

Rooms-katholieke Pia desideria-bewerkingen
in internationaal perspectief

Van alle literaire genres uit de vroegmoderne tijd, heeft het embleem zich
misschien wel het meest succesvol en grootschalig over Europa verspreid. In
het totale aanbod aan embleembundels dat voorradig was, namen bewerkingen
en vertalingen een groot aandeel in. Van de allereerste embleembundel die ooit
gemaakt werd, de Neolatijnse bundel Emblematum fiber (153i) van de Italiaanse
jurist Andrea Alciato, verschenen bijvoorbeeld 17o verschillende uitvoeringen
in vrijwel alle Europese talen. En de eveneens Neolatijnse bundel van Herman
Hugo, Pia desideria (1624), was in 15o verschillende vertalingen en bewerkingen verkrijgbaar, in het Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans,
Portugees, Deens, Russisch, Pools en Italiaans.1
Naar die Europese bewerkingen en vertalingen van de Pia desideria werd in de
afgelopen decennia door verschillende letterkundigen en kunsthistorici onderzoek gedaan. 2 Sinds 2007 wordt de Nederlandse receptie van de bundel –die
vreemd genoeg nog nooit object van uitgebreide studie was, hoewel de Pia desideria in Antwerpen werd gedrukt –bestudeerd in het kader van een gezamenlijk
vnc-project van Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Utrecht. 3 In
dat vnc-project willen we dwarsverbanden leggen met onderzoek dat al naar
andere Pia desideria-bewerkingen gedaan is of momenteel verricht wordt, om
onze observaties in een breder, internationaal kader te plaatsen. We willen in
dit artikel demonstreren dat wat in het ene land als bewerkingsstrategie wordt
aangetroffen, scherper kan worden getypeerd en geanalyseerd door vergelijking
met wat zich elders voordeed. Een dergelijk vergelijkend perspectief heeft de
internationale neerlandistiek veel te bieden. Onderzoekers die tot nu toe de Pia
desideria-receptie bestudeerden, functioneerden veelal op eilandjes. Ze keken op
verschillende manieren naar de bewerkingen die, gezien de taalbarrieres, niet
voor al hun collega-onderzoekers toegankelijk zijn en zij publiceerden hun
resultaten in talen en tijdschriften die in lang niet alle gevallen door de internationale gemeenschap opgemerkt en begrepen werden.
Het vNc-project heeft als Joel ontwikkelingen in het functioneren van religieuze literatuur en bijbehorende (lees)culturen zichtbaar te maken. Uit de
aanpassingen die in de Pia desideria bewerkingen gemaakt werden, laten zich
de specificiteit van een bepaald leespubliek en bepaalde context afleiden. Dit
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verband tussen bewerkingstrategie en publiek/context kan worden aangenomen omdat, zoals onderzoek van met name Korpel en Jansen heeft laten
zien, in de vroegmoderne tijd het vertalen prospectief werd benaderd: omdat
het retorische effect van een tekst voor de vroegmoderne lezers en schrijvers
centraal stond, was getrouwheid geen eis. Vertalers dienden een origineel aan
te passen aan de eigen situatie met haar specifieke stijl- en functie-eisen. 4 We
werken binnen het Leuvense/Utrechtse onderzoek een theoretisch kader waarbinnen de notie 'appropriation', zoals die geintroduceerd is door de literatuurwetenschapper Chartier, een belangrijke rol speelt. De processen van de toeeigening van cultureel materiaal – 'differentiated practices and contrasted uses' –
door een nieuw publiek, bieden volgens Chartier inzicht in `the creative invention that lies in the very heart of the reception proces'. 5 Chartier neemt aan dat
er geen 'immediate, transparent, unmediated access' tot het verleden is, maar
dat door bestudering van het 'process of appropriation' toch inzicht kan worden
verkregen in de 'historical reading' van een tekst, en dus op de toenmalige
maatschappij. 6 De `oude' en `nieuwe' tekst worden door Chartier gezien als
vormvarianten van een tekst. Het bestuderen van de afstand tussen de varianten – Chartier noemt dit 'the consideration of gaps' – geeft ons zicht op de
betekenis die het nieuwe lezerspubliek van de nieuwe tekst construeerde; de
overeenkomsten en verschillen tussen de oude en nieuwe tekst geven aan waar
accenten werden gelegd die het nieuwe publiek hielpen tot een bepaalde interpretatie te komen. 7 Aandachtspunten bij die analyse zijn tekstkenmerken, zoals
de taal waarin deze geschreven is, de structuur en expliciete aanwijzingen van
auteurs en uitgevers over het doel waarmee de tekst geschreven is. Een dergelijke vergelijkende analyse ten behoeve van de reconstructie van de 'historical
reading' van de tekst kan aangevuld worden met gegevens over de fysieke vorm,
waarin de nieuwe varianten aan het publiek werden aangeboden (uitvoering
van de bundels, aantal herdrukken etc.), en met gegevens over de receptie van
de bundels onder het toenmalige publiek.
Voor het Noord-Nederlandse luik van ons project is het doel om aan de hand
van de Noord-Nederlandse Pia desideria-bewerkingen inzicht te verwerven in
het specifieke karakter van het dagelijkse geloofsleven in de vroegmoderne
Republiek, dat door Frijhoff en Spies getypeerd is als `omgangsoecumene'. 8 Het
ontstaan en het karakter van die omgangsoecumene zijn in een aantal recente
studies vooral op basis van historische bronnen gereconstrueerd, waarbij nuanceringen zijn aangebracht ten aanzien van de mate van tolerantie die in de
Republiek bestond, en ten aanzien van de vrijheden die religieuze minderheden (en dan met name de rooms-katholieken) hadden. 9 Onderzoek naar de
receptie van de Pia desideria in de Republiek zal naar verwachting beter zichtbaar maken op welke manier tussen verschillende gezindten geloofsopvattingen en vormen van geloofsbeleving uitgewisseld werden. We willen bier
laten zien dat een vergelijkend internationaal perspectief bij uitstek kan helpen
om de specifieke positie van de rooms-katholieken in de Noord-Nederlandse
omgangsoecumene te duiden.
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Sinds 158o was de katholieke eredienst officieel verboden en functioneerde de
katholieke kerk als een missiekerk in een voornamelijk calvinistisch georienteerde samenleving. Hoewel in 1579 in de Unie van Utrecht was vastgelegd dat
niemand vervolgd of aangevallen mocht worden vanwege zijn persoonlijke
geloofsovertuiging, waren voor katholieken de mogelijkheden tot godsdienstbeleving beperkt geworden. i° Historici hebben herhaaldelijk nagedacht over de
vraag in hoeverre de bijzondere omstandigheden hebben bijgedragen aan de
vorming van een specifiek Noord-Nederlands rooms-katholicisme. Gaf de calvinistische overheersing de Noord-Nederlandse rooms-katholiek een eigen
gezicht, of vormde de rooms-katholiek in de Republiek zijn identiteit in
aansluiting op de internationale contrareformatie?
We beschrijven om aan deze discussie bij te dragen allereerst een relatief
onbekend voorbeeld van Pia desideria-receptie, namelijk de Poolse vertaling
gemaakt door Aleksander Teodor Lacki (ca. 1614–ca.1683), in 1673 onder de titel
Pobone pragnienia verschenen. 11 We laten zien dat deze Poolse casus –een geval
van rooms-katholieke receptie van de Pia desideria – openingen biedt voor de
bestudering van de Noord-Nederlandse situatie, door de Poolse bewerking
vervolgens te vergelijken met de Goddelycke wenschen van dichter Justus de
Harduwijn en drukker Pieter Jacobsz. Paets (Amsterdam 1645). We vergelijken
Lacki en Paets als twee casussen van rooms-katholieke Pia desideria-bewerkingen gemaakt in en voor rooms-katholieke kringen. Het is zeer goed mogelijk dat beide bewerkingen ook buiten die kringen gelezen werden, maar dat
aspect laten we buiten beschouwing omdat in dit artikel niet de receptie, maar
de bewerkingsstrategie van rooms-katholieke bewerkers uit verschillende
landen onder de loep wordt. De vergelijkende analyses leiden we in met een
korte typering van de Pia desideria.
De mogelijkheid om de Poolse en Noord-Nederlandse katholieke receptie van
de Pia desideria te vergelijken doet zich voor, omdat de Nederlandse emblematiek, zoals die in Polen zijn sporen heeft achtergelaten, sinds enige tijd onderzocht wordt door onderzoekers van de universiteit van Wroclaw. 12 Zelfs in dit
vroege stadium is duidelijk dat het comparatistische onderzoek naar de emblematische cultuur in Polen en de Nederlanden veel op zal kunnen leveren.
Langs de weg van het geillustreerde boek kwamen de culturen veelvuldig met
elkaar in contact. Vele Poolse studenten aan Nederlandse universiteiten namen
boeken uit de Republiek mee naar huis. 13 Ook de handelsbetrekkingen tussen
graveurs en boekdrukkers uit beide landen waren intensief. 14 Sommige
embleemboeken, zoals Menestriers Philosophia Imaginum uit 1695, werden
volgens hun titelpagina zowel in Nederland als in Polen gedrukt.15

Korte typering Pia desideria
In de eerste generatie wereldlijke embleembundels, waartoe Alciato's Emblematum liber behoort, werden maatschappelijke verschijnselen en menselijke
(on)deugden op vaak licht ironische en humoristische toon aan de kaak gesteld,
ter lering en vermaak van een vaak (zeer) geleerd lezerspubliek. In 1567 nam
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Pictura bij Hugo's embleem 3, `Miserere mei Domine'
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het emblematische genre een wending toen in Frankrijk de eerste religieuze
embleembundel verscheen, Cent emblemes chrestiens getiteld, gemaakt door de
protestantse dichteres Georgette de Montenay. Kort daarna eigenden jezuieten
zich het religieuze embleem toe. Hugo's Pia desideria, in 1624 in Antwerpen
verschenen, kan een typische exponent van die jezuietenemblematiek genoemd
worden, die kon dienen als leidraad voor spirituele praktijken in de geest van de
Geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola. 16 In hun literatuurgeschiedenis
Een nieuw vaderland voor de muzen typeren Smits-Veldt en Porteman de Pia
desideria als een devote bundel die met zijn `schoolse mythologische sier' en
Neolatijns taalgebruik aansloot bij de `geliefde Latijnse oefeningen in het
dichten en embleemschrijven' op de jezuietenscholen. 17 De picturae van Hugo's
emblemen, gemaakt door de graveur Boetius a Bolswert, verleenden de
geleerde Neolatijnse teksten een emotionerende, toegankelijke ingang.18
Hugo produceerde zo met de Pia desideria een bundel die in heel Europa landsgrenzen, taalbarrieres en zelfs verschillen in geloofsopvattingen overwon: in
Frankfurt verscheen in 1657 een Latijnse uitgave die later in Danzig werd
heruitgegeven voor de gereformeerde kerk aldaar. 19 De verschillende vertalingen en bewerkingen bedienden verschillende geledingen van de geletterde
bevolking: de elitaire en intellectuele trekken van de Pia desideria verdween
bijvoorbeeld in de Spaanse vertaling Affectos Divinos (1638) van Pedro de Salas
en de Portugese vertaling Desejos Piadosos (1688) van Joseph Pereira Velozo, om
de emblemen ook voor een breder, minder geschoold publiek aantrekkelijk to
maken. Black signaleerde eveneens aanpassingen ten behoeve van publieksverbreding in het geval van het Franse Les pieux desirs van 1627.2°

Context van Lacki's Pobone pragnienia
Toen Lacki's Pobone pragnienia in 1673 in Polen verscheen, was het embleem
daar geen onbekend literair genre meet De lange lijst van emblematische
werken in de catalogus van de Poolse Nationale Bibliotheek van Graaf Ossoliski
in Wroclaw bewijst de populariteit van het emblematische genre in Polen.21
Aan het einde van de zestiende en begin van de zeventiende eeuw waren al veel
embleembundels uitgebracht – zowel vertalingen als oorspronkelijke werken.22
Bepaalde specifieke toepassingen, zoals een emblematische bundel ter
gelegenheid van een jubileum van de jezuietenacademie, waren al vroeg een
bekend verschijnsel, getuige bijvoorbeeld de uitgave van de bundel Emblema
Sarmatici Regni Status.23
In de zeventiende eeuw beleefde de Poolse emblematiek zijn hoogtepunt,
bijvoorbeeld dankzij de bundel Emblemata niektOre (Enkele emblemen) van
Jozef Domaniewski (Lubcz 1623), de cyclus van emblematische gedichten in
16o6 verschenen onder de titel wiatowa Rozkosz z Ochmistrzem swoim i ze
dwunast swych suebnych Panien (Wereldlijke wellust en twaalf van haar dienstmeiden) van Hieronim Morsztyn (ca. 1581–ca. 1623), en het werk Lekcyje Kupidynowe (Lessen van Cupido) van Kasper Twardowski (ca. 1592–ca. 1641) uit
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1617. Die laatste bundel werd als `te erotisch' beoordeeld, en daarom geplaatst
op de Index Librorum Prohibitiorum. In 1618 schreef Twardowski een nieuwe
embleembundel om zijn eerste `literaire zonde' uit te wissen: ód modzi z nawanoci do brzegu pynca (Schip door de stormen naar de oever varend) Hierin werd
de heidense Cupido in een christelijke Amor divinus veranderd.24
In diezelfde periode verschenen meer religieuze, dan wel moralistische
embleembundels: OgrOd rozkoszny mioci Boej (De wellustige tuin van de Gods
liefde) (Krakau 165o) van Jan Adrian Wieszczycki, Chwaa z krzya (Roem van
het kruis) (Krakau 1641) van Marcin Hicza, Peristomata regum seu memoriale
principis monitorum, symbolis expressum van Andrzej Maksymilian Fredro
(Danzig 166o) en Adverbiorum moralium sive de Virtute et Fortuna libellus van
Stanisaw Herakliusz Lubomirski (Warschau 1688).
Bibliografische bijzonderheden van Lacki's Pobone pragnienia
Temidden van al deze embleembundels verscheen in 1673 de eerste Poolse
uitgave van de Pia desideria van de hand van Aleksander Teodor Lacki onder de
titel Pobone pragnienia. Van die vertaling werden twee versies uitgebracht: een
met, en een zonder afbeeldingen. De versie met de afbeelding, met reproducties van de picturae van Boetius a Bolswert en de gedichten verscheen op
luxe en duur papier. De paralleluitgave zonder afbeeldingen was waarschijnlijk
voor een minder welgesteld publiek bestemd. 25 Beide versies waren uitgegeven
in Krakau, door de beroemde drukkerij van de familie Schedel. De uitgave is
een interessant voorbeeld van Pools-Nederlandse uitwisseling op het gebied van
grafische kunst; veel polonica waren in drukkerijen te Antwerpen, Brugge,
Amsterdam en Leiden gepubliceerd.26
In 1697 en 1737 verschenen in Krakau herdrukken van Lacki's vertaling. 27 In
1744 zag van de vertaling nog een druk het licht, dit keer met de geheimzinnig
klinkende ondertitel: Vrome verlangens in drie boeken (... ) ooit in 't Latijn door
eerbiedwaardige vader Herman Hugo Soc. Iesu geschreven, en nu in 't Pools door de
Grote Senator van het Grote Vorstendom van Litouwen vertaald en in druk gegeven,
door een edelman die hen gelukkig in zijn bezit kreeg en herschreef en in druk gal In
het jaar onzes Heren 1744. 28 In datzelfde jaar verscheen ook een nieuwe Poolse
vertaling van de Pia desideria, door jan Kociesza aba in het klooster van de
grieks-katholieke Vaders Basilianen in het Poolse Supral. Van deze eerste
uitgave is geen exemplaar overgeleverd. Herdrukken ervan verschenen in de
jaren 1754 en 1774. 29 Het is onbekend of de Pia desideria-vertaling door de Basilianen behalve uitgegeven ook gelezen werd –de herdrukken lijken er wel op te
wijzen –maar het is interessant te zien dat de Pia desideria in Polen onder vertegenwoordigers van zovele geloofsrichtingen functioneerde."
Behalve in druk, verschenen bewerkingen van de Pia desideria in handschrift.
Uit het Poolse vrouwenklooster van de Benedictijnen in Sandomierz is een
handschrift bekend met een Poolse parafrase, dat al circuleerde voor in 1673
Lacki's vertaling verscheen. De anonieme auteur van dit handschrift vertaalde
alleen de motto's van Hugo. Op de plaats van de oorspronkelijke picturae en
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subscriptio's heeft de auteur korte beschrijvingen van de afbeeldingen gegeven,
die in de titel het Poolse woord `Obraz' hebben, wat `afbeelding' of `schilderir
betekent. In een kort voorwoord, `Inleiding aan de genadige lezer', maakt de
auteur duidelijk waarom hij zo te werk is gegaan. De auteur zegt te weten dat
op het moment van schrijven nog iemand in Polen aan een vertaling van
Hugo's emblemen werkt, en dat was hoogstwaarschijnlijk Lacki. De auteur van
het handschrift heeft daarom zelf geen volledige vertaling willen maken:
En omdat er een is (waarschijnlijk Lacki, FD; Es; la) die de Latijnse
gedichten van bovengenoemde Vader Hugo heeft besloten te vertalen,
wilde ik, afziend van een vertaling, de afbeeldingen zelf en hun onderschriften uit het Heilige Schrift in Poolse verzen beschrijven, om zo te
uiten wat volgens de auteur belangrijk was."
Deze opmerking doet vermoeden dat het handschrift en Lacki's vertaling in
dezelfde tijd ontstonden. Het handschrift was voltooid in 1671. In die tijd was
de Pobone pragnienia ook in voorbereiding. Hoe wist de anonieme auteur over
Lacki's plannen? Fungeerden de Benedictijnse kloostervrouwen, waartoe ook
zijn zus behoorde, wellicht als medium?32

Comparatistische analyse van Lacki's Pobone pragnienia
De anonieme auteur van het handschrift was in ieder geval goed ingelicht:
Lacki vertaalde inderdaad alleen de Latijnse poezie (motto's en disticha) uit
Hugo's orgineel. De prozafragmenten uit de Pia desideria ontbreken in de
Pobone pragnienia. Het weglaten van de prozateksten is meteen de meest ingrijpende wijziging die Lacki aanbracht. In zijn vertalingen van de motto's en
disticha volgt hij Hugo vrij getrouw. Integraal overgenomen zijn ook de
picturae: in de geillustreerde versie van Lacki's werk zijn zeer getrouwe kopieen
van Hugo's originelen opgenomen. Op zijn titelpagina geeft Lacki bovendien
zeer expliciet aan zich op Hugo's voorbeeld gebaseerd te hebben.33
Lacki bewerkt getrouw, maar niet zonder eigen kleuring. In de eerste plaats
is daar zijn taalgebruik, met een duidelijke voorkeur voor de vrouwelijke
vormen van werkwoorden —het Pools kende een keuze tussen mannelijke en
vrouwelijke vormen — en voor verkleinwoorden. Het gaat daarbij vaak om zelfstandige naamwoorden (`kwiatek'- bloemetje I, 13, v. 18; `robaczele- wormpje I,
13, v. 17; Vietrzyk poudniowy'- zuidenwindje I, ii, v. 7 34), maar ook bijwoorden
krijgen een verzachte vorm:
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Originele tekst

Werkvertaling35

Hugo

Et tibi, vix tactis furarer
basia labris, / Basia sic
somno non nocitura tuo.
(embleem 24)

En ik zou kussen van je
stelen, je lippen nauwelijks
aanrakend / zulke kussen,
die je slaap niet zouden
verstoren.

Lacki

Cichusieko, ukradkiem bd
caowaa / Twe oczka, lecz
ostronie, bym Ci snu nie
braa. (II, 9, v. 67-68)36

Heel zachtjes, stiekem, ga ik
je oogjes kussen, / maar
voorzichtig, zodat ik je
droom niet doorbreek.

Deze wijzigingen liggen in lijn met het zachte, bijna kinderlijke taalgebruik dat
Lacki in het Hooglied aantrof– de inspiratie voor veel van Hugo's disticha –
maar Lacki gebruikt dat bijbelboek anders dan Hugo.
Niet alleen in taalgebruik, maar ook in inhoud week Lacki licht of van het
origineel. Zo is hij veel explicieter religieus dan Hugo. Hij vertaalt vaak `zonde'
als Hugo het neutralere `misdaden' of `menselijke zwakheden' gebruikt. Het
woord `zonde' komt hierdoor bij Lacki veel vaker voor dan bij Hugo. 37 Ook in
de uitleggingen is Lacki expliciet religieuzer:
Originele tekst

Werkvertaling

Hugo

Hac ego sanguinea languens
residebo sub umbra? / Tu,
crucis infamem perpetiere
necem? (embleem 29)

Zal ik krachteloos in deze
bloederige schaduw blijven
zitten? / En jij, verdraag jij
een schandelijke dood aan
het kruis?

Lacki

Mnie- to w krawawym spoczynek cieniu zgotowany, /
gdy do krzya okrutnie Jezus
przykowany? II, 14, v. 41-42

Is deze bloedige schaduw als
een rustplaats voor me
bereid, / nu Jezus zo wreed
aan het kruis gespijkerd is?

Lacki's God neemt soms ook een andere gestalte aan dan bij Hugo. We lezen
soms zowel bij Lacki als Hugo over Gods goedheid (I, 6, v. 39-42), maar veel
vaker is Hugo's God 'boos' waar Lacki over `rechtvaardig' spreekt (zie bijvoorbeeld I, 6, v. 25). Hugo's God is streng, terwijl Lacki's God mildheid toont, en
bereid is de ziel to vergeven als deze berouw toont:
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Originele tekst

Werkvertaling

Hugo

Heu nimis immitem
dispensas cognitor vrnam, /
Nec taus inflecti se rigor ille
sinit (embleem io)

Oh, te streng is de veroordeling die jij, als rechter,
uitspreekt / En die strengheid van jou laat het niet toe
zich te buigen.

Lacki

Ach, askawie uwalniasz
gown kryrninay / I nie
chcesz, eby srogo Twe
dekreta miay. I, 1o, v. 15-16

Ach, je bevrijdt me genadig
van halsmisdaden / en zou
willen dat je decreten geen
strengheid hadden.

Daarbij komt dat Lacki, veel concreter dan Hugo, in de menselijke zwakheden
en zonden een reden voor ongeluk ziet. Hugo spreekt in vage termen over het
lot dat ongeluk met zich meebrengt, Lacki ziet de mens zelf als oorzaak:
Originele tekst

Werkvertaling

Hugo

Nempe trahor vario studia in
diuersa duello, / Ut ratis
ambiquis iam pila facta
Notis. (embleem 4)

Zeker, ik word heen en weer
gesleurd door verschillende
neigingen, vanwege tegenstrijdige begeerten, / Zoals
een vlot bovendien de
speelbal wordt van de dwarrelende winden.

Lacki

ch mi bowiem do rOnych
pociga chciwoci / i ód moj
miotaj morskie nawanoci;
4, V. 37-38

Mijn lust brengt verschillende hebzuchten met zich
mee, / en mijn boot wordt
door de zeestormen heen en
weer geslingerd.

I,

Lacki veranderde niet alleen de religieuze visie die uit het origineel spreekt,
maar deed daarnaast ook inhoudelijke aanpassingen om zijn vertaling Poolser
te maken. In embleem I, 12, v. 9 vinden we een concrete verwijzing naar het
Poolse Tatra gebergte, waar Hugo's Latijn neutraal over `montis' rept in een
klacht van de anima: Wolaabym i Tatry ju dwiga na sobie ([...)' (Ik wou liever de
Tatra's op mijn rug dragen), versus `Tunc voueam penita montis latuisse
cauerna'. Op sommige plaatsen verduidelijkt Lacki bepaalde fragmenten uit
Hugo's origineel met behulp van metaforen die geent zijn op de Poolse context:
sneeuw en winter spelen bijvoorbeeld voortdurend een belangrijke rol. Lacki
dicht over een sneeuwvoet (niegowa stopa; III, 1, v. 2) als het symbool van de
heiligheid van de vrouwelijke zielen. Ook Poolse historische elementen (plaats-
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namen, ambten) vinden hun plaats in de vertaling, zoals bijvoorbeeld in I, io, v.
9 —TO, waar Lacki schrijft over `sd grodzki' (bier: grod), een Poolse stadsrechtbank voor strafzaken. Lacki's aanduiding zijn soms niet eens nationaal,
maar eerder regionaal van aard. Het werkwoord `cudowa si' bijvoorbeeld (ii, 13,
v. 81-84; zich verwonderen) is afkomstig uit Kleinpolen. De klankverandering
van 'a' naar V —bijvoorbeeld in het woord `kody' in plaats van `kady' (I, 1, v. 4142; I, 3, v. 18-20; elk, elke) —is ook typisch voor het Kleinpoolse dialect. Dat
dialect werd in de zeventiende eeuw in veel Poolse literatuur gebruikt, mogelijk
omdat alle belangrijke drukkers zich in de omstreken van Krakau bevonden.38
De mythologische verwijzingen uit Hugo's origineel laat Lacki in sommige
gevallen staan, soms verwijdert hij ze ook. 39 Soms ruilt Lacki de mythologische
verwijzingen in voor christelijke elementen: we vinden bij hem de `pieko' (hel)
in plaats van de 'Avernus': het kleine kratermeer bij Cumae, dat bij Vergilius
fungeert als toegang tot de onderwereld waardoor Aeneas afdaalt (I, 14, v. 96).
Het zijn vaak de positief geconnoteerde mythologische versieringen uit de Pia
desideria die in Lacki's vertaling verdwijnen. Hugo's Phoebus als symbool voor
de dageraad verandert bij Lacki bijvoorbeeld in de bezielende zonnestralen (I,
14, v. 27).
In Lacki's Pobone pragnienia vinden we in vergelijking met Hugo uitgebreidere narratieve fragmenten, uitvoerigere beschrijvingen en emotionelere
passages. Regelmatig voegde Lacki beeldende details toe die in het origineel
ontbreken. De toevoegingen van Lacki leiden niet tot nieuwe inhoudelijke
elementen, maar onderstrepen en verscherpen de bestaande tekst van Hugo.
Vaak maakt Lacki daarbij gebruik van bijvoeglijke naamwoorden. De Neptunus
van Hugo wordt `Neptunus ponury' (sombere Neptunus, I, ii, v. 35) bij Lacki;
de fabel in het origineel (Tabula', I, 13, v. 31) wordt bij Lacki `bajka stara' (de
oude fabel); het Latijnse 'pater' wordt uitgebreid tot het Poolse `ojciec obarty'
(de vraatzuchtige vader I, 13, v. 32). De toegevoegde adjectiva, gebruikte beeldspraken en uitvoerige beschrijvingen helpen Lacki om Hugo's woorden voortdurend te concretiseren, aan te scherpen en aanschouwelijk te maken.
Samenvattend blijkt Lacki's Pobone pragnienia een vrij getrouwe vertaling van
de Pia desideria, met betekenisvolle verschillen. Lacki heeft zich beperkt tot de
poetische passages van Hugo's werk, en liet de geleerde prozafragmenten
achterwege. Ten opzichte van de originele tekst schrijft Lacki met een grotere
aandacht voor concrete details en lyrische beeldspraken. Betekenisvol is ook dat
in vergelijking met de Pia desideria in de Pobone pragnienia de mildheid van
God en de zondigheid van de mens een grotere rol spelen. Lacki voegde daarnaast specifiek Poolse elementen en zelfs lokaal dialect toe. Heeft Lacki met
deze aanpassingen Hugo's erudiete tekst toegankelijker willen maken voor een
breder publiek, en heeft hij daartoe ook vrouwen willen rekenen? Hij lijkt zich
in ieder geval meer dan Hugo ook op vrouwen gericht te hebben. Waar Hugo in
1624 de Pia desideria aan pans Urbanus vi 1 1 —Maffeo Barberini —opdroer,
daar wilde Lacki zijn Pobone pragnienia aanvankelijk opdragen aan de vorstin
Gryzelda Winiowiecka, moeder van de koning Micha Winiowiecki. Omdat zij
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voortijdig overleed, werd de bundel in 1673 uiteindelijk aan de gravin
Konstancja Krystyna van Komorowski Wielopolska, een verwante van Lacki,
opgedragen. De familie van de gravin stamde of van de Korczak families hun
wapen 'Canis' stond daarom aan het begin van de eerste uitgave van de Pobone
pragnienia. 41 Onder Poolse kloostervrouwen werden de afbeeldingen uit de Pia
desideria, zo weten we uit andere bronnen, erg populair. Op de rugleuningen
van de koorbanken in de parochiekerk in Pilica en van het klooster van de
Zusters Benedictinessen in Stanitki dichtbij Krakau, en in het koor in de oude
kerk in Nowy Targ werden de kopergravures van Boetius a Bolswert nageschilderd.42 En in de kerk in Stare Miasto dichtbij Dzierzgo en in de Powizytkowski
kerk in Lublin, tegenwoordig in handen van de zusters Ursulinen maar eerder
het bezit van de zusters van de Brigittenorde, zijn op de banken ook afbeeldingen naar de kopergravures van Boetius a Bolswert te vinden.

Pia desideria in de Republiek
De Noord-Nederlandse Goddelycke wenschen verlicht met sinnebeelden en vierige
uytspraken werd in 1645 door de Amsterdamse rooms-katholieke boekverkoper
Pieter Jacobsz. Paets gedrukt. 43 De bundel bevatte houtsneden die Christoffel
van Sichem in 1628 in opdracht van Paets gemaakt had naar het voorbeeld van
Boetius a Bolswerts originele gravures. 44 De teksten in Paets' uitgave zijn
ontleend aan de Pia desideria-vertaling die Justus de Harduwijn in 1629 onder
de titel Goddelycke wenschen in Antwerpen had gepubliceerd. 45 Voor zover
bekend, heeft De Harduwijns Goddelycke wenschen in de Republiek voor het
eerst enkele sporen nagelaten in Paets' Vierighe meditatien uit 1631.46 In 1645
verscheen dus Paets' tweede Noord-Nederlandse bewerking van De Harduwijns
Goddelycke wenschen.
Uit de analyse van Pobone pragnienia en Pia desideria is gebleken dat Lacki
diverse wijzigingen aanbracht om een breed lekenpubliek te bedienen. In De
Harduwijns vertaling van 1629 was iets soortgelijks aan de hand. De Harduwijn leverde `een trouwe, alhoewel persoonlijk-getinte weergave' van Hugo's
prozateksten, maar had de disticha eveneens `persoonlijker en hartstochtelijk'
gemaakt in vergelijking met Hugo.47
Paets ondernam in 1645 andere stappen dan De Harduwijn in 1629 en Lacki
in 1673 door juist de disticha te verwijderen en het prozagedeelte te
behouden.48 Het erudiete karakter van de tekst benadrukte Paets door Hugo's
verwijzingen naar bijbelplaatsen en kerkvaderteksten niet klein in de marges of
te drukken – zoals dat in de eerste uitgave van de Pia desideria in 1624 en in De
Harduwijns uitgave uit 1629 was gebeurd –maar door ze in een groot lettertype
prominent bovenaan de passages te plaatsen. Terwijl het geleerde karakter van
Goddelycke wenschen door Paets zo werd benadrukt, is de specifiek NoordNederlandse dan wel Amsterdamse context van zijn uitgave nergens op de
voorgrond geplaatst. De band met het rooms-katholieke Zuiden wordt door
Paets juist wel onder de aandacht van de lezer gebracht. Op de titelpagina
noemt hij de bundels van Hugo en De Harduwijn, en merkt hij Antwerpen aan
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als plaats van uitgave, zoals rooms-katholieke uitgevers dat in het Noorden wel
vaker deden om veiligheidsredenen. Net als in de originele picturae van Boetius
a Bolswert, werd Antwerpen in pictura 36 afgebeeld als het centrum van de
wereld.
Daarbij komt dat het ontwerp van de titelpagina een trouwe kopie van Hugo's
origineel is.
Waar Lacki zijn Pia desideria-bewerking eenvoudiger, aansprekender en vermakelijker maakte met het oog op de verbreding van zijn publiek, probeerde Paets
zijn lezers aan te spreken met een werk dat zoveel mogelijk ontdaan was van
vermakelijke franje, dat uitdrukkelijk belerend en onderwijzend van karakter
was, en dat in de traditie paste van de Zuid-Nederlandse Contrareformatie.
Ondanks de verschillen in werkwijze, zocht Paets net als Lacki verbreding van
het publiek. Met betrekking tot Paets' hele fonds constateerde Verheggen al dat
`veel van de door hem uitgegeven boeken met prenten vooral bestemd waren
voor geestelijke maagden en leken'. 49 Paets probeerde dat brede publiek te
bereiken door houtsneden in te zetten in plaats van kopergravures: die waren
goedkoop te maken en eindeloos te hergebruiken. Zijn duidelijke keuze voor de
volkstaal zal om diezelfde reden gemaakt zijn: Paets verwijderde zelfs de
originele Latijnse motto's, die De Harduwijn in zijn eerste uitgave had
gespaard. 5° En net als De Harduwijns Goddelycke wenschen bevat de editie van
Paets uit 1645 een uitvoerige samenvatting van de inhoud van de bundel –een
eenvoudige entree die in het origineel van Hugo ontbrak.
Dat Lacki en Paets waarschijnlijk hetzelfde brede publiek wilden bereiken,
maar hun Joel op zo verschillende wijze dachten te kunnen verwezenlijken,
wijst op belangrijke verschillen in de behoeften van rooms-katholieke lezers in
Polen en Noord-Nederland. De verschillen werden mogelijk veroorzaakt door
de afwijkende maatschappelijke positie van rooms-katholieke lezers in beide
landen. Terwijl de contrareformatie in Polen getriomfeerd had toen Lacki zijn
bundel uitbracht, 51 was de Republiek tot missiegebied verklaard. De uitgangspunten van de Hollandse missie dicteerde de eisen die aan een rooms-katholiek
werk als de Goddelycke wenschen gesteld werden: het diende de contrareformato-

rische leer op heldere, serieuze en onopgesmukte wijze over te dragen. Mythologische versieringen, lyrische franje en theologisch gewaagde uitspraken over
naar protestantisme riekende zondigheid waren in die context mogelijk ongewenst.52 Voor Paets leek de bruikbaarheid van de Pia desideria voornamelijk
gelegen in de prozateksten, die een soberheid van stijl en een helderheid in
ins tructie vertonen. De vergelijking met de barokkere Pobone pragnienia doet
vermoeden dat deze ins tructieve vroomheid past in het religieuze programma
van de Hollandse missie.
Tot besluit

Een vergelijking tussen de Poolse en Noord-Nederlandse rooms-katholieke Pia
desideria-receptie wekt de indruk dat niet alleen de confessie de aard van de
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bewerking bepaalde: de specifieke omstandigheden van die confessie lijken
evenzeer -of wellicht vooral? -hun sporen nagelaten te hebben. De vergelijking
van beide bewerkingen maakt het mogelijk de veranderingen op nieuwe
waarde te schatten: niet alleen is beter vast te stellen of het om ingrijpende of
diepgaande veranderingen gaat, maar ook zijn conclusies te trekken over de
verhoudingen die de bewerkingen met hun context, de maatschappij van toen,
gehad moeten hebben.
Verder onderzoek naar de Noord-Nederlandse situatie zal de komende jaren
een aantal van de vraagtekens wegnemen die in de laatste paragraaf van dit
artikel noodgedwongen nog bij de analyseresultaten zijn geplaatst. De studie
naar Noord-Nederlandse geloofsliteratuur, zoals Pia desideria-bewerkingen, kan
de bestaande historische kennis aanvullen. Het lopende onderzoek zal
uitwijzen in hoeverre de suggesties die deze casus opriepen, vvijzen op bredere
tendensen in de vroegmoderne geloofsomgang. 53 Vergelijkingen met de aard
en de context van buitenlandse religieuze literatuur helpen om de NoordNederlandse situatie en het specifieke karakter daarvan te herkennen en te
duiden. De internationale neerlandistiek en literatuurstudie plaatsen zo het
nationale erfgoed in perspectief.
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Paets. Over Van Sichem en de samenwerking met Paets, zie Wijnman 1929;
Lehmann-Haupt 1975. Van Sichems Pia
desideria-kopieen gebruikte Paets in
verschillende boeken uit zijn fonds, zoals
in zijn Biblia sacra uit 1657. Over Paets'
gebruik van de platen, zie Verheggen
2006, 79; Boon 1983, 44.
45 Goddelycke wenschen uit 1629 is digitaal to
raadplegen op de website van het Emblem
Project Utrecht:
http://emblems.let.uu.nl/ha1629_introduction.html.
11, V. 79-80;

II, 13, V. 91;11,14, V.
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46 Dietz 2oioa. De Harduwijns vertaling
werd niet eerder herdrukt in Noord-Nederland. We kennen enkel de Antwerpse druk
uit 1629 van drukker Hendrick Aertssens.
Daly en Dimler vermelden ook een zeldzame editie uit 1632 die in Antwerpen
uitgebracht zou zijn bij Aertssens en zijn
onbekende collega 1. Verduyse'. Zie: Daly
en Dimler 1997,161, nummer J.681. De
informatie lijkt onjuist: de datering en
toeschrijving is slechts gebaseerd op een
handgeschreven inscriptie in een exemplaar van Paets' editie die bewaard wordt
in de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap (RG3043 F4). Om verschillende redenen kan aan de waarde van
deze inscriptie getwijfeld worden: de drukkersnaam 'J. Verduyse' is onjuist, in het
Ruusbroec-exemplaar staat met de hand
ook lAmsterdaml, P.I. Paets, 1645' bijgeschreven, het formaat van deze uitgave is
hetzelfde als de editie uit 1645, en de
gebruikte houtsnedes zijn ook hetzelfde
als die in de editie uit 1645. Ook aan de
andere edities van de druk uit 1632 die
Daly en Dimler noemen, kan geen
betrouwbare informatie worden ontleend
over het werkelijke bestaan van deze druk.
In een exemplaar dat bewaard wordt in
Oxford (TAY Nuneham 11o.B.4) ontbreekt
de onderste helft van de titelprent waar
mogelijk gegevens over de plaats en het
jaar van uitgifte hebben gestaan. Het
derde bekende exemplaar uit de
Nijmeegse jezuIetenbibliotheek Berchamanianum (PPN 097 8o6 668) is onvindbaar sinds het bezit van die bibliotheek
over een aantal Europese bibliotheken is
verdeeld. De gegevens doen vermoeden
dat de druk uit 1632 niet bestaat, en de
genoemde exemplaren in 1645 bij Paets
zijn verschenen.
47 Dambre 1924, 178. Zie ook: Dambre 1926,
264-271. Dambre karakteriseert de

gedichten hier als opgesierde en hartstochtelijke luwelen' (268), terwijl het
proza Hugo's originele tekst veelal nauwkeurig volgt.
48 Paets spaarde alleen het openingsgedicht
en de poezie uit het voorwerk.
49 Verheggen 2006,52.
5o Dit middel tot kostenverlaging hanteerde
Paets wel vaker: in zijn fonds had hij veel
meer 'beeldmeditatieboeken' bestaande
uit Nederlandse vertalingen van geleerde
Latijnse religieuze teksten. De term
`beeldmeditatieboeken' is afkomstig van
Verheggen. Zie Verheggen 2006, 237-24o.
In de editie van De Harduwijn uit 1629
bleven de originele Latijnse motto's
gespaard. In de herdruk van Paets werden
ook deze Latijnse passages verwijderd.
Alleen op de titelpagina verschenen, net
als in het geval van Hugo's origineel uit
1624, enkele Latijnse woorden (zie afbeelding).
51 Ten tijde van het verschijnen van Lacki's
bundel waren, als gevolg van de Zweedse
inval in Polen (1655-1660), vrijwel alle
niet-katholieken gedwongen naar het
buitenland geemigreerd; de rooms-katholieke kerk had hierdoor vrijspel. Zie
Gierowsk 1984,237.
52 In 1648 herdrukte Paets zijn Goddelycke
aandachten in onvolledige vorm in 't Schat
der zielen. Voor deze uitgave werden de
prozateksten ingekort. Is de inkorting
wederom een uiting van Paets' hang naar
heldere moralisatie?
De eerstvolgende resultaten van dit
project zullen worden gepubliceerd in
Dietz 2010, en Stronks 2010.
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Kroniek van de taalkunde 2008

Syntaxis
De meest indrukwekkende publicatie op het gebied van de Nederlandse
taalkunde van vorig jaar is voor mij de Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis
van Joop van der Horst. In twee dikke boekdelen van telkens zo'n moo pagina's
presenteert Van der Horst hier de rijke oogst van jaren intensief werken op het
gebied van de historische taalkunde van het Nederlands: een overzicht van de
Nederlandse syntaxis van het Oudnederlands tot in de twintigste eeuw. Van der
Horst zelf typeert zijn studie als `naslagwerk'. Hij schrijft in de inleiding: 'De
hier geboden Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis is eerst en vooral gericht
op inventarisatie van de feiten, met veel aandacht voor datering, en terughoudend met verklaringen, theorieen en interpretaties. Er is ook een royale
bibliografie van wat al onderzocht is. En dat alles geordend op een wijze die,
zonder theoretische pretenties, onderzoekers van verschillende disciplines en
uiteenlopende theoretische signatuur het zoeken zo eenvoudig mogelijk maakt'
(4). Dat lijkt me een goede karakterisering van het werk. Inderdaad toont Van
der Horst weinig theoretische pretenties. Hij inventariseert en beschrijft
taalfeiten. Tegenwoordig denken we bij `descriptier al gauw aan empirisch en
kwantitatief onderzoek, onderzoek met veel statistiek en grafiekjes. Dat doet
Van der Horst niet. Hij geeft –zoals we dat ook uit ander werk van hem kennen
–een overzicht dat eerder kwalitatief van aard is. Gebaseerd op een diachroon
tekstcorpus dat hij voor dit Joel heeft samengesteld, presenteert hij een volledig
overzicht van de centrale syntactische verschijnselen in het Nederlands en hij
illustreert deze telkens met tal van bewijsplaatsen. Het geheel staat voor een
manier van werken die in zekere zin vergelijkbaar is met die van de historische
lexicografie (denk bijvoorbeeld aan het wNT): nauwkeurige analyse en systematische beschrijving met daarbij veel citaten en voorbeelden ter illustratie.
De manier van presenteren is even systematisch als uniek. Van der Horst
beschrijft zijn ordeningsprincipes zelf als volgt:
Het geheel is verdeeld in zeven `boeken':1 Oudnederlands; II Middelnederlands 1200-1350; III Middelnederlands 1350-1500; iv zestiende
eeuw; V zeventiende eeuw; vi achttiende eeuw; vii negentiende en
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twintigste eeuw. In principe is elk van deze boeken een synchrone
syntaxis van de betreffende periode. Maar de indeling is strikt parallel,
zodat men de zeven boeken ook thorizontaal' kan lenen: in elk boek
behandelt hoofdstuk 7.2 de aanwijzende voornaamwoorden, en
hoofdstuk 16.3.1 de zogenaamde 'rode en groene volgorde'. De hoofdstukken 1-7.2, 11-7.2, 111-7.2 enzovoorts bevatten samen een chronologisch overzicht van de ontwikkelingen bij het aanwijzend voornaamwoord. Misschien wel de helft van alles bestaat uit voorbeeldzinnen (en
uiteraard allemaal voorzien van brongegevens) (i5).
Dit leidt wel tot enige redundantie, omdat in de diverse hoofdstukken over
hetzelfde verschijnsel vaak ook dezelfde of zeer vergelijkbare informatie gegeven
moet worden, maar desondanks is het een – voor een boek – zeer handige manier
van presenteren. Van der Horst maakt daardoor zijn belofte waar: hij zorgt
ervoor dat het vinden van relevante informatie voor andere onderzoekers buitengewoon makkelijk is.
Nu is het wel duidelijk dat dit boek een lange voorgeschiedenis heeft, anders
was het waarschijnlijk geen boek geworden, maar lag het materiaal plus de bijbehorende beschrijving ergens in een database, makkelijk toegankelijk gemaakt
door krachtige zoekfuncties via een website. De inhoud van Van der Horsts
Geschiedenis zou zich daarvoor uitstekend lenen. Maar het is geen project nieuwe
stijl, het is een boek (oude stijl). Tegenwoordig zouden we voor zo'n project en
aanvraag (moeten) indienen, om een paar promovendi en veel computergeweld
aan het werk te kunnen zetten. Dergelijke naslagwerken ontstaan niet meer
ergens in een rokerige werkkamer als eenmansprojecten, het zijn projecten voor
een goed gestructureerde en efficiente onderzoeksgroep, interdisciplinair
opgezet en ook internationaal, bestuurd door een hoogleraar-manager, liefst niet
aan een universiteit gevestigd maar in een modem onderzoeksinstituut. Daar is
ook veel voor te zeggen, en Van der Horst wijst er trouwens zelf op in zijn inleiding dat zo'n ondememing eigenlijk geen eenmanswerk meer kan en mag zijn.
Maar toch heeft hij het gedaan. Qua opzet, werkwijze en resultaat helemaal uit
de tijd, maar toch is het is er. Een unieke prestatie. Chapeau!

Sta ndaardtaal
Van de hand van Joop van der Horst is vorig jaar nog een tweede boek
verschenen. Het draagt de provocerende titel Het einde van de standaardtaal en
gaat over `een wisseling van Europese taalcultuur'. Ik kan heel kort zijn over dit
boek, want het is al uitvoerig besproken in dit tijdschrift door mijn collega Ulrike
Vogl (eerder dit jaar in Internationale neerlandistiek 47, I, 64-66). Toch wil ik naar
aanleiding van deze uitgave nog wel iets kwijt. In de genoemde recensie wordt al
gewezen op de ook naar mijn mening grootste verdienste van het boek: Van der
Horst geeft een tour d'horizon van de Europese taalgeschiedenis. Hij durft het
aan de crisis van de standaardtaal –niet alleen in Nederland, maar ook in veel
andere Europese landen –te plaatsen in een breed historisch en Europees
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perspectief. Hij wil de grote lijnen laten zien, wijzen op mogelijke verbanden,
vragen stellen.
De meeste taalkundigen rennen schreeuwend weg, wanneer zij een woord als
`taalverloedering' horen. Of zij relativeren de bijbehorende verschijnselen door te
wijzen op het feit (of op de dooddoener?) dat taal nu eenmaal altijd verandert. Of
verstoppen we ons achter dit feit? In ieder geval vinden veel taalkundigen een
dergelijk onderwerp geen onderwerp voor de taalkunde. Borrelpraat, waar wij
ons niet mee bezighouden, want wij beschrijven, op een wetenschappelijk verantwoorde manier, talige verschijnselen, zonder ons daarover waarderend of normerend uit te spreken, aldus de houding die we veel onder taalkundigen
aantreffen.
Van der Horst daarentegen neemt de onzekerheid van de taalgebruiker over z'n
taal serieus. Hij probeert bovendien verklaringen te vinden, grote, wetenschappelijk relevante verklaringen. Dat is nog allemaal erg hypothetisch en wellicht in de
bier gepresenteerde vorm ook (tenminste gedeeltelijk) gewoon fout, maar ik ben
het helemaal met Joop van der Horst eens dat we dit snort vragen niet uit de weg
mogen gaan omdat er zoiets is als een maatschappelijke verantwoordelijkheid
van de taalkunde. De belangstelling voor het onderwerp en voor de stellingen
van Van der Horst in de media maakt duidelijk dat er wel degelijk, en nog steeds
een grote interesse is in de maatschappij voor vragen en problemen rondom taal,
taalnormen en taalverandering en naar mijn smaak mogen wij daar best iets
meer op inspelen.

Dialecten
Er is niet alleen de zorg om de standaardtaal, tegelijk zien we ook de zorg over de
toekomst van de dialecten. En die is misschien nog wel groter, want dialecten
dreigen met een noodvaart te verdwijnen. Daarom zijn er tal van grotere en
kleinere projecten om ze ten minste adequaat te beschrijven (voordat de laatste
sprekers flood zijn). Dat kan op verschillende manieren. Populairwetenschappelijke boeken en boekjes over dialecten verschijnen bij de vleet, en soms zijn ze
ook niet onaardig of zelfs interessant en leuk, zoals het in 2008 verschenen
Amersfoortse Praat door Cor van Bree e.a. De doelstelling ervan staat op de kaft
als volgt aangegeven: ' pit boekje wil de restanten van het Amersfoortse dialect in
kaart brengen, voor het voorgoed verdwenen is.' En dat is ook precies wat er
gebeurt in dit boekje.
Maar de taalkundige paradepaardjes van het moderne dialectonderzoek zijn
zeker de MAND en de SAND. HET eerste deel van deze beide atlassen van de
Nederlandse dialecten heb ik in 2006 in dit tijdschrift besproken (Neerlandica
extra muros 44, I, 57-61). Nu is in 2008 het tweede deel verschenen van zowel de
Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (NAND) als ook de Syntactische
Atlas van de Nederlandse Dialecten (SAND). Net als bij deel I bestaan beide atlassen
ook nu weer uit een kaartdeel en een tekstboek met commentaar bij de kaartjes.
In beide atlassen worden –op theoretisch gereflecteerde wijze –de resultaten
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gepresenteerd van grootschalig veldwerk (schriftelijke en mondelinge enquetes).
Telkens gaat het om een bepaald talig verschijnsel, waarvan de variatie binnen
het Nederlandse taalgebied in kaart wordt gebracht: letterlijk, op mooie symboolkaarten die de geografische distributie van verschillende varianten weergeven, en
figuurlijk, in de toelichtingen en beschrijvingen in het commentaargedeelte. In
de SAND gaat het deze keer vooral om de syntaxis van werkwoorden. De kaarten
geven de variatie weer bij het gebruik van twee- en drieledige werkwoordclusters
(bijvoorbeeld dat hij moet kunnen zwemmen I zwemmen moet kunnen zwemmen
kunnen moet enzovoorts) en ze inventariseren de posities van (hulp)werkwoorden
in de zin. De kaartjes illustreren bijvoorbeeld ook dat de doorbreking van het
verbale cluster door een zelfstandig naamwoord uitsluitend in het zuiden van het
Nederlandse taalgebied voorkomt (...dat Jan moet een nieuwe schuur bouwen),
terwijl de doorbreking door middel van een adverbiaal partikel in bijna alle
dialectgebieden kan worden aangetroffen (... dat je veel zou moeten WEG gooien I
zou WEG moeten gooien). We leren waar te zoal kan staan in een verbaal cluster
(overal en soms ook twee keer: hij heeft de hele dag te zitten te werken). Hoofdstuk
drie gaat over hulpwerkwoorden en werkwoordposities en in hoofdstuk vier (over
negatie en kwantificatie) leren we dat je in het zuiden van het taalgebied op de
vraag Wie heeft de auto meegenomen? kunt antwoorden: Niemand niet. Andere
combinaties, zoals nooit niet, komen ook in het noorden wel eens voor.
In de MAND gaat het deze keer onder andere om variatie bij de vormen voor
comparatief en superlatief bij adjectieven (hoofdstuk 1). Hoofdstuk 2 maakt bijvoorbeeld duidelijk dat er grote gebieden zijn in het Nederlandse taalgebied waar
de vorm van het bezittelijk voornaamwoord tweede persoon meervoud niet jullie
is, maar onder andere hunder/julder in het zuidwesten en jim in het noorden. En
in hoofdstuk 3 worth de enorme variatie bij de subject- en objectpronomina
gepresenteerd. In hoofdstuk 4 staan de presens- en preteritumvormen van werkwoorden centraal. De vorm van het participium (onder andere met of zonder ge-)
wordt behandeld in hoofdstuk 5, samen met de vraag naar de vormvariatie bij
werkwoordstammen. Naast helpen-hielp-geholpen komt immers ook helpen-holpgeholpen, of zelfs helpen-holp-gehalpen voor in het Nederlandse taalgebied.
Al met al maken beide atlassen heel mooi duidelijk hoe ontzettend gevarieerd
talige structuren kunnen optreden, zelfs in een betrekkelijk klein taalgebied. Het
optekenen van deze variatie is van groot belang in cultuurhistorisch opzicht,
maar ook voor meer theoretisch georienteerd taalkundig onderzoek.

Studieboeken
Laat ik ook nog twee studieboeken noemen die vorig jaar verschenen zijn.
Meteen in januari kwam, onder de mooie titel Mensentaal, de inleiding tot de
algemene taalwetenschap van Piet Van de Craen op de markt. Ik heb enkele
hoofdstukken vorig jaar in een inleidend college gebruikt als basistekst en ik heb
de indruk dat het een bruikbare, maar vrij traditionele inleiding is geworden. In
tegenstelling tot andere inleidingen bevat dit boek ook een duidelijke component
`geschiedenis van de taalkunde'. Zo komt Ferdinand de Saussure in maar liefst
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twee hoofdstuktitels (van de tien) voor, waarbij het dan uiteraard gaat om het
structuralisme en om structuralistische principes in de taalkunde. Hoofdstuk 6
is bovendien niet gewijd aan bijvoorbeeld het minimalisme, nee, hier heet de
generatieve grammatica nog `transformationele generatieve grammatica'.
Nieuwe ontwikkelingen binnen dit theoretische kader en, algemener, nieuwere
grammaticale benaderingen, zoals de constructiegrammatica, zoekt men
daarentegen tevergeefs. Actueler en moderner wordt het boek vooral, wanneer
het gaat om taal, brein en neurowetenschappen, wat zeker te maken heeft met
de onderzoeksbelangstelling van de auteur.
Het tweede boek dat ik hier wil noemen is de cursus Middelnederlands en
Vroegnieuwnederlands van Marijke Mooijaart en Marijke van der Wal. De
auteurs schrijven in hun inleiding: Ten praktische cursus Middelnederlands
en Vroegnieuwnederlands is al jaren niet meer beschikbaar. Op verzoek van
collega's Oudere Letterkunde aan verschillende universiteiten voorzien wij met
Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw in deze leemte.' De bacheloropleidingen bieden nog nauwelijks tijd en ruimte voor een grondige inleiding
tot de oudere fasen van het Nederlands. Het is goed om te zien dat er desondanks kennelijk nog behoefte is aan een dergelijk studieboek en dat uitgeverij
Vantilt het ook durft uit te geven. Het boek bevat twee delen. In deel I, de
grammatica, maken studenten op een systematische wijze kennis met de
belangrijkste aspecten van het grammaticale systeem van het oudere Nederlands; deel II bevat een veertigtal oefenteksten met vragen en opdrachten. Een
verklarende woordenlijst die de belangrijkste grammaticale termen bevat, rondt
het boek af.
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De autobiografische golf

Kroniek van het proza

E. du Perron en Menno ter Braak, de twee gezworen kameraden die tijdens de
jaren dertig een literair-kritisch schrikbewind uitoefenden, hebben zich nog ver
na hun vroegtijdige dood in 194o als smaakmakers laten gelden. Zo manifesteert de invloed van het duo zich in de letterkundige canon, waarin de reputatie
van hun paradepaarden Multatuli, Couperus, Elsschot, Vestdijk en Slauerhoff
stevig verankerd is. Tal van naoorlogse critici, H.A. Gomperts, Aad Nuis en
Carel Peeters voorop, droegen decennia lang de fakkel van Du Perron en Ter
Braak verder, en daarmee ook hun opvattingen over wat goede literatuur was en
wat niet. `Goed', dat was persoonlijk, direct, eerlijk en onverhuld. Misprijzen
ging uit naar de verfraaiing, de maskerade, het spel, alles eigenlijk wat hood tot
het hart van de literaire esthetiek, maar wat genoemde keurmeesters een
gruwel was.
Het personalistische credo heeft ook in de literaire fiche zijn sporen nagelaten, met een vloedgolf aan autobiografisch geinspireerd proza als resultaat.
Auteurs als Gerard Reve en Jan Wolkers, beiden pioniers in het typische jaren
zestig-genre van de `bekentenisroman', en verder J.J. Voskuil, Maarten 't Hart,
Adriaan van Dis en Connie Palmen volgden, weliswaar in wisselende mate en
zonder dat ze het zich steeds bewust waren, de voetsporen van Du Perron en
Ter Braak. Vanaf een zeker moment liepen die sporen parallel met trends als

human interest en reality drama die door de journalistiek en de televisie waren
aangezwengeld.
Het is juist tegen dat monsterverbond van de literatuur en de massamedia
dat P.F. Thomese zo'n tien jaar geleden in het geweer kwam. In een polemisch
essay hekelde hij de Nederlandse schrijvers en uitgevers die betrokken waren
bij de `narcistische samenzwering'. Dat complot tegen stijlgevoel, goede smaak
en onderscheidingsvermogen zou de weg plaveien voor autobiografische bestsellers en regelrecht leiden naar het moeras van de nivellering.
Groot was het genoegen onder Thomeses tegenstanders toen hij in 2003
met zijn boekje Schaduwkind voor het voetlicht trad. Was dat relaas over de
dood van een kind immers ook niet autobiografisch? Werd er niet schaamteloos
geappelleerd aan de herkenbaarheid van algemeen menselijke ervaringen als
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verlies en rouw? Hoe had Thomese de onbevangen ik-zegger Connie Palmen
dan durven attaqueren vanwege haar in memoriam voor Ischa Meijer?
Voor het gemak zag de aanvallende partij over het hoofd dat Schaduwkind
een poging was om het verdriet en gemis allereerst in de taal te omcirkelen en
zichtbaar te maken. Hoewel niet meer dan een kleine minderheid onder de
duizenden lezers er oog voor zal hebben gehad en Thomese zelf het misschien
niet eens wil erkennen, komt het procede er uiteindelijk op neer dat degene die
`ik' zegt al schrijvend een ander wordt, voor zichzelf in de eerste plaats. Treurarbeid in geschrifte brengt de doden niet dichterbij maar zet ze op afstand, een
afstand die groter wordt naarmate de schrijver meer distantie neemt tot zichzelf.
`Ik is een ander': de uitdrukking, gemunt door de negentiende-eeuwse
dichter Arthur Rimbaud, krijgt een opvallende plaats in Thomeses recente
Nergensman, dat de even intrigerende als uitdagende ondertitel 'Autobiografieen' draagt. Het meervoud zal allereerst bedoeld zijn om te reageren op
bovengenoemde critici, in Thomeses optiek de wegbereiders van de herkenbare
levensverhalen die zo goed passen bij de smaak van een publiek dat is geconditioneerd door reality soaps.
Maar er is meer. Thomese heeft in het verleden regelmatig gezinspeeld op
de kortsluitingen in het bewustzijn die maken dat men plotseling een vreemde
kan worden voor zichzelf. Daarom mag het geen verrassing heten dat hij in
Nergensman herhaaldelijk wisselt van persoonlijkheid en identiteit, en bovendien meer dan een autobiografie voor zichzelf opeist. Dat doet hij niet uit
behoefte aan vertoon of uit luxe, maar bij gebrek aan het soort zekerheden dat
naiever en onbevangener collega's stijft in hun aanspraken op een tamelijk vage
notie als 'authenticiteif.
Met zijn nieuwe boek Klinkende ikken borduurt Atte Jongstra op hetzelfde
stramien als Thomese. Het meervoud in de titel laat al zien dat de auteur niet
gelooft in de Ene Ondeelbare Persoonlijkheid die zichzelf feilloos weet te
ontleden. Jongstra vertelt bijvoorbeeld hoe hij zich enige tijd schuilhield in het
heteroniem Arno Breekveld, een dichter die net als Gerrit Achterberg in een
gesloten inrichting verbleef en dingen durfde opschrijven, waartoe hij zelf de
moed niet bezat. Voor dat psychisch pendelen betaalde jongstra met een flinke
identiteitscrisis, een burn-out en een writer's block. Het zijn ervaringen die
hem de nodige scepsis hebben bijgebracht aangaande het modernistische idee
dat je je Leven al schrijvend in de hand zou kunnen krijgen.
Jongstra, die in zijn roman De tegenhanger (2003) Arno Breekveld en zichzelf
een rol toebedeelde en van de schijnbaar waarheidsgetrouwe documentaire De
avonturen van Henry ii Fix (2007) een geweldige mystificatie maakte, citeert in
Klinkende ikken met instemming de grote essayist Montaigne. Die stelde al vast
dat individuele uitspraken en gedragingen bij nadere beschouwing verre van
consistent zijn. Jongstra, die zich door een bevriende professor heeft laten
vertellen hoe postmodern zijn werk wel niet is, besluit op gezag van zijn
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zestiende-eeuwse voorganger dat hij niet alleen als schrijver maar ook als mens
onderdak biedt aan een hele ikkenclub. Het lijkt hem flunk op te luchten.
Jongstra haalt ook Rousseau aan. Deze godfather van de moderne autobiografie verzuchtte in de aanhef van zijn Confessions (1782) dat hij voor dit project
eigenlijk een nieuwe taal en een nieuwe stijl zou moeten uitvinden. Hoe zou
hij anders de 'immense chaos van tegenstrijdige gevoelens' kunnen ontwarren?
In lijn met dat advies heeft Jongstra niet gekozen voor de conventie van het
doorlopende verhaal, maar beweegt hij zich in een lange hinkstapsprong langs
verschillende episoden van zijn bestaan. Daarbij laat hij zich noch aan de chronologie noch aan de volledigheid ook maar iets gelegen liggen. In hoeverre hij
zich houdt aan Rousseaus gebod om eerlijk en waarheidsgetrouw te zijn, is
overigens zeer de vraag. Het verslag van een gesprek met Prins Bernhard, gedateerd op 14 augustus 1995, is alvast een overduidelijk verzinsel, dat je eerder
zou verwachten in een schelmenroman. Maar juist vanwege de picareske inslag
past het goed bij de min of meer authentieke, maar ongetwijfeld ook aangedikte belevenissen waar jongstra ons op trakteert, belevenissen waarin hij nu
eens in de huid kruipt van een stuntelende Don Quichotte, om zich dan weer te
vermommen als een snaakse Uilenspiegel.
Eelco Runia, in 2003 verrassend gedebuteerd met de roman Inkomend vuur,
probeert op een nog eigentijdser manier aan autobiografische vormvernieuwing te doen. Tijdens een verblijf als gastdocent aan de Californische Stanford
University hield hij ter wine van het thuisfront een weblog bij. De in zes maanden tijd bij elkaar geschreven entrees worden nu, ongetwijfeld met de nodige
veranderingen, gepubliceerd als de roman Breukvlak. De verteller is ene Minne
Algra (wiens achternaam is geleend van Runia's grootvader, de anti-revolutionaire senator die in de vroege jaren zestig de aanzet gaf tot het zogenaamde
Ezelproces tegen Gerard Reve). Algra junior ontdekt al bloggend een groot
verschil met het dagboek. 'Het loutere feit dat een blogger zich heeft voorgenomen een blog bij te houden heeft invloed op wat hij in dat weblog beschrijft.
Het weblog geeft sturing aan zijn leven, sterker nog: fictionaliseert het.'
Het is de vraag of het hier nu echt een wezenlijk verschil betreft. De zelfdramatisering die Runia karakteristiek acht voor het weblog, kan zich in het
dagboek evenzeer voordoen. Schrijven over jezelf is hoe dan ook een manier
om je een identiteit te verschaffen. En van een zogenaamd authentieke identiteit naar een heus rollenspel is het maar een kleine stap. Zelfs Du Perron, die
strenge moralist, begreep dat toen hij in zijn autobiografische roman Het land
van herkomst (1935) poneerde dat een dagboek de waarheid onvermijdelijk
vervalst, maar dat brieven daarentegen authentiek zijn. Een argument gaf hij
niet, maar wie hem een beetje kent, weet wat hij bedoelde: een brief (en Het
land van herkomst is welbeschouwd een lang epistel aan de geliefde van de ik) is
gericht tot iemand bij wie men als het ware te biecht gaat. Wie daarentegen bij
zichzelf te biecht gaat, kan zich gemakkelijk allerlei onwaarheden permitteren.
Om dat in te zien is het niet eens nodig in te stemmen met W.F. Hermans, die
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van oordeel was dat dagboeken van leugenaars precies zo leugenachtig waren
als hun openbare geschriften.
Weinig romanoeuvres zo merkwaardig als dat van j.j. Voskuil, hierboven
genoemd als een kampioen autobiografisch schrijven. Allereerst zijn daar de
kwantiteit en het publicatieritme: een geflopt debuut (Bij nader inzien) van
mastodontische omvang, vervolgens ruim dertig jaar stilte, en ten slotte een
zevendelige cyclus (Het bureau) die ruim 5500 bladzijden omvatte. Nog
merkwaardiger is de inhoud. Die blijft beperkt tot een minutieuze weergave
van de gesprekken tussen een groep studievrienden (Bij nader inzien) of
collega's (Het bureau). De aanvankelijke gewaarwording die je er uit opdoet is
een tergende en tegelijkertijd fascinerende eentonigheid, die vooral in Het
bureau goed spoort met de langdradige kantoorroutine van elke dag. Als je wat
dieper in Voskuils wereld doordringt, zie je dat het hem om iets anders gaat.
Hij toont zich vooral geinteresseerd in het ragfijne spel van menselijke betrekkingen en de verschuivingen die zich daarin over een reeks van jaren voordoen.
Zijn grote obsessie is de onontkoombare teloorgang van waarden als vriendschap, integriteit, vriendschap en trouw, niet in de laatste plaats de trouw aan
jezelf. Alter ego en vaste hoofdpersoon Maarten Koning is dan ook de grootste
verliezer en de verraderlijkste verrader in Voskuils uitgebreide portrettengalerij.
Van meet of aan was bekend dat Voskuil zich baseerde op reek personen en
situaties. Gehandhaafde en afgedankte intimi konden zich zonder veel moeite
herkennen, de laatsten meestal niet tot hun genoegen. Uit het weinige dat de
auteur over zijn aanpak losliet, werd duidelijk dat hij rijkelijk uit zijn
dagboeken had geput. Het autobiografische gehalte van zijn romans stond dan
ook buiten kijf, wat niet wegnam dat tussen de schrijver en zijn alter ego wel
degelijk een zekere afstand gehandhaafd bleef.
De autobiografische kwestie komt aan de orde in de verantwoording die
Voskuils weduwe vooraflaat gaan aan de postuum uitgegeven roman Binnen de
huid, geschreven in de periode tussen By nader inzien en Het bureau en in de
chronologie het gat vullend dat door de twee genoemde werken was uitgespaard. Mevrouw Voskuil vertelt dat haar echtgenoot de beslissing om al of niet
te publiceren aan haar overliet, dat ze lang heeft geaarzeld, maar dat ze ten
slotte van mening was `dat dit ongewoon oprechte, moedige boek' ons niet
mocht worden onthouden. Alsof die kwalificaties al niet onthulden dat we met
onversneden bekentenisliteratuur te doen hebben, mogen we ook nog
vernemen dat Voskuils scrupules werden veroorzaakt door zijn vrees anderen
te kwetsen. Wie die anderen zijn, is niet moeilijk te achterhalen. Schrijfster
Frida Vogels heeft er geen geheim van gemaakt dat ze model stond voor de
Henriette Fagel die bij Voskuil altijd weer opduikt. Van J.J. Oversteegen,
invloedrijk literatuurwetenschapper en mede-oprichter van het legendarische
tijdschrift Merlyn, was in mime kring bekend dat hij schuilging achter Paul
Dehoes, de geliefde tegenstander en gaandeweg ook de steeds sterker verafschuwde vriend van Maarten Koning.
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Het slot van Bij nader inzien had al laten zien dat Maarten zich van Paul en
zijn echtgenote Rosalie was gaan distantieren. Niet alleen Pauls ambities maar
ook de manier waarop hij zich tijdens een afstudeerfeestje met een andere
vrouw (luisterend naar de weinig gracieuze bijnaam 'het varken') liet gaan,
wekte Maartens weerzin op. Groot is dan ook de verbazing nu Binnen de huid
ons er getuige van maakt hoe de vroeger zo kuis, zeg maar gerust aseksueel,
voorgestelde held zich ontpopt tot erotomaan. Uit pure wedijver en rancune
jegens Paul begint hij naar de gunsten van (de in het verleden door hem
geminachte) Rosalie te dingen. Hij slaagt erin om haar verliefd te laten worden,
maar wanneer hij in haar bed belandt, laat zijn killersinstinct hem lelijk in de
steek. Intussen moet hij lijdzaam toezien hoe Paul zijn eigen vrouw Nicolien
niet zonder succes het hof begint te maken.
Wat in deze geschiedenis verbijstert, is niet het plotseling opduikende overspelgegeven, en ook niet de stiekemigheid van Maartens vrijages die haaks staat
op de vroeger door hem zo fervent voorgestane morele properheid. Het frappante en hier en daar zelfs choquerende zit hem in de rucksichtlose manier
waarop Voskuils dubbelganger zijn daden probeert te rechtvaardigen. Maarten
Koning beseft dat hij ten diepste bezeten is van angst en wantrouwen, juist
tegenover degenen aan wie hij zich in schijnbaar vertrouwen heeft uitgeleverd.
Daarom herdefinieert hij de vriendschap als een verfijnde vorm van vijandschap, die noodzakelijkervvijs moet uitlopen op de moedwillige vernietiging van
de ander. Oprechtheid, loyaliteit en andere rationeel gefundeerde principes
verschrompelen zodra de macht van de instincten zich laat gelden. De behoefte
om dan nog rechtlijnig te blijven maakt plaats voor agressie, haat en ten slotte
onverschilligheid.
Natuurlijk zijn het niet de pikanterieen en de (na een halve eeuw rijkelijk
belegen geraakte) human interest die Binnen de huid bijzonder maken, integendeel. Wat in deze nagelaten bekentenis nog van waarde is, herinnert aan de
verbetenheid waarmee W.F. Hermans in boeken als De tranen der acacia's, Ik
heb altijd gelijk en Paranoia (niet toevallig verschenen in de jaren van Voskuils
intellectuele rijping) de burgerlijke moraal attaqueerde, en aan de inktzwarte
analyses van existentialistische auteurs als Camus en Sartre die in de jaren
vijftig populair waren. Hermans' adagium 'Ik ben alleen mijn eigen vriend, en
zelfs dat niet door dik en dun' wordt hier vertaald in 'Als ze me niet namen
zoals ik was, dan donderden ze maar op.' Dat is buitengewoon direct, buitengewoon eerlijk en ook buitengewoon bot. Voskuil heeft Maarten Koning hier
teruggebracht tot zijn harde kern. Van het resultaat moet hij zo geschrokken
zijn, dat hij niet goed meer wist wat hij met Binnen de huid aan moest. En dus
schoof hij, zoals Kafka dat deed bij zijn vriend en executeur Max Brod, de hete
aardappel door naar het bordje van zijn vrouw. Bij alle door haar geprezen
eerlijkheid was dat niet bepaald moedig.
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Besprekingen en aankondigingen

Annika Johansson, Nederliindskans komen och svenskans komma: En kontrastiv undersokning
[proefschriftj, Stockholm, 2006.

In het proefschrift van de Zweedse neerlandica Annika Johansson, dat zij in
maart 2006 aan de universiteit van Stockholm verdedigde, doet zij in negen
hoofdstukken verslag van een contrastief Nederlands-Zweeds onderzoek naar
de werkwoorden komen en komma. In de eerste vier hoofdstukken wordt de
theoretische en methodologische omkadering van het onderzoek gepresenteerd, terwijl de drie daaropvolgende hoofdstukken betrekking hebben op het
eigenlijke onderzoek. In de laatste twee hoofdstukken worden de belangrijkste
resultaten van het onderzoek samengevat.
Het Nederlandse komen en het Zweedse komma zijn allebei algemene werkwoorden van beweging, die veel variatie vertonen wat syntactische functies
betreft (Johansson duidt dit aan met de niet helemaal ondubbelzinnige term
grammaticale polysemie). Het in kaart brengen van de syntactische functies
van deze werkwoorden vomit meteen het uitgangspunt voor het empirische
onderzoek dat verder als doelstelling heeft de lexicale polysemie van de werkwoorden te bepalen. Voor elke attestatie van de werkwoorden wordt eerst de
syntactische functie bepaald, alvorens het werkwoord in kwestie te onderwerpen aan een aantal variabelen om zo te komen tot een afdoende beschrijving van functie en betekenis.
Als theoretische omkadering voor haar onderzoek heeft Johansson gekozen
voor de cognitieve taalkunde volgens Langacker (bv. 1990) 1 die uitgaat van de
bepaling van de prototypische betekenis van de bestudeerde werkwoorden.
Het onderzoek is gebaseerd op een corpus en het is zowel kwantitatief als
kwalitatief van aard. Alvorens het corpusmateriaal aan een analyse te onderwerpen, heeft Johansson een selectie doorgevoerd om het totale aantal zinnen
(145.151 voor beide talen) te beperken tot 3.008. Deze selectie is nauwkeurig
gebeurd, al heb ik enige bedenking bij het feit dat Nederlandse scheidbaar
samengestelde werkwoorden zoals aankomen niet bij het onderzoek werden
betrokken, omdat het te moeilijk bleek om gepaste queries te formuleren.
Gescheiden vormen daarentegen, zoals komt aan, werden wel opgenomen in
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het onderzoek. Dit leidt tot een vertekening van het totale beeld, waar Johansson
zich overigens ook terdege van bewust is. Dezelfde problematiek komt trouwens
ook in het Zweeds voor (bijvoorbeeld de werkwoordenframkomma, utkomma).
Na een bespreking van de syntactische functies die de werkwoorden kunnen
hebben, namelijk hoofdwerkwoord, koppelwerkwoord (enkel voor komen) en
hulpwerkwoord, volgt een bespreking van de variabelen die in het kwalitatieve
gedeelte van het onderzoek worden gebruikt. De zes eerste variabelen (onder
meer fysieke beweging, levend/niet-levend onderwerp) worden afzonderlijk van
de vier laatste besproken (onder meer accidentialiteit, aanwezigheid van het
voorzetsel to voor de infinitief), vermoedelijk omdat deze laatste alleen betrekking hebben op de werkwoorden in de functie van hoofdwerkwoord. In het
onderzoek zelf is de bespreking van elk van de variabelen niet expliciet aangegeven, maar verweven met de analyse van de semantiek van de werkwoorden
uitgaande van hun syntactische functie.
De resultaten van het onderzoek geven aan dat de prototypische betekenissen
van de werkwoorden komen en komma in het Nederlands en het Zweeds gelijk
zijn, terwijl er voor de meer perifere betekenissen, zoals in kaart gebracht in de
overzichtelijke netwerkschema's, opvallende verschillen bestaan. Zo komt het
Nederlandse komen vaker voor als koppelwerkwoord met de daaraan verbonden
resultatieve betekenis, terwijl het Zweedse komma overwegend een temporele
betekenis uitdrukt in zijn hoedanigheid van hulpwerkwoord van toekomende
tijd. De studie geeft verder ook aan dat frequentie geen afdoende indicator is
voor het bepalen van prototypische en afgeleide betekenissen. Op welke basis
deze betekenissen dan wel vastgelegd werden is mij echter niet helemaal duidelijk geworden.
Het onderzoek is in eerste instantie synchroon opgevat, ook al wordt er een
aantal vragen geformuleerd met betrekking tot de diachrone ontwikkeling van
de werkwoorden. Zo stelt Johansson de vraag of komen ooit in de Middelnederlandse pseudocoOrdinaties is voorgekomen. Ook stelt ze de vraag hoe de grammaticalisatiepatronen er voor komen respectievelijk komma uitzien, met andere
woorden of de ontwikkeling van meer grammaticale betekenissen uit de algemene lexicale betekenissen van deze werkwoorden in beide talen gelijk is opgegaan. Binnen dit promotieonderzoek blijven deze boeiende vragen onbeantwoord, maar ze bieden interessante perspectieven voor de toekomst.
Dit proefschrift levert een waardevolle bijdrage aan de contrastieve taalkunde
in het algemeen en aan het contrastief onderzoek naar dit Germaanse talenpaar
in het bijzonder. Het is misschien een beetje jammer dat het boek in het
Zweeds en niet in het Nederlands is geschreven, hoewel de nadruk van het
onderzoek op het Nederlands ligt. Daardoor is het helaas minder toegankelijk
voor neerlandici.
– Gudrun Rawoens
1 Langacker, Ronald W., Concept, image and symbol. The cognitive basis of grammar. 1. Berlin &
New York, Mouton de Gruyter, 1990.
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Eickmans, Heinz & Jorg Engelbrecht, 2008. Blick gen Westen. Deutsche Sichtweisen auf die
ISBN 978 38 9688 346 9, € 27,95.

Niederlande und Flandern. M unster, agenda Verlag.

Het Europa van de regio's begint smakelijke imagologische vruchten of to
werpen! Blick gen Westen is de bundeling van twee inaugurale redens die
gehouden zijn door twee nieuw benoemde hoogleraren aan de Universitat
Duisburg-Essen: Jorg Engelbrecht voor het vak Tandesgeschichte der RheinMaas-Region' en Heinz Eickmans voor `Sprache und Kultur der Niederlande'.
In zijn betoog over het beeld van de Nederlanden in de achttiende en negentiende eeuw, getiteld Thlegma und aberall Phlegma'. Die deutsche Sicht auf die
Niederlande im 18. und 19. Jahrhundert gaat Engelbrecht uit van Duitstalige
egodocumenten van onder anderen Georg Forster, Ernst Moritz Arndt, Heinrich Hoffmann von Fallersleben (grondlegger van de Duitse neerlandistiek) en
Jacob Grimm. Ten eerste wijst Engelbrecht op de verandering van het uiterst
positieve imago van het zeventiende-eeuwse Nederland naar een drastisch
gewijzigde beeldvorming in de negentiende eeuw. De deugden die in de zeventiende eeuw aan Nederlanders werden toegekend door hun oosterburen, zoals
zindelijkheid en vlijt, veranderen mettertijd in het tegenovergestelde of krijgen
een negatieve bijklank: introspectie en ingetogenheid worden nu als Phlegma,
dat wil zeggen irritante onaandoenlijkheid, ervaren. De oorzaak van het veranderde volkskarakter zou volgens de observerende reizigers in de doorgedreven
handelsmentaliteit liggen. Eenmaal van zijn zeventiende-eeuws voetstuk
gehaald wordt de Nederlander — der Hollander — in elk opzicht vanuit de hoogte
van een stijgend Duits zelfbewustzijn bekeken: zijn taal is maar een povere
afspiegeling van het Duits, zijn land is in feite ook Duits, zeker de Rijn. Althans
volgens het Groot-Duitse denken van Ernst Moritz Arndt.
Vlamingen staan er overigens meestal niet beter voor: hun wordt bigotterie,
onwetendheid en intolerantie verweten. Dit in vergelijking met de verlichte
Walen die tenminste de cultuur van het toonaangevende Frankrijk weerspiegelen. Althans volgens Forster, een bewonderaar van de Franse revolutie. Hoff
mann von Fallersleben, auteur van het lied 'An den Stamm der Flamen' is daarentegen vervuld van een anti-Frans ressentiment en ziet in de Vlaamse
Beweging een pangermaanse vonk die de Franse invloed een halt zou kunnen
en moeten toeroepen.
De afsluiting van Engelbrechts voordracht —de door nationalisme geinspireerde belangstelling van Duitsland voor Vlaanderen —luidt het betoog van
Eickmans in. '"Um uns den vlamischen Geist naher zu bringen". Ober das
Engagement deutscher Philologen, Verleger und Literaten fur die Literatur und
Sprache Flanderns im 20. Jahrhundert' is een zeer gedetailleerd en goed gedocumenteerd overzicht van een op politiek, ideologie, literatuur, vertalingen en
receptie berustende beeldvorming. De mythologisering van Vlaanderen begint
in wezen met de vertaling van De leeuw van Vlaanderen met als gevolg een zogenaamde Eindeutschung van de Vlaamse geschiedenis die hoogtij zal vieren
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tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Heel zorgvuldig worden alle werken,
vertalers, uitgevers, recensenten en critici in kaart gebracht die tot aan het eind
van de twintigste eeuw deel hebben uitgemaakt van een al dan niet compromitterend Flandernenthusiasmus en Flandernengagement. Uit de laatste bladzijden
blijkt echter dat er ondanks blijvend engagement van vertalers en uitgevers nu
nauwelijks meer sprake is van enthousiasme bij het publiek: Boon, Claus, Van
Paemel, Hemmerechts en Hertmans krijgen bij lange na niet de aandacht die
hun landgenoten in de eerste helft van de twintigste eeuw ten dele viel. Komend
onderzoek zou moeten aantonen, waaraan dat huidige desinteresse – 'der
Kummer von Flandern' –ligt.
– Jelica Novakovi6-Lopu§ina

Renata de Bies met medewerking van prof. dr. Willy Martin en prof. dr. Willy Smedts,
Prisma Woordenboek Surinaams Nederlands. Houten, Het Spectrum, 2009. 205 pp.
ISBN 978 90 4910 054 4. € 24,95.

In maart 2009 vond in Nederland de presentatie plaats van het Surinaams
Nederlands woordenboek; de Surinaamse editie hiervan werd in 2008 als
uitgave van de Universiteit van Suriname uitgebracht onder de titel
WSBN Woordenboek van de Surinaamse Bijdrage aan het Nederlands.
De publicatie van Uitgeverij Het Spectrum met ruim 5.000 trefwoorden van
het WSBN is niet het eerste woordenboek van het Surinaams Nederlands (sN). in
1977 verscheen de eerste druk van het Woordenboek van het Surinaams Nederlands van J.van Donselaar. Van Donselaar is geen moedertaalspreker van het SN,
De Bies wel. Een belangrijk verschil tussen beide is dat De Bies sociale labels als
formeel, grof, beledigend, geeft, Van Donselaar niet. Bij De Bies zie je verder een
duidelijke orientatie op de gesproken taal, omdat 'bet overgrote deel van de
woordenschat van het Surinaamse deel van het SN tot de spreektaal behoort'
(18).
Onder het SN wordt verstaan de varieteit van het Nederlands die in Suriname en
door Surinamers gesproken wordt. In deze varieteit komen veel surinamismen
voor, Surinaamse woorden – ontleend aan verschillende Surinaamse talen –in de
Nederlandse standaardtaal. In Suriname worden meer dan twintig talen actief
gebruikt. Het (Surinaams)Nederlands is de officiele taal, en het Sranan de
algemene omgangstaal. Het Sranan is de belangrijkste donortaal van het SN.
De Bies maakt een onderscheid tussen apporten, ontleningen aan Surinaamse
talen (bijvoorbeeld prapi uit het Kaliria, een Indianentaal: aarden kom; bhauji,
uit het Sarnami: schoonzus –de echtgenote van een broer), en ontleningen uit
andere talen (uit het Engels bijvoorbeeld flashlight: zaklantaarn). Apporten zijn
woorden, in enkele gevallen frasen, die aan de ontvangende taal, in casu het
Nederlands, zijn toegevoegd, omdat die taal `niet toereikend was voor communi-
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catie in de nieuwe samenleving waar het geimporteerd was, en voorgeschreven
was als instructietaal voor de verschillende rassen die daar bijeengebracht zijn
door de kolonisator' (4). Het is, volgens de inleiding (ibidem), moeilijk vast te
stellen wat een apport is, omdat er ook sprake kan zijn van codewisseling
tussen het SN en het Sranan. Die codewisseling omvat vaak frasen die in het
(Algemeen) Nederlands ingelast worden, ook al bestaat er `voor die frase een
vertaalequivalent in het AN-deel van het SN ' . Apporten', gaat De Bies verder,
`vormen het Surinaamse deel van het sN en hebben veelal geen equivalenten in
de andere natiolecten (nationale varieteiten) van het Nederlands of in het ANdeel van het SN ' . Als die er al zijn worden ze niet gebruikt. Dat is heel goed
gezien.
Naast apporten en leenwoorden bestaat het Surinaamse deel van de sN-woordenschat uit: bastaardwoorden (tjap: vanuit het Engels via het Sranan [of het
Sarnami] gekomen verbasterde vorm van chop), hybride vormen (flashbericht:
zeer actueel en opzienbarend bericht dat met spoed op de radio [tegenwoordig
ook op de tv] wordt uitgezonden buiten de reguliere nieuwsuitzendingen om;
vanuit het Engelse flash in het Nederlands gekomen), leenvertalingen (kasgeld:
informele, onderlinge spaarkas; uit het Sranan kasmoni vertaald), verbasterde
vormen van sommige Engelse en Nederlandse woorden (cookshap voor
cookshop; betichtigen voor betichten), archaismen uit het Europees Nederlands
(directoire: vrouwenonderbroekje met elastiek in de band en in de pijpen, zie
Van Dale; in Suriname verzamelnaam van alle soorten damesonderbroeken),
betekenisuitbreidingen van oorspronkelijk Nederlandse woorden (doos, doosje:
in de grove betekenis van vrouwelijk geslachtsorgaan; doos in de betekenis van
levensmiddelenpakket van familie of vriend in Nederland ten tijde van de
bekende Economische Crisis van de jaren tachtig van de vorige eeuw) en
nieuwvormingen: oppashuis (creche); vooraanmelding (verplichte aanmelding
van studenten voor het eerste jaar van de medische faculteit voor de officiele
inschrijvingsperiode in verband met beperkte toelating); sucamel (chocolademelk; oorspronkelijk merknaam).
Het WSN beschrijft het SN van de laatste vijftig jaar, met de nadruk op de laatste
vijfentwintig jaar, en Ian beschouwd worden als een hedendaags, verklarend,
descriptief en informatief woordenboek' (17). Hoewel De Bies haar
woordenboek meer dan eens typeert als descriptief, schrijft ze ook: 'De belangrijkste functie van de voorbeeldzinnen is dat ze de gebruiker aangeven hoe het
woord gebruikt moet worden' (25). Dus toch prescriptief? Over een aantal
omschrijvingen van woorden valt te twisten, maar dat laat ik over aan andere
moedertaalgebruikers van dit woordenboek. De voorbeeldzinnen vertonen
echter in het algemeen wel een grote mate van herkenbaarheid en dragen ertoe
bij dat de Surinaamse gebruikers elkaars cultuur beter leren kennen en dat
Nederlandse geinteresseerden begrijpen wat de woorden betekenen. Het
gebruik van labels als formeel, grof, beledigend verhoogt bovendien de batikbaarheid van het woordenboek.
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Hoewel ik van oordeel ben dat De Bies met dit woordenboek belangrijk werk
heeft verricht, kan ik niet nalaten enkele voorbeelden te geven van onjuistheden
in deze publicatie.
De Bies wijst in haar inleiding op het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord het om te verwijzen naar zelfstandige naamwoorden ongeacht het
woordgeslacht (18 en 24). Zelf gebruikt ze in de inleiding het ook voor verwijzing naar een zelfstandig naamwoord als `taal'. Dit gebruik van het moet goed
onderzocht worden. Naar mijn oordeel is het vooral afhankelijk van sociale
klasse en algemene ontwikkeling. In het algemeen geldt: hoe meer scholing
hoe verzorgder het SN. Verder geeft zij aan dat actief-passief constructies niet
voorkomen in het Sranan en dat sN-sprekers daarom vooral bij mondeling taalgebruik actieve vormen gebruiken in plaats van passieve: `Ze verkopen het bij
Kirpa' voor 'Het wordt bij Kirpa verkocht' (15). Dat sN-sprekers onder invloed
van het Sranan vooral actieve vormen gebruiken, is juist, maar actief-passief
constructies komen, hoewel niet veelvuldig, wel voor in het Sranan, bijvoorbeeld in een zinnetje als San, oso e krin tide. (Wat, het huis wordt schoongemaakt vandaag.)
De Bies stelt ook dat een opvallende overdracht uit het Sranan 'de verkorting
van de /aa/ of /oo/' is (12). Zij besluit daarom voor `(...) de schrijfwijze van
enkele meervoudsvormen in de definities (...)' andere regels te hanteren. Een
paar voorbeelden in cursief (tussen haakjes de spelwijze volgens het Groene
Boekje): bakras (bakra's) (47); baras (bara's) (49); brasas (brasa's) (62); cambios
(cambio's) (67); doglas (dogla's) (78); lotas (iota's) (128); maripas (maripa's) (132);
panditas (pandita's) (149). Het lijkt mij niet juist spellingregels te veranderen:
Suriname is een klein taalgebied. We zijn bovendien, na een lange aanloop, in
2005 geassocieerd lid geworden van de Nederlandse Taalunie. Dat houdt onder
meer in dat wij als land ons conformeren aan de regels van de spelling die de
Taalunie namens en in overleg met de overheden van Nederland, Vlaanderen
en Suriname vaststelt.
Teruggaand in de geschiedenis stelt De Bies op pagina ii: 'De leerplichtwet
ligt aan de basis van een proces van taalvervanging in Suriname.' Deze opmerking is niet juist. De hoogste autoriteit op onderwijsgebied gedurende meer
dan dertig jaar (van 1877-1910), H.D. Benjamins, stelde al in 188o dat het
verdringen van het Sranan onmogelijk zou zijn: 'Maar al kan men het Negerengelsch niet verdringen, men kan het Hollandsch verder verspreiden en langzamerhand even algemeen maken als haar mededingster' (Koloniaal Verslag,
188o, 12).
Het onderwijs op de koeliescholen voor kinderen van Brits-Indische immigranten, die bestonden van 1890 tot 1906, met als onderwijstaal `Hindostan' –
dezelfde taal waarin ongegradueerde onderwijzers de lessen tot 1929
verzorgden – was in feite een boost voor het Sarnami, vroeger Hindostaans
genoemd en in Suriname ontstaan uit aan elkaar verwante Indiase talen. En
nog steeds zijn alle Surinaamse talen springlevend. Geen taalvervanging dus,
eerder een verrijking van onze talenschat met het Nederlands.
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Hoewel er punten van kritiek zijn, is dit woordenboek wel degelijk belangrijk.
Algemeen aanvaarde vormen van het SN zullen met meer overtuiging gebruikt
worden: sprekers zullen zich, ook door de grote mate van herkenning, geruggensteund voelen door het WSN. Met name leerkrachten bij wie er vaak sprake
is van taalonzekerheid over de eigen varianten, zullen bewuster en fledbeler
kunnen omgaan met deze verschillen. Dat is de kracht van dit woordenboek,
dat in de toekomst zeker ook als basis zal dienen voor nieuwe woordenboeken
van het Surinaams Nederlands.
– Lila Gobardhan-Rambocus

Stefan Kiedror'i, Christian Hofman von Hofmanswaldau und seine `niederltindische Welt'.
Wroclaw/Dresden, Neisse Verlag, 2007. 34o pp. ISBN 978 39 4031 000 2, € 48,-.

Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau (1616-1679) geldt in het
onderzoek als de bekendste en meest gerenommeerde vertegenwoordiger van
de zogenaamde 'Zweite Schlesische Schule', Duitse dichters uit de tweede helft
van de zeventiende eeuw die werken aan de esthetisering van de poetische
normen die de oudere generatie had opgesteld. Opgang maakten vooral zijn
gedichten in het genre van de `galante poezie', waarin hij Franse en Italiaanse
voorbeelden volgt (Llewllyn 2000; Niefanger 2006, 134). In de afgelopen jaren
is er een vernieuwde belangstelling waar te nemen voor dit ooit – onder invloed
van uit de verlichtingsperiode overgewaaide poeticale normen –heel kritisch
bekeken genre.
Stefan Kiedrofi bewandelt met zijn studie een duidelijk andere weg, want
hem is het juist om de Nederlandse invloed op Hoffmannswaldau te doen (over
de afwijkende spelling van de naam zie Kiedrofi, ii), een onderwerp dat tot nu
toe vooral met betrekking tot de oudere Duitse dichtersgeneratie, zoals Martin
Opitz en Andreas Gryphius, uitvoerig werd bestudeerd (Van Gemert/Geuenich
2003; Kuhlmann 2001).
Het werk van Kiedrofi valt uiteen in vier hoofdstukken. In het eerste, inleidende gedeelte (15-35) beschrijft de auteur de stand van onderzoek aangaande
de begrippen 'renaissance', `manierisme' en `barok', de `Schlesiche Dichterschulen' en de Nederlandse invloeden op Hoffmannswaldau. Zijn conclusie
over de eerste thematiek,
zusammenfassend lasst sich sagen, dass alle diese Uberlegungen und
Interpretationen verschiedener Forscher eindeutig zeigen, dass in der
Literaturgeschichte sehr gerne (...) mit `vereinfachten Rezepten'
gearbeitet wird, mit Ttiketten', mit durchjonglierten Begriffen von
Barock, Manierismus, Renaissance oder Anti-Renaissance (26),
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zal niemand ontkennen. Niettemin zouden hier verwijzingen naar de recente
discussie over het begrip `barok' op hun plaats geweest zijn (zie bijvoorbeeld
Burgard 2001; Wesche 2004). Jammer is het vooral dat Kiedrofi niet spreekt over
de discoursanalytische, cultuurwetenschappelijke en antropologische aanzetten
die het beeld van de vroegmoderne literatuur danig hebben verruimd. Dit geldt
met name voor het genre waarin Hoffmannswaldau zich bewoog: de galante
literatuur, waarin esthetica, natuurwetenschap, politiek en antropologie elkaar
ontmoetten (zie de door Kiedrofi genoemde bundel Borgstedt/Solbach 2001;
Niefanger 2000; Frohlich 2005).
Het tweede hoofdstuk behandelt ' Hofmanswaldaus Leben im niederltindischen
Licht' (39-184). Met grote acribie beschrijft Kiedrofi de verschillende levensstadia
van de Silezische dichter en gaat daarbij vooral in op zijn intellectuele en politieke netwerken, waarin steeds weer directe, maar vaak ook indirecte contacten
met Nederlandse geleerden of literatoren te vinden zijn. Als bronnen gebruikt
hij bijvoorbeeld de alba amicora van de jonge Hoffmannswaldau en andere Silezische studenten te Leiden, de correspondentie van de dichter of studiehandleidingen die de komende academische peregrines wezen op onderwerpen en
geleerden (in de Republiek en elders) die het bestuderen waard konden zijn. Ook
Hoffmannswaldau heeft –voor de zoon van een collega – een dergelijke studiehandleiding geschreven, die na zijn dood als De curricolo studiorum (1700) in
druk verscheen ( Kiedrofi, 166-172). Het werkje laat zien dat Hoffmannswaldau
wel degelijk kennis heeft genomen van de intellectuele discussies in de Republiek. Hij noemt bijvoorbeeld Descartes en Hobbes als vertegenwoordigers van
de nieuwe natuurwetenschappen, beveelt niettemin de middenweg aan bij het
bestuderen van de oude en de moderne theorieen (Kiedrofi, 169).
In het derde en vierde hoofdstuk van de studie onderzoekt Kiedrofi de Nederlandse invloeden in de twee belangrijke verzamelingen, waarin het werk van
Hoffmannswaldau verscheen, namelijk de Deutsche Vbersetzungen und Getichte
(1679/80) en de bundel van Benjamin Neukirch (1665-1727), Herrn von Hoff
mannswaldau und andrer Deutschen auserlesene und bifther ungedruckte Gedichte
(1695-1727). Als zodanig vormen deze twee hoofdstukken de kern van Kiedrofis
boek. Belangrijk is in deze samenhang de nog door Hoffmannswaldau geautoriseerde `Gesamt-Vorrede' in de Deutsche Vbersetzungen und Getichte, waar de
schrijver een kort overzicht geeft van de geschiedenis van de Europese dichtkunst (Kiedrofi, 187-204). De Nederlandse poezie neemt daarin een vooraanstaande plaats in en Hoffmannswaldau kent haar een belangrijke rol toe, ook
voor de ontwikkeling van de Duitse literatuur:
So wol in Nieder- als in Deutschland ist iederzeit de g Singens und
Tichtens sehr viel gewesen; aber mit schlechter Gluckseligkeit / big
Daniel Heinsius der gelehrte und anmutige Kopff / sich herfiir gethan /
und die zierliche reine Arth der Getichte in das Licht gestellet / dem
nebenst vielen andern Cats in seinen erbaulichen Wercken / besonders
in seinem Getichte vom Ehestande und dem Trau-Ringe / so zwar keine
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zu kiinstliche aber doch eine reine Redens-Arth fiihret / und von gar
erbaulichen Sachen handelt / wie auch Hugens (Huygens) und Vondelen
(Vondel), so gar einer hohen Arth zu schreiben sich angemasset / nebst
Hot (Hooft) und Westerbaen, Veens (Jan van der Veen?), Vos (Jan Vos)
und Deker (Jeremias de Decker) ruhmlich nachgefolget (citaat Kiedrofi,
195, zie ook 196-197).
Met deze inschatting van de Nederlandse poezie stemt Hoffmannswaldau
overeen met andere Duitse auteurs, die de genoemde Nederlandse schrijvers
eveneens een belangrijke rol toekennen. Dit geldt met name voor Jacob Cats, de
in Duitsland meest vertaalde Nederlandse auteur tijdens de zeventiende eeuw.
Het weld dan ook geen geringe verbazing bij de lezer dat Kiedrofi schrijft `auch
heute wird Cats von den Literaturhistorikern nicht zu dem niederlandischen
Kanon gerechnet' (Kiedrofi, 196), wat door een blik op de oudere en de recente
Cats-studie makkelijk te weerleggen valt (bijvoorbeeld Ten Berge 1979; Van
Gernert 1993; Luijten 1996; Porteman/Smits-Veldt 2008, 309-320).
Inhoudelijk gezien analyseert Kiedrofi de verschillende in de Deutsche Vbersetzungen und Getichte verzamelde werken van Hoffmannswaldau op de daarin aan
te treffen Nederlandse invloeden (Kiedrofi, 205-258). Het hoofdmotief is voor
hem de op Justus Lipsius' beroemde werk uit 1584 teruggaande constantia die hij
op de volgende wijze definieert:
Die Haltung der Constantia bedeutet, dass die menschlichen Affekte
immer beherrscht werden. So handelt ein Renaissancist. Ein barocker
Mensch handelt genau umgekehrt: er zeigt die Affekte –und beschreibt
sie, manchmal sehr ungehemmt (Kiedrofi, 206).
Nog afgezien van de mijns inziens niet overtuigende onderscheiding tussen
`renaissancisr en `barokmens', zou een analyse van de poeticale invloed van de
genoemde Nederlandse auteurs op Hoffmannswaldau een vruchtbaarder aanzet

tot onderzoek geweest zijn. De enorme betekenis van Lipsius voor het vroegmoderne intellectuele klimaat staat buiten kijf, maar juist daardoor laat zich de
zeventiende-eeuwse literatuur al te gemakkelijk tot de noemer van de `affectbeheersing' reduceren.
De Nederlandse invloed op Hoffmannswaldaus gedichten in de bundel van
Benjamin Neukirch blijft voor mij helemaal vaag. Ook lijkt Kiedrofi de Silezische
dichter tegen oudere aantijgingen over het `zedeloze en bombastische karakter'
(`Schwulst und Erotik?', Kiedrofi, 270-288) van zijn poezie te willen verdedigen,
wat – gezien het boven genoemde recente onderzoek over de `galante dichtkunst'
–niet overeenkomt met de huidige wetenschappelijke waardering van dit genre.
Al met al heeft Stefan Kiedrofi Hoffmannswaldau in een Nederlands daglicht'
genet; het is te hopen dat verdere inhoudelijke analyses de Nederlandse
invloeden op het schrijverschap van de Silezische dichter ook thematisch zullen
kunnen exploreren.
– Bettina Noak
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Anita Srebnik, Nizozemsko slovenski slovar. Ljubljana, DZS, 2008. ISBN 978 86 3414 262 4.

Bij het bladeren door het eerste woordenboek Nederlands-Sloveens werd ik
bevangen door een zekere nostalgie. Ten eerste omdat het een taal betreft die ik
vroeger veel vaker tegenkwam: zo werd in Joegoslavie het zondagnieuws afwisselend in het Servokroatisch, Macedonisch en Sloveens gebracht. Ten tweede
omdat ik vijftien jaar geleden zelf een woordenboek heb samengesteld en al het
wel en wee van het proces heb mogen ervaren. 1k kan dus ook zonder reserve
uitroepen: proficiat, Anita, voor een enorme, historische prestatie!
Het is al puur financieel een grote prestatie om voor een taalgebeid van nog
geen twee miljoen sprekers in relatief korte tijd een woordenboek met ii.000
trefwoorden samen te stellen en gepubliceerd te krijgen (voor het Servische en
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Kroatische taalgebied dat ettelijke malen groter is, wil het Radovan Lui en mij al
jaren niet lukken). En nu we het over het financiele aspect hebben: het woordenboek is simpelweg prachtig uitgegeven. Vooral zeer royaal wat opmaak
betreft: het is zonder leesbril te raadplegen! De bladspiegel is ruim en vrolijk
door het rood van de koppen en lemma's, het lettertype duidelijk, de structuur
helder een overzichtelijk. Niet minder geslaagd is ook de inhoud, waarvoor
eveneens mijn felicitaties.
Dit woordenboek is in de eerste plaats bedoeld voor Sloveense gebruikers: er
worth geen grammaticale informatie geboden bij de Sloveense vertaalequivalenten. De gebruikswaarde zou enorm stijgen als in het tweede deel (dat hopelijk op komst is) rekening gehouden worth met Nederlandstalige sprekers die
Sloveens willen leren.
Nederlandse grammaticale informatie wordt op verschillende manieren
aangeboden. Ten eerste in de gedetailleerde gebruiksaanwijzing. Verder binnen
het lemma zelf– door middel van expliciete verklaringen (interessant genoeg is
er geen informatie over het genus bij zelfstandige naamwoorden van de deklasse) en impliciet met behulp van frases en voile voorbeeldzinnen. En ten
slotte in de beknopte grammatica aan het eind van het woordenboek dat eindigt
met een overzicht van onregelmatige werkwoorden. Hoewel dit een verdubbeling van informatie is (de onregelmatige vormen en het hulpwerkwoord
worden ook naast het lemma zelf gegeven), blijkt het toch heel nuttig te zijn
voor gebruikers. Eveneens nuttig zou een lijst van de meest frequente Nederlandse afkortingen zijn geweest (slechts weinige komen als lemma voor).
Behalve grammaticale informatie, krijgt de gebruiker ook gegevens over s tillstische en regionale kenmerken aangeboden. Vlamingen mogen dus gerust zijn:
goesting en hesp staan erin! Ook collocaties en fraseologie komen rijkelijk aan
bod. Misschien is de grens van vaste uitdrukkingen hier en daar iets ruimer
dan gebruikelijk (Stel je niet aan wordt als fraseologische uitdrukking gepresenteerd). En de interpretatie van de woordsoort is soms twijfelachtig (zoals in het
voorbeeld In deze film is veel bloot te zien bij het lemma bloot als bijvoeglijk
naamwoord). Ook bij de volgorde van betekenissen treedt soms verschil op ten
opzichte van de geraadpleegde bronnen (verschillende edifies van Van Dale),
zoals bij aanhalen, waar als eerste betekenis meteen de leukste wordt aangeboden: liejkozen!
Voorbeeldzinnen zijn een verhaal apart binnen de lexicografie. Ze verwijzen
vaak naar geraadpleegde bronnen maar ze kunnen ook iets over de gemoedstoestand van de samensteller vertellen. Van mezelf weet ik althans dat ik
destijds vooral diep onder de indruk was van de crisis en de oorlog die in Joegoslavie woedde. Anita Srebnik lijkt veel lichtvoetiger te zijn geinspireerd. Als we
naar het lemma liefde kijken, dan staat er bij mij als voorbeeldzin fic voel veel
liefde voor dit land. En bij Anita staat als eerste betekenis de liefde bedrijven. Vijfhonderd (dat is de omvang van de eerste oplage) gebruikers staat dus veel leeren leesplezier te wachten!
– Jelica Novakovie-Lopu§ina
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J.F. Helmers, De Hollandsche natie. Editie Lotte Jensen, met medewerking van Marinus van
Hattum. Nijmegen, Vantilt, 2009. ISBN 978 94 6004 003 0, € 19,95.

In het Voorwoord van zijn reisverslag Olanda uit 1874 haalt Edmondo De
Amicis een paar regels uit een romantisch vaderlands-historisch epos aan, De
Hollandsche natie van J.F. Helmers (1767-1813): Nederland is het enige land dat
`niets aan Natuur verpligt (is)', alleen aan de vlijt van het voorgeslacht (DHN I,
124-25). De Amicis had Helmers waarschijnlijk in Franse vertaling gelezen (La
nation hollandaise, Brussel 1825). Helmers' epos is inderdaad een van de meest
bekende, of beruchte, nationalistische werken uit de Nederlandse romantiek en
het behoorde in de negentiende eeuw 'tot de basisuitrusting van elke on twikkelde Nederlander'.
Dit rechtvaardigt volgens Lotte Jensen een nieuwe editie van het gedicht.
Jensen, die zich in het kader van een NWO-PROJECT over 'the construction of the
Dutch literary past in the nineteenth century' al verdienstelijk had gemaakt met
een studie over de heldenverering in de Nederlandse romantiek (Vantilt 2008),
heeft van Helmers' werk voor het eerst sinds 1883 een nieuwe uitgave verzorgd.
Deze nieuwe editie is geenszins vanzelfsprekend en was tot enkele jaren
gelezen ondenkbaar geweest. Het gaat om een bombastisch werk doortrokken
van nationalistische gevoelens en van gezwollen uitspraken – meestal voorzien
van uitroeptekens – dat de superioriteit van de Nederlanders in de wereldgeschiedenis roemt, vooral tijdens de Opstand en de Gouden Eeuw, ten opzichte
van welk ander yolk dan ook: Nederlanders zijn superieur aan zowel Grieken
en Romeinen als Fransen, Engelsen, Portugezen en Spanjaarden, zowel qua
wapenfeiten ter land en ter zee als op de gebieden van wetenschap en kunst.
Maar de Nederlandse verlegenheid ten aanzien van heldenverering en nationalisme (denk aan Pleijs Het Nederlandse onbehagen), die sinds de jaren zestig
bijna een non-written rule en culturele code geworden was, is de laatste jaren erg
aan het veranderen. Zie onder meer de hemieuwde aandacht voor literaire
manifestaties over het verleden als onderdeel van een algemene belangstelling
voor de Nederlandse culturele identiteit vroeger en nu, waarbij de discussie
over wat men daar vandaag onder moet verstaan zeer actueel is. Zoals Jensen
terecht opmerkt in haar boeken, hoeft men maar te denken aan de stroom van
publicaties en tentoonstellingen rondom figuren als admiraal Michiel de
Ruyter. Dit dient niet te worden uitgelegd als instigatie tot nationale trots, zoals
de canoncommissies met klem herhalen, maar toch is er duidelijk een verandering te bespeuren. De hernieuwde belangstelling voor de romantiek, een tijd
waarin de nationale identiteit centraal stond in de culturele discussies, merle
dankzij de literatuur, verbaast in dit opzicht niet.
Jensen, die van de medewerking van Helmersbiograaf Marinus van Hattum
kon profiteren, heeft De Hollandsche natie opnieuw uitgegeven en van een inleiding en commentaar voorzien. Ze heeft mijns inziens een zeer zorgvuldige en
wetenschappelijk verantwoorde editie verzorgd.
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Omdat het boek in 1812 het licht zag onder het Franse bewind dat sinds 1811
een strenge censuur toepaste op alle boeken, gingen de `censeurs imperiaux'
aan het werk en kwam de tekst in gecensureerde vorm uit. Deze ultima manustekst heeft Jensen als basistekst genomen, maar steeds worden de gecensureerde passages in cursief toegevoegd. De lezer worth bovendien in een notenapparaat ingelicht over de varianten bij de ongecensureerde en enigzins
verschillende tweede editie van 1814, die verscheen na het einde van de Franse
tijd maar ook na de dood van de auteur in 1813. De uiteenzetting van deze interessante ontstaans- en drukgeschiedenis en de aanpak daarvan in deze editie
lijken me voorbeeldig, zeker vergeleken met veel andere werken die binnen de
historische neerlandistiek nog steeds op een onkritische manier worden uitgegeven. Wat minder ingenomen was ik met de inleiding: wel vlot en onderhoudend geschreven, en dus potentieel voor een breed publiek toegankelijk (alleen:
is dit realistisch te verwachten?), maar met enkele elementen die twijfels bij me
opriepen. Soms is de tekst discutabel, bijvoorbeeld wanneer dit generisch
uiterst hybridisch gedicht zonder meer tot de door Smit geclassifieerde rationale epen wordt gerekend; soms worden achterhaalde benaderingswijzen
toegepast (bijvoorbeeld Tronnen', zelfs op basis van de boeken die Helmers in
zijn bezit had); soms is de analyse te banaliserend of juist te specifiek en wordt
voorbijgegaan aan brede kaders waarin de behandelde aspecten vallen. Omdat
men toch mag veronderstellen dat het boek vooral op universiteiten zal circuleren, was meer aandacht voor de romantische vertogen –internationale
vertogen uiteraard daar waar Jensen zich bijna uitsluitend beperkt tot Nederlandse teksten –rond literatuur en omgaan met geschiedenis op zijn plaats
geweest. Deze aandacht lijkt me noodzakelijk als het gaat om een auteur die
tussen verlichting en romantiek in leefde en dichtte en die een van 's werelds
meest turbulente tijden meemaakte, door veel Europeanen als een grote schok
ervaren, zoals Frank Ankersmit in De sublieme historische ervaring onderstreept
(ik moest aan dit boek en aan zijn neoromantisch standpunt denken bij het
lezen van Helmers die meermalen een historische ervaring probeert te `ondergaan', met de schok van het besef dat het verleden onherroepelijk verleden is).
Welke visie op geschiedenis spreekt uit zo'n vaderlands-historisch werk? Dat
was maar een vraag die bij de recensent, bekend met het enigszins vergelijkbare lange gedicht in het Italiaans Dei sepolcri van Ugo Foscolo uit 1807, tijdens

het lezen opkwam. Zoals Joost Kloek meermalen heeft onderstreept, doet de
profetische toon die meer dan eens in het gedicht klinkt niet echt geloofwaardig
aan, alsof de dichter de hoop op een toekomstige herrijzenis van de vervallen
natie aankondigt zonder daar werkelijk in te geloven. Niet vreemd trouwens,
aangezien de Nederlanders allang niet meer de eerste viool speelden en zelfs
hun historisch dieptepunt dachten te hebben gevonden met de inlijving bij
Frankrijk in 1810. Kloek verbindt dit aspect met het cultuurpessimisme van
Rousseau en met de houding van veel laat achttiende-eeuwse schrijvers, zoals
Rhijnvis Feith, die een beroep deden op de zeventiende-eeuwse zedelijkheid
van het voorgeslacht en het venial van het heden verklaarden door het teloor-
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gaan van die zeden. In dit perspectief valt de nadruk op de huiselijkheid van de
vaderlandse helden waar Jensen terecht bij stilstaat, beter te plaatsen. En wat de
visie op geschiedenis betreft: mij troffen de passages waar de dichter, enigszins
verbazend voor de huidige lezer en met een ontregelend effect dat hacks staat
op een te gemakkelijke nationale retoriek, zijn enthousiaste toon even opgeeft
en toegeeft dat Nederland misschien ooit helemaal zal verdwijnen —behalve de
taal, interessant genoeg (DHN V, 23-3o), die in Herderiaanse zin het meest
typerend is voor de Volksgeist. Die passages doen erg denken aan wat Herder als
oprichter van de moderne geschiedkunde in zijn Ideen zur Philosophie der
Geschichte der Menschheit (1784-91) beweert: dat de menselijke geschiedenis
geen rechtlijnige ontwikkeling is, dat volkeren net als organismes fases van
groei en verval meemaken, gestuurd door een ondoorzichtige goddelijke hand.
In het gedicht van Helmers is er namelijk vaak sprake van een niet nailer
aangeduid noodlot:
Ja, wil het noodlot dat ons Neerland zal vergaen;
(Waer is het yolk dat blijft voor de eeuwigheid bestaan?)
Wanneer door de oceaan dit land verdelgd zal wezen,
Zal 't twijfflend nageslacht, wanneer 't de wondren lezen,
De daden hooren zal, op dezen grond verrigt,
Ze als fablen schatten, door der dichtren brein verdicht (DHN, II,
io1-106).
— Marco Prandoni

Poems on the Lord's Supper by the Dutch Calvinist Constantijn Huygens (1596-1687).

A facing

Dutch-English Translation With Annotations and an Introduction by Christopher Joby. With a

Foreword by Alison Shell. Lewiston, The Edwin Mellen Press, 2008.
6, isBN13: 978 07 7344 925 1. us$ 99,95.

ISBN10:

07 7344 925

Het wordt iedere maand leuker om neerlandicus buiten de muren te zijn.
Nieuwe boeken en artikelen worden steeds als geschenken aan websites zoals
DBNL toegevoegd en het wordt steeds gemakkelijker vergeten zinsneden terug
te vinden in google's groot citatenwerk. Dat er desondanks nog oude getrouwe
edifies verschijnen in boeken met gedetailleerde voetnoten en inleidingen in
stijve omslagen geeft een gevoel van vertrouwdheid dat toch ook weldadig
aandoet. Helemaal verheugd moet men zijn als het om een tweetalige editie
gaat en dat ook nog van een van onze beroemdste dichters. Constantijn
Huygens, Sir Constantine, Constanter (zoals hij zichzelf noemde), luitspeler,
rad van onrust en sneldichter, werd vertaald in het Engels. Dat wil zeggen, er is
een keuze gemaakt uit de gedichten die hij schreef ter voorbereiding op de
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avondmaalsviering. Dat zijn er in deze uitgave achttien, aangevuld met twee
gedichten van Revius en een gedicht voor Maria Tesselschade om haar te wijzen
op haar dwaling bij het overgaan tot het katholicisme. Verder biedt deze kleine
uitgave van zo'n honderdtwintig pagina's een Table of Dates (van Huygens' leven)
en een inleiding die zijn leven, vriendschappen en invloed beschrijft. Daarnaast
vinden we hierin enkele belangrijke literaire figuren en de gedichten, meestal
getiteld 'Over des Heeren Avontmaal', die hier in het Nederlands en Engels naast
elkaar staan. De bezorger en vertaler heeft de verschillende versies vergeleken en
de manuscripten in de Koninklijke Bibliotheek geraadpleegd, uitgelegd in een
`reference table' en met varianten aan de voet van de pagina's, waardoor er een
gedegen editie is ontstaan. De inleiding is wat kort maar adequaat. Het zou
aardig zijn geweest als deze vertaler ook zijn mening had gegeven over de vraag
of Huygens door Donne is beinvloed of niet, omdat daar vroeger nogal eens
discussie over is geweest tussen neerlandici die dat hooghartig afwezen en
anderen die er juist trots op waren. Frank Warncke heeft er al eerder op
gewezen: 'Huygens is a major poet and a very original one; the influence, like
the others he underwent, is absorbed into his own personality and given a new
direction'. Was Huygens zo'n calvinist als de titel aangeeft? De inleiding wijst op
zijn calvinistische opvoeding, er meteen aan toevoegend dat hij geen puriteinse
zwarte kous was en al vroeg belangstelling voor de kunst had, waarbij ook zijn
poezie niet bepaald een bekrompen label verdient. Hij trad buiten de enge
confessionele paden van het calvinisme, getuige zijn vriendschappen met
Descartes en Rubens. Ook deze bezorger onderstreept nog eens het minder
strenge van zijn calvinisme wanneer hij zegt dat Huygens 'would have had a
certain amount of sympathy with both sides' ten aanzien van de Synode van
Dordrecht (9). De gedichten moeten in meerder opzicht `ruim' bekeken worden,
aangezien ze gedurende een periode van veertig jaar zijn geschreven. Ze waren
ter voorbereiding op het avondmaal als een soort boetedoening bedoeld.
Huygens' gemoedstoestand kon echter wel tegen een zelfkastijdend stootje en
nummer zeven werd zelfs voltooid op dezelfde dag dat hij de klucht Trijntje
Cornelis aan het schrijven was. Nummer vier ontstond toen hij te paard van
Schoonhoven (niet Schoonhof) naar Gouda reed, zoals hij eronder schrijft,
waarmee hij de inhoud wellicht minder zwaarwichtig wilde maken.
Iedereen weet dat vertalen een compromis met het onmogelijke is, zeker als dat
poezie be treft en dit bemoeilijkt wordt door het zeventiende-eeuws van de
woordspelkunstenaar Huygens. Het is jammer dat de 'translator's note' zo kort
is, want we hadden zo graag eens in de keuken van de creativiteit willen kijken
wanneer de woordspelingen van Huygens moesten worden vertaald. Het lijkt
soms opperlands in woorden als `twistigheden' of `myn will is wilde will' of
`averechtse veren'. Inderdaad een 'major challenge' zegt vertaler Joby, en hij lijkt
ze minder te waarderen: 'one is always mindful of trying to capture the spirit of
the word games that litter his poetry'. We krijgen in de inleiding slechts een paar
voorbeelden. 'Is mijn berouw beroem, en mijn' bekeeringh praten?` is in Joby's
vertaling 'Does my sorrow sound like a clanging cymbal, my repentance a noisy
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gong?'. Hij schrijft dat hij alludeert op 1 Corinthen 13 maar zegt niet waarom.
Het is toch wel erg ver van `een klinckende metael of luydende schelle.'
Waarom niet 'Is my sorrow mere boast and my repentance just talk?' Afdwalers
in die zin hadden volgens mij beter op de betreffende pagina in een voetnoot
kunnen worden gemeld, waarbij de lezer meer gediend is dan nu met al die
varianten die op elkaar lijken. Wanneer Huygens het woord `rnis' gebruikt,
wordt het hier correct in katholieke zin vertaald als 'mass', maar volgens mij
zou de Engelssprekende nog meer geholpen zijn als hij ook te lezen kreeg dat
het ook `niet raak' betekent. `Wij zijn altoos menschen' wordt hier 'we are
always mortal', maar kan volgens mij ook gewoon 'human' zijn. Zo zou ik ook
voor `gasteloos' (van een tafel) in plaats van het gewone 'empty' het ook nieuwe
`guestless' durven schrijven. Dit misschien indachtig Karel van het Re yes twee
regels van het vertalen: als er iets raars staat, vertaal dan niet met iets gewoons,
en omgekeerd. Wanneer we lezen Vat ick dij vier mael in' tjaer bespott' slaat dat
terecht op 'mock you at your holy meal' maar er kan toch gewoon vertaald
worden dat dat avondmaal vier maal per jaar plaatsvindt? Met een voetnoot had
dat nader verklaard kunnen worden. Is 'Het onbemorst gebruijck' in het eerste
gedicht inderdaad The catholic usage'? Het toevoegen van 'my Lord' in
nummer 16, of 'boundless sin' in nummer 12 lijkt mij ook op een calviniseren
van de modern vertaler. Het is prachtige stof voor discussies en vertaallessen
en het zou niet eerlijk zijn als deze bespreking negatiever wordt dan noodzakelijk. Mooie vondsten zijn er namelijk beslist ook te melden zoals het voor mij
nieuwe woord 'purulent ' voor `ingevuylde' (van wonden), of 'livid hue of your
doodverwe van dijn dood', en het milde 'teaching'
mortal flesh' voor
voor Huygens strengere `tucht-bedryr. Vergelijk ook `Ick segh't, o God, en
meen't, en ween't, en steen't: och armen' wat prima is vertaald als 'I say this, 0
God, and mean, and lament it: Alas.'
Het voordeel van vertalingen uit zeventiende-eeuws Nederlands is dat het
Engels niet zelden de betekenis verduidelijkt voor wie er minder mee
vertrouwd is. Dat is zeker ook de grote verdienste van dit werk. Het is waarschijnlijk toevallig dat deze publicatie verscheen rond het Calvijn-jaar, het wordt
nergens vermeld en de vertaler schrijft dat het verschillende jaren heeft gekost.
Of de titel en de prijs van zo'n honderd dollar veel mensen naar de winkel zal
doen rennen is de vraag. Dat is beslist jammer want dit vriendelijke boek heeft
veel kwaliteiten en verdient een beter lot.
— Ton Broos

Piet Calis, Vondel. Het verhaal van zijn leven (1587-1679). Amsterdam, Meulenhoff, 2008.300
pp. ISBN 978 90 2908 148 1, € 35.

Ruim vijftig jaar na de vorige biografie van Vondel, die van J. Melles (1957) met
een sterk economische inslag, heeft Piet Calis voor een nieuwe gezorgd. Het
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boek is in Nederland goed ontvangen. Al in de maand van verschijnen was een
tweede druk nodig en de meeste recensenten waren zeer tevreden. Vaak werd
door hen opgemerkt dat Vondel niet of nauwelijks gelezen werd –ook door
henzelf niet – maar dat ze door de vele citaten nu toch weer zin in die lectuur
kregen. Dat is een resultant waar de auteur blij mee mag zijn. Andersom: wat
genant toch dat het in Nederland mogelijk is, ook voor cultuurdragers in kwaliteitskranten, onomwonden te verklaren dat ze een monumentaal dichter als
Vondel niet lezen. Zou dat in Engeland of Frankrijk denkbaar zijn? Milton,
Corneille –nee, die kennen we niet.
Calis biedt zichzelf aan als een liefhebber van Vondel. Blijkens verschillende
interviews ter gelegenheid van de verschijning van het boek bewondert hij hem
als een dappere man die tegen onrecht en geloofsdwang vecht en hij herkent
daarin ook iets van zichzelf als vroegere activist. Net zoals hij overeenkomst ziet
tussen de Republiek 'die definitief tot een intolerante samenleving dreigde te
worden' en de huidige Nederlandse politiek en het bijbehorende sociale klimaat.
Een zekere verwantschap voelt hij ook met de Vondel die naar de katholieke kerk
overging, zoals ook Calis zelf toch weer, ondanks allerlei aarzelingen en voorbehouden, teruggekeerd is naar de kerk van zijn jeugd. Die gevoelens van verwantschap geven warmte aan het boek. Zoals ook Calis' manier van lezen warmte
uitstraalt: hij vindt Vondel mooi en boeiend, gewoon vanuit zijn moderne levensgevoel. Het woord vooraf begint: Tit boek is geschreven vanuit enthousiasme en
nieuwsgierigheid. Ik houd van Vondels gedichten (...)'.
Maar ook in andere zin is Calis een amateur. Zijn wetenschappelijke sporen
heeft hij met werk over de twintigste eeuw verdiend. In de zeventiende eeuw is
hij niet werkelijk thuis, al heeft hij er blijkens een indrukwekkende literatuurlijst
veel over gelezen. Maar die literatuurlijst heeft ook iets toevalligs. Ik bedoel
daarmee niet dat Calis graag essays als die van Piet Gerbrandy, Frans Kellendonk
of Willem Jan Otten citeert. Dat past helemaal bij zijn persoonlijke aanpak en
zijn twintigste-eeuwse visie. Maar uit de bestaande wetenschappelijke literatuur
–een mer a boire, want er is over Vondel ontzaggelijk veel geschreven –doet hij
grepen die ik niet altijd goed begrijpen kan en slaat hij belangrijke werken over.
Een paar voorbeelden:
Voor zijn visie op de Republiek als intolerante samenleving zou een nuttige
correctie geweest zijn de brede studie van Frijhoff-Spies, 1650. Bevochten
eendracht (1999), waar de Republiek nu juist wordt gekarakteriseerd door de
`discussiecultuue die er heerste. En neem Vondels overgang naar de katholieke
kerk. Voor zijn levensverhaal een uiterst belangrijk punt. Hoe is het mogelijk dat
Vondel, eerder diaken in de doopsgezinde gemeente en zoon van ouders die om
het geloof uit Antwerpen waren verdreven en als balling in Amsterdam terecht
waren gekomen, zich nu juist tot die roomse kerk bekeerde? Calis bespreekt het
wat verbrokkeld in hoofdstuk negen, waar hij twee verklaringen biedt: Vondels
voorkeur voor het nog onverscheurde oerchristendom tegenover het door interne
conflicten verscheurde protestantisme en de `weelderige rijkdom die bij de
viering van de katholieke eredienst tentoongespreid wordt'. Dat laatste argument
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lijkt in de schuilkerksituatie weinig relevant, terwijl Vondel in zijn gedichten niet
zelden verklaart dat de ware schoonheid van de kerk nu juist inwendig is. Het
eerste argument deugt wel maar zegt toch niet alles, en wat me verbaast is dat in
de literatuurlijst de omvangrijke studies van Gerard Brom, Vondels geloof (1937),
en pater W.M. Frijns, Vondel en de Moeder Gods (1948), ontbreken. Vond Calis die
boeken te 'rooms', zoals hij, alweer in een interview, opmerkt dat ook Vondel
hem `te rooms' is? Dan staat het moderne katholicisme een beter begrip van het
oude in de weg en heeft Calis een kans laten lopen een belangwekkende inside
view te krijgen.
Calis' visie op Vondel lijkt mij tamelijk eenzijdig. De hekeldichter krijgt een
mime plaats en vanuit dat perspectief was het een goede vondst het boek te
beginnen met een hoofdstuk over Palamedes. De greep op de stof verloopt gaandeweg een beetje. Sommige hoofdstukken doen weinig meer dan Vondels werk,
en dan met name de toneelstukken alsmede de reacties daarop, in chronologische volgorde citaatsgewijs presenteren. Dat geeft zeker een indruk van zo'n
werk, maar interpretatieve kracht ontbreekt vaak. De leerdichten en andere
vrome gedichten hebben minder Calis' aandacht. Die hebben de moderne lezer
blijkbaar minder te zeggen. Door dit volgen van de dichtwerken komt het levensverhaal tekort. Je zou bijvoorbeeld wat meer systematisch willen horen over de
kringen van vrienden, collega's en mecenassen waarin hij zich bewoog. Nogal
wat personen worden eenvoudig als `vriend' gepresenteerd, maar hoe zo'n woord
geinterpreteerd moet worden, krijgt geen bespreking. De familieverhoudingen
worden wel met enige uitvoerigheid uit de doeken gedaan, maar Calis' claim dat
hij de eerste is die nadrukkelijk aandacht heeft gegeven aan Vondels vrouw is
sterk overdreven. Ook die visie is trouwens erg modern gekleurd als hij joost en
Maaike meteen al `verliefd op elkaar laat zijn', en noteert: Vat Maaike de Wolff
ook doopsgezind was, vergemakkelijkte de huwelijkskeuze'. Dat zou beter
andersom geformuleerd hebben kunnen zijn: als doopsgezinde dochter uit een
zakenfamilie waarmee al eerder een huwelijkscontact was gelegd (zuster van de
bruidegom met broer van de bruid), was Maaike de Wolff voor Joost van den
Vondel een goede huwelijkspartner. Van verliefdheid is weinig te merken.
Vondel heeft geen gedicht voor haar geschreven, en zijn statige, op Vergilius
geinspireerde vers bij haar overlijden heeft het over `vriendschap en gedienstigheen' en bestaat in hoofdzaak uit een aan Maaiken, of beter officieel Maria, in de
mond gelegde vermaning dat hij door moet schrijven aan zijn epos over
Constantijn.
Goed daarentegen vind ik het accent dat Calis legt op Amsterdam. Hij kent de
binnenstad uitstekend en maakt daarvan goed gebruik om Vondels leefomgeving
te schetsen.
Conclusie: als boek van een enthousiaste Vondellezer is dit levensverhaal van
Calis de moeite waard. Voor vakgenoten brengt het geen nieuws. Een student
moet het met voorzichtigheid lezen. De zeventiende-eeuwse taal is niet altijd
adequaat verklaard en Calis' interpretaties van feitelijke en literaire gegevens zijn
niet altijd overtuigend.
– Riet Schenkeveld-van der Dussen
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Thomas Vaessens, De revanche van de roman. literatuur, autoriteit en engagement. N ijmegen,
Vantilt, 2009. ISBN10: 94 6004 015

2; ISBN13:

978 94 6004 015 3, € 19,95.

Ooit was Theun de Vries de grootste Nederlandse schrijver. Weliswaar alleen in
het Oostblok, maar toch; van Warschau tot Boekarest lazen studenten Nederlands Het meisje met het rode haar met in het achterhoofd de wijze Marxistische
richtlijnen van kameraad Lukacs. Voor andere Nederlandse literatuur liep men
achter het ijzeren Gordijn niet echt warm: veel te decadent kapitalistisch, gecorrumpeerd door cynisme en een ziekelijke drang tot experimenteren.
Twintig jaar na de val van de Muur heeft ook Thomas Vaessens genoeg van
cynisme en intellectuele Spielerei in de Nederlandse literatuur. De hoogleraar
aan de Universiteit van Amsterdam ziet zelfs duidelijke tekenen van een heroplevend engagement bij schrijvers die tot voor kort als typisch postmodern
geboekstaafd stonden: Arnon Grunberg bijvoorbeeld, of Marjolijn Februari. Is
dit alles een terugkeer naar het grote gelijk van de traditionele esthetica van het
realisme? Nee, want deze auteurs onderscheiden zich van het Marxistisch
realisme, humanistisch modernisme en relativistisch postmodernisme. Ze zijn
wat Vaessens `laatpostmodern' noemt: ze onderschrijven weliswaar de postmoderne kritiek op de twijfelachtige zekerheden van de traditionele canon, maar
verwerpen het cynisch relativisme en geloven weer in het belang van de auteur
als een belangrijke speler in het maatschappelijke debat. Ze nemen daarmee
afstand van de anything goes-houding, een problematisch gevolg van het verlies
aan autoriteit in de jaren zestig, toen elke mening als belangrijk, zelfs gelijkwaardig werd beschouwd. De laatpostmoderne schrijver is geen cynicus meer,
maar iemand die zich met de pen als wapen durft te engageren voor een overtuiging en daarbij de roman een geprivilegieerde rol toekent.
Deze veranderingen vormen de basis van Vaessens' visie op de toekomst van
de Nederlandse literatuur. De revanche van de roman is een intellectueel uitdagende en bovendien heel leesbaar geschreven studie, waar zowel de schrijver,
de journalist als de literatuurwetenschapper nadrukkelijk bij betrokken wordt.
je kunt je weliswaar afvragen of deze door Vaessens beschreven terugkeer van
het engagement werkelijk zo bijzonder is. Uiteindelijk lijkt dit meer op een
herhaling van een schommelbeweging die altijd al kenmerkend is geweest voor
de Nederlandse literatuur. Zo herinneren de argumenten die Marjolijn Februari
vandaag gebruikt niet weinig aan die van Jan Greshoff, toen hij onder druk van
het opkomend fascisme geengageerde literatuur begon te schrijven.
Maatschappelijke veranderingen spelen zeker ook een rol in het feit dat het
postmodernisme in Nederland onder druk is komen te staan. Het is daarom
jammer dat Vaessens niet verder ingaat op die maatschappelijke context. In zijn
visie op de toekomst van de Nederlandse literatuur heeft hij het bijna uitsluitend over literatuur, terwijl een ernstige reflectie over Nederlandse identiteit
ontbreekt. Dit geldt ook voor wat Vaessens over de Verenigde Staten schrijft.
Terwijl hij nadrukkelijk verwijst naar Amerikaanse literatuur en universiteiten,
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schenkt hij weinig of geen aandacht aan de werkelijke reden voor de 'cultural
turn' in de vs. Deze ommekeer was niet het gevolg van theoretische studies,
maar veeleer een pragmatische reactie op het feit dat Amerikaanse universiteiten steeds multicultureler werden. Aan een universiteit als uc Berkeley
bijvoorbeeld, is tegenwoordig in meer dan 75% van de gevallen ten minste een
van de ouders van studenten buiten de vs geboren. Zo is het humanistisch
modernisme er onvermijdelijk onder druk komen te staan. Niet zozeer omdat
deze studenten een diepe wrok meebrengen tegen de canon van `dode witte
mannen', maar eenvoudigweg omdat ze die canon vaak helemaal niet kennen,
of er zich om begrijpelijke redenen maar moeilijk mee kunnen identificeren.
Dit heeft als docent weliswaar als nadeel dat je met studenten moet werken die
moeite hebben met de Grieks-Romeinse klassieke oudheid, maar als voordeel
dat verrassende inzichten mogelijk worden uit de Chinese, Indiase of Mexicaanse klassieke oudheid.
Op Nederlandse universiteiten zal dit over een paar decennia niet anders zijn.
Het is daarom bedroevend dat Vaessens geen enkele allochtone schrijver bij
zijn studie betrekt. Toch zijn zij het geweest die de Nederlandse roman de
laatste jaren fundamenteel hebben veranderd. Niet zonder reden veroverden
schrijvers als Kader Abdolah, Abdelkader Benali en Hafid Bouazza in korte tijd
een indrukwekkend lezerspubliek. Onbekommerd over de scepsis van Lyotard
en andere theoretici in het verwende Westen over metavertellingen, schreven
zij enthousiast hun verhaal en fabuleerden erop los. Hun succes vormde een
uitdaging waar (autochtone) postmodern schrijvers wel op moesten reageren.
Lang voor de auteurs waar Vaessens het over heeft, waren zij ook al prominent
aanwezig in maatschappelijke discussies en verdedigden opinies waar 'het
nieuwe engagement' van iemand als Charlotte Mutsaers voor het dierenwelzijn
behoorlijk bleekjes bij afsteekt.
Blijkbaar vond Vaessens het niet nodig om wat kleur toe te voegen aan zijn
toekomstvisie op de Nederlandse literatuur. Hij verwijt anderen `ivoren toren
gedrag', maar van een hoogleraar in een stad waar binnenkort meer dan de
helft van de inwoners allochtoon is, kan anders worden verwacht. Zeker als hij
de neerlandistiek wil behoeden voor een multiculturele revanche.
–Jeroen Dewulf

Sander Bax, De taak van de schrijver. Het poeticale debat in de Nederlandse literatuur 1968-1985.
Naarden, Next Academic,

2007. ISBN 978 90 8914 001 2, € 32,50.

In de literatuurgeschiedschrijving blijft de vraag naar hoe je literatuurhistorische feiten op een rijtje moet zetten van cruciaal belang, en daarom zijn de
beoefenaars van deze discipline voortdurend op zoek naar nieuwe manieren
waarop hierin orde kan worden geschapen. In de tweede helft van twintigste
eeuw streefde men er vooral naar om de postmodernistische opvatting over het
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vallen van de grand recite te doorbreken wat het historiografische vakgebied een
tijd verlamde. De taak van de schrijver. Het paticale debat in de Nederlandse
literatuur 1968-1985, een omvangrijk werk van Sander Bax, sluit zich aan bij de
pogingen die naar methodologische vernieuwing streven.
In het inleidende deel van het boek bespreekt Sander Bax achtereenvolgens de
volgende methodes kritisch: de formalistische, functionalistische en contextuele.
Hij spreekt zijn ongenoegen uit over de resultaten die ze hebben opgeleverd.
Volgens hem tonen ze tekortkomingen, omdat ze altijd een of meer aspecten van
de literatuurhistorische stof onbelicht laten. Deze these formuleert hij op grond
van het beeld van de literatuur van de jaren zeventig in de literatuurgeschiedenissen De verhalen erover vindt hij een `onvolmaakt verhaal'. Hij heeft een
simpele oplossing: hij combineert alle aanpakken in een studie om recht te doen
aan de door hem gestelde methodologische eisen.
De opzet van Bax' werk is derhalve heel complex. De auteur doorloopt de
verschillende onderzoekspaden die hij met verschillende onderzoeksvragen
verbindt. In het boek worden enkele vaste stellingen ondermijnd en correcties
aangebracht ten opzichte van de geldende literaire opvattingen. De auteur
presenteert ze eerst om ze vervolgens te herzien. Zoals de titel aangeeft, is de
kwestie van de functie van de literatuur die toenmalige schrijvers haar toewezen,
de centrale onderzoeksvraag waarmee Bax zich bezighoudt. Hij laat ons zien hoe
de discussie over de autonomie van de literatuur op het niveau van de literaire
teksten verloopt en bewijst hiermee dat de schrijvers niet aan dit thema
ontkwamen, al werd en wordt dit vaak beweerd. Dat alles plaatst hij tegen de
achtergrond van de veranderingen binnen het literaire veld in de periode in
kwestie.
Een andere vragencluster vormen de bestaande vertellingen over de `drielandens troming' in de literatuur van de behandelde periode die graag door de literatuurhistorici gehanteerd wordt. Bax trekt de scherpe tegenstellingen in twijfel
tussen de schrijvers Maatstaf Tirade en Hollands maandblad aan de ene kant en
Raster en Revisor aan de andere kant, dat wil zeggen de verdeling in de realistische –dus traditionele –tegenover de vernieuwende, postmodernistisch
genoemde literatuur, tegenstellingen die men vaak met betrekking tot de literatuurgeschiedenis van de jaren zeventig hanteert.
Mijns inziens is het hem volkomen gelukt om zijn thesen overtuigend te
onderbouwen. Met zijn geslaagde onderzoek draagt Bax ongetwijfeld bij aan de
nieuwe beeldvorming over de literatuur van die tijd en brengt hij ook een
completer beeld van deze literatuurhistorische periode in kaart. De afzonderlijke
hoofdstukken kunnen eigenlijk los van elkaar gelezen worden, want ze vormen
kleine gesloten betogen op zichzelf.
Aangezien Bax in zijn onderzoek van meerdere strategieen gebruikmaakt, verwerkt hij ook verschillende soorten materiaal, onder andere literaire teksten en
statistische gegevens, de poeticale uitlatingen van contemporaine schrijvers en
literatuurhistorici alsook critici. En zo vinden we boeiende gedichtenanalyses
naast netjes en leesbaar opgemaakte en besproken diagrammen, tabellen en
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schema's be treffende tijdschrifteninhoud. Dat kan afschrikkend werken op de
aanhangers van de traditionele geschiedschrijving maar hopelijk laten ze zich er
niet door afleiden. Het boek van Bax is goed geordend, zodat de grote methodologische varieteit helemaal niet storend werkt. Het leest prettig, ook door de be..
kwame schrijfstijl van de auteur en doordat hij zijn onderzoeksmateriaal uitstekend kent en met heel veel enthousiasme over zijn bevindingen kan schrijven.
Er zijn echter twee vragen die de auteur over het hoofd heeft gezien en waarop
ik van hem wel een antwoord had verwacht. Een hiervan betreft de verhouding
tussen de Noord-Nederlandse en Vlaamse literatuur. Bax geeft op geen enkele
plaats aan waarom hij het Vlaamse deel van de Nederlandse literatuur buiten
beschouwing laat, ook al vermeldt hij dat de Vlaamse schrijvers wel in Nederlandse tijdschriften publiceerden. De tweede vraag luidt als volgt: zoals gezegd
ziet Bax zijn onderzoek als een conceptueel voorstel voor de literatuurgeschiedschrijving en geeft hij een voorproefje van de nieuwe benaderingsmethode aan
de hand van een periode van zeventien jaar, hij staat echter niet stil bij de
kwestie hoe zijn concept toepasbaar is voor de overige periodes. Het ligt voor de
hand dat de keuze van literaire tijdschriften als bron van literaire opvattingen
beperkt is in het geval van andere tijdperken.
Al s onderzoeksvoorstel voor de literatuur van de jaren zeventig is de opzet van
deze onderzoeker bruikbaar, hoewel die een grote veelzijdigheid verlangt
vanwege de uiteenlopende wetenschappelijke invalshoeken.Het meest positieve
aspect van Bax' benadering is volgens mij te vinden in de frisse blik, waarmee de
auteur de bestaande constructies bekijkt. Het is prijzenswaardig als een wetenschapper onbevooroordeeld te werk gaat. Bax wijst de bestaande orde niet af; hij
verschuift accenten, neemt ons mee op zijn zoektocht naar de overeenkomsten
die hij interessanter vindt dan de verschillen die tot nu toe de grenslijnen afbakenden. Daardoor ontstaat er een nieuwe constructie die naast de oude kan
bestaan, dat alles in postmodernistische zin, namelijk dat er meer waarheden
mogen gelden.
De s tudie van Bax werpt ongetwijfeld een nieuw en verrijkend licht op de literatuur van de jaren zeventig die vaak als een minder beduidende en kleurloze tijd
wordt beschouwd vergeleken met de daaraan voorafgaande periode met haar
revolutionaire veranderingen. Kortom, degene die zich interesseert voor
moderne literatuur, kan niet voorbijgaan aan dit boek van Sander Bax.
– Urszula Topolska

Ralf Grattemeier and Jan Oosterholt (red.), Een of twee Nederlandse literaturen? Contacten tussen
de Nederlandse en Vlaamse literatuur sinds 1830. Leuven, Peeters, 2008, 321 pp. ISBN 978 90 4292
o88 o, € 35,-.

Deze lijvige collectie bijdragen over een bekend onderwerp vindt haar oorsprong
in een studiedag aan de universiteit van Oldenburg. Naar de s tukken te oordelen,
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die op grondig onderzoek berusten en die erg veel materiaal presenteren over
het gekozen onderwerp, moet het een intense dag zijn geweest. Het boek
presenteert de bijdragen in drie groepen waarvan de eerste een literair-historisch perspectief hanteert, de tweede een micro-historische benadering met een
focus op Nederlands-Vlaamse contacten, en de derde een institutioneel
perspectief.
Voordat ik tot een overwogen oordeel overga, wil ik eerst een wat spontaner
leesverslag geven omdat het boek onverwachte readies bij mij opriep. Bij het
lezen van de stukken uit de eerste twee groepen had ik grote bewondering voor
het gedetailleerde onderzoek dat hier tentoongespreid wordt. Samengenomen
verschaffen de bijdragen heel veel nieuw materiaal voor verdere discussie over
de vraag of er nou een of twee Nederlandse literaturen zijn. En toch merkte ik
na een pons een gevoel van weerstand bij mijzelf. Hoe kwam het dat ik op een
gegeven moment genoeg had van de grote vraag, of– erger misschien –er
onverschillig tegenover stond? Ik vroeg me of wat hier eigenlijk aan de hand
was en kwam tot de conclusie dat ik me vragen begon te stellen bij de enorme
belangstelling voor het probleem van Ten of twee Nederlandse literaturen?' en
bij de behoefte om in ieder geval een Nederlandse literatuur of te bakenen. Ik
denk dat mijn onbehagen verbonden is met het feit dat ik in Engeland woon en
werk. Wij Engelsen piekeren nooit over de grenzen van de Engelse literatuur
omdat het allang duidelijk is dat dit geen vanzelfsprekende aangelegenheid is,
ten dele omdat het gebruik van de Engelse taal geen verband houdt met de
grenzen van het land. En hoewel wij gecanoniseerde auteurs hebben, is er
weinig interesse onder de Anglisten voor de canon of de geschiedenis van de
Engelse literatuur.
Mijn leesstemming sloeg om bij de aanblik van de titel van het derde onderdeel van Een of twee Nederlandse literaturen?: `Schuivende velden. Het literaire
bedrijf in Nederland en Vlaanderen vanuit institutioneel perspectief'. Dit
onderdeel bevat een zestal bijdragen die de centrale vraag van een afstand
bekijken, een perspectief dat veel gemeen heeft met de positie van docenten
neerlandistiek die buiten het taalgebied werkzaam zijn. Het gebruik van een
veldtheoretisch kader en de aandacht voor systemen en instituties in deze
stukken zorgen ervoor dat de auteurs bewust voor een neutraal-kritische positie
buiten het literair gebeuren gekozen hebben. De eerste bijdrage in deze groep,
die van Dorleijn en De Geest, analyseert zowel de notie Nederlandse literatuur'
als de vraag 'Fen of twee Nederlandse literaturen?'. Dit stuk laat duidelijk zien
dat de centrale vraag nog de sporen draagt van een `nationale (om niet te
zeggen, nationalistische) visie op literatuur', dus in verband gebracht kan
worden met het benadrukken van een eigen identiteit. Het beleid van de Nederlandse Taalunie, bijvoorbeeld, stuurt aan op een transnationale (ooit een GrootNederlandse) versie van deze identiteit. Dat de veldtheorie geen sluitend
antwoord kan geven op de centrale vraag van het boek komt doordat preciezere
onderzoeksvragen gesteld moeten worden, aldus Dorleijn en De Geest. Straks
kom ik nog op deze belangrijke bijdrage terug. Intussen wil ik iedereen
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aanraden om `Een of twee Nederlandse literaturen? Is dat wel de goede vraag?'
te lezen voordat er nieuw onderzoek naar de 'een of twee'-kwestie wordt
gedaan.
De bijdrage van Vandevoorde en Verbruggen wil bewijzen Vat het Vlaamse
literaire veld zowel autonoom was ten opzichte van Nederland als integraal deel
uitmaakte van het Nederlandse literaire veld' in de jaren 1900-1914. Ook Griittemeier (in navolging van Pascale Casanova) signaleert een spanningsveld, in
dit geval tussen de twee soorten strategieen die schrijvers vanuit de periferie
gebruiken –assimilatie en differentiatie –en die wel tegenstrijdig zijn maar
elkaar niet uitsluiten. Hij analyseert het begrip van de `grote drie' waarmee de
positie van Mulisch, Reve en Hermans in de canon aangegeven wordt, om te
zien of het op een vergelijkbare manier functioneert in Nederland en Vlaanderen. Zijn conclusie luidt:
De top-hierarchie rond de grote drie is een indicatie dat Nederland en
Vlaanderen in ieder geval sinds midden jaren negentig als een veld
kunnen worden beschouwd waarin van een Nederlandse dominantie
sprake is (303-304).
Ik zet deze conclusie voorlopig aan de kant, terwijl ik naar de andere bijdragen
kijk.
In 131oeiende roos of aangestoken peer' reflecteert Joris Janssens over het
gebruik van cijfermatig materiaal om Nederlands-Vlaamse literaire relaties te
verduidelijken. Hij concludeert dat cijfers kunnen helpen bij het formuleren
van gedetailleerde onderzoeksvragen, maar dat men toch belandt bij de kwestie
van literaire geschiedschrijving. Zijn gevoel voor complexiteit contrasteert met
de ongecompliceerde kijk van Gruttemeier hoewel zij allebei met de tegenstelling individu/collectief werken:
En hier raken we de kern van de Noord-Zuidkwestie. Die gaat in
essentie over de complexe spanningsrelatie tussen enerzijds de individuele eigenheid van een bijna onoverzichtelijke overvloed van al dan
niet literaire teksten en handelingen, en anderzijds het collectieve,
schijnbaar homogene gegeven van een nationale literatuur (258).
Humbeeck en Van Renssen, die over de periode 1980-1995 schrijven, suggereren dat we te maken hebben met 'een ontwikkeling in de richting van een
Nederlandstalig literair systeem met een gezamenlijk centrum', Amsterdam.
Daar bevinden zich de belangrijkste uitgeverijen sinds de jaren tachtig van de
vorige eeuw, toen veel jonge Vlaamse auteurs bij Nederlandse uitgevers zijn
gaan publiceren. Deze conclusie wijst in dezelfde richting als die van Gruttemeier.
Het laatste stuk van Marc Verboord en Susanne Janssen stelt indirect een
uiterst belangrijk onderwerp aan de orde dat ook door Dorleijn en De Geest ter
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sprake wordt gebracht, namelijk dat de nadruk op de Noord-Zuidkwestie de
aandacht afleidt van de steeds grotere rol van de buitenlandse literatuur binnen
Nederland en Vlaanderen. Inderdaad, zolang men het onderzoeksgebied
beschouwt als dat van de Nederlandse, de Vlaamse en/of de Nederlandstalige
literatuur, blijft men blind voor een aanzienlijk deel van de literaire realiteit,
zeker die van de lezers. Het fascinerende onderzoek van Verboord en Janssen
doet verslag van een empirisch onderzoek naar boekenbemiddelaars en nietprofessionele boekenlezers in Nederland en Vlaanderen die werd gevraagd naar
hun gebruik van dagbladen en websites bij het inwinnen van informatie over
literatuur, en naar de twee laatst gelezen boeken. Het beeld dat hieruit te voorschijn komt is er een van twee aparte velden in 2005, een Nederlands en een
Vlaams, met weinig aandacht voor het andere land. Toen de informanten
gevraagd werd naar de herkomst van de twee laatst gelezen boeken, bleek in
Nederland 55.5% ervan uit vertaalde literatuur te bestaan, en maar 5% uit
Vlaamse literatuur; in Vlaanderen waren zelfs 71.5% van de boeken vertaald, en
15% Nederlands (ik geef de gemiddelde percentages voor de twee boeken).
Ondanks de door mij geuite bedenkingen ten opzichte van het idee van een
afgebakende Nederlands(talig)e literatuur, raad ik deze verzameling aan als
onmisbaar voor degenen die gestimuleerd willen worden tot nadenken over de
fundamentele kwestie, geformuleerd door Dorleijn en De Geest: Vat is (de
Nederlandse) literatuur?'
– Jane Fenoulhet

Deleu, Jozef, Het gaat voorbij. Leuven & Amsterdam, Van Halewijck & Meulenhoff, 2007, 440
blz. ISBN 978 90 5617 757 7. € 25.
Deleu, jozef, Onbeschut. Leuven & Amsterdam, Van Halewijck & Meulenhoff, 2008, 64 blz.
€ 15,-

Als vertaalster heb ik (inmiddels al bijna twintig jaar!) het genoegen gehad om
mijn geintrigeerde blik te verdelen tussen de publieke persoon jozef Deleu en
de dichter en schrijver die hij naast elkaar is geweest en gelukkig ook altijd is
gebleven. Alleen bij een eerste kennismaking met zijn veelzijdig oeuvre
(poezie, proza, essays, redevoeringen) wordt de indruk gewekt dat het om twee
verschillende persoonlijkheden gaat: de extraverte, energieke en behendige
cultuurpoliticus en oud-hoofdredacteur van Ons erfdeel aan de ene kant en de
introspectieve, sensibele maar vormvaste lyricus aan de andere. De in 2007
uitgegeven bloemlezing van zijn literair oeuvre, verschenen onder de betekenisvolle titel Het gaat voorbij, toont aan dat er een rode draad is die deze twee
aspecten van Deleus persoonlijkheid verbindt: zowel engagement als creativiteit
behoren tot de edelste aller middelen in de strijd tegen vergankelijkheid en
vergetelheid. De 434 bladzijden tellende bloemlezing geeft blijk van een meer
dan veertig jaar durende strijd om bakens te zetten die achter de vergankelijke
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mens Deleu zullen overblijven als intellectueel en literair `overschof (zoals hij
dat zelf noemt in zijn opdracht aan zijn dierbaren). De poezie van Jozef Deleu
wordt gepresenteerd aan de hand van ruime keuzes uit zijn bundels Schaduwlopen (1963), Nachtwerk (1970), Tekenen van tijd (1984), De jager heeft een noon
(1995), Hazen troepen samen (2000). Zijn lyrisch proza wordt veraanschouwelijkt
door de integrale teksten van Brieven naar de overkant (1972), Gezangen uit het
achterland (1981), De hazen aan de kim (1985), Citoyen de la frontiere (1988), La
Normandie de mes reves (1999), Gras dat verder groeit (2005). Ten slotte volgen tien
cultuurpolitieke en cultuurkritische redevoeringen waaronder De pleinvrees der
kanunniken (1985), Van `Vlaanderen' tot 'Flanders', van mythe tot cynisme (1986),
Cultuur als schoudervulling (1988), Mijn vaderland is de Nederlandse taal (1990),
Laudatio voor Jeroen Brouwers (1992), De Lage Landen 'in de vaart der volken'
(2003). Het geheel wordt afgesloten door een gedetailleerde primaire bibliografie
en een uitstekend slotwoord van Dirk de Geest die de poetica van Deleu treffend
weet te schetsen: `Uitgerekend het besef van die tijdelijkheid garandeert
trouwens nieuwe, unieke mogelijkheden: het genieten van elk ogenblik, het
koesteren van herinneringen en toekomstdromen, het bewonderen van wat mooi
is, het instandhouden van wat verloren dreigt te gaan...' (2007, 431).
Het testamentaire karakter waar de titel Het gaat voorbij naar lijkt te verwijzen,
wordt het mooist tegengesproken door de auteur zelf: het gaat wel allemaal voorbij maar het is gelukkig nog lang niet zo ver! Deleu heeft namelijk weer een
prachtig nummer van het inmiddels al zeven jaar oude poezietijdschrift Het
liegend Konijn samengesteld en bovendien is in dit jaar zijn nieuwste bundel Onbeschut verschenen. Hans Vandevoorde, de auteur van de inleidende woorden,
neemt me de oxymorons uit de mond als hij vaststelt dat de dichter Jozef Deleu
met `tedere woede' en Vanhopige levensdrift' blijft `stormlopen tegen de vergetelheid'.
– Jelica Novakovie-Lopu§ina

Dorian Cumps (red.), Enjeux et tendances de la litteratureflamande. Speciaal nummer van Etudes
Germaniques 61 (oktober-december 2006) 4, 409-592.

In maart 2006 werd aan het 'Centre Malesherbes' van de Sorbonne een
eendaags colloquium over de Vlaamse literatuur georganiseerd. De uitgewerkte
teksten van de toen gepresenteerde papers werden door Dorian Cumps, lector
aan dat centrum, bijeengebracht en voorzien van een korte inleiding, die
overigens –hoewel kennelijk met de beste bedoelingen geschreven –niet onproblematisch mag heten. Cumps wil kennelijk ingaan tegen het in Frankrijk wijd
verspreide beeld van een rechts en nationalistisch Vlaanderen, maar zijn tekst
suggereert dat het toch vooral de Vlaamse cultuurdragers zijn die zich afzetten
tegen dat rechtse gedachtegoed –wat de vervelende suggestie oproept dat de
hoofdmoot der Vlamingen zich wel degelijk nog graag in 'tin certain obscuran-
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tisme flamingant' (500) mag wentelen. Tevens zijn er ook kanttekeningen te
plaatsen bij het feit dat Cumps de Vlaamse literatuur als een aparte entiteit naast
(een `consoeuf van) de Nederlandse literatuur opvoert, zonder dat hij er de
francofone lezer attent op maakt dat de eerste vaak als een onderdeel van de
tweede worth beschouwd.
Minder bezwaarlijk is dat dit speciale nummer van Etudes germaniques de
belofte uit de titel niet waarmaakt. De formule `enjeux et tendances' suggereert
een weids en redelijk compleet overzicht, in werkelijkheid gaat het hier om een
kleine verzameling heterogene artikelen van enkele hoogleraren uit het moedertaalgebied en van enkele extramurale onderzoekers, die –zoals dat doorgaans
met gebundelde colloquiumteksten gebeurt –hun stokpaardjes berijden. Zo
herschrijft Geert Buelens de geschiedenis van de moderne Vlaamse cultuur in
het licht van de erfenis van Vermeylen. Dirk de Geest bespreekt de Vlaamse
streekliteratuur en de subversieve transformatie ervan in modernistisch en postmodernistisch proza en met name bij Claus. Jos Joosten poneert, met de nodige
slagen om de arm, dat theoretisch onderbouwd engagement in de Vlaamse literatuur prominenter aanwezig is dan in de Nederlandse, en illustreert dat aan de
hand van het geval Walravens, wiens `autonomistische' avant-gardesympathieen
vaak op gespannen voet stonden met zijn felle engagement. Julien Vermeulen
ondermijnt het stereotiepe beeld van een aantal werken uit de Vlaamse canon
en/of van hun auteurs en pleit daarmee voor een nieuwe, onbevangen lectuur
van deze teksten. En Kees Klok gaat in op werk van Lucienne Stassaert en Marcel
van Maele, twee naoorlogse dichters uit de experimentele traditie die vooral
binnen de Antwerpse literaire scene enig aanzien hebben genoten.
– Erik Spinoy

Walter Thys, Intra al Extra Muros. Verkenningen voomamelijk in de neerlandistiek en het compara-

tisme. Delft, Eburon Academic Publishers, 2008. 404 pp. ISBN 978 90 5972 251 4.

Wist u dat de 529 woorden van het Wilhelmus in het Frans zijn vertaald tussen
1933 en 1954 en dat de vertaling op 14 juli 1954, le quatorze juillet, Frankrijks
nationale republikeinse feestdag, werd voltooid? Bent u op de hoogte van het
Kruisverhoor waaraan de Zuid-Afrikaanse schrijver Breyten Breytenbach in 1984
in Rijsel is onderworpen? Wist u of van de breuk die in 1933 ontstond tussen
Huizinga en Jolles? Nieuwsgierig? Ga dan uit op verkenning in de in 2008
verschenen bundel met 23 artikelen, opstellen en lezingen van Walter Thys, een
van de oprichters en de eerste voorzitter van de Internationale Vereniging voor
Neerlandistiek. Walter Thys (1924) doceerde van 1953 tot 1989 Nederlandse taalen letterkunde aan de Universite Charles de Gaulle te Rijsel. Hij onderwees
tevens vergelijkende letterkunde aan de Universiteit van Gent.
Verkenningen? Het is inderdaad een passende term, temeer daar Thys een van
de pioniers is van de neerlandistiek in Frankrijk, samen met Andre van Seggelen
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in Straatsburg en Pierre Brachin in Parijs (de laatste wordt overigens meerdere
malen geciteerd en met name in het voorbericht vermeld als een van de talrijke
inspirerende contacten met Franse collega's).
De teksten, geschreven in het Nederlands, Frans, Duits en Engels, zijn op een
na eerder verschenen in boeken, tijdschriften en acta tussen 1954 en 2007. Ze
zijn gewijd aan de neerlandistiek in binnen- en buitenland en aan comparatisme. Een aantal heeft direct te maken met de vakgroep Nederlands en de
carriere van Thys aan de universiteit te Rijsel waar hij in 1974 hoogleraar werd.
Zo kunnen we ter gelegenheid van de vijfentwintigste verjaardag van de Etudes Neerlandaises aan deze universiteit in 1974 zijn toespraak lezen, waarin verslag wordt gedaan van het ontstaan en de wording van de vakgroep, met de
nodige ups en downs. Thys gaat uitgebreid in op de inhoud van de colleges, de zomercursussen in Gent, Hasselt en op kasteel Nijenrode te Breukelen (hij noemt
ze cours de vacances, wat het verblijf voor de Franse studenten hoogstwaarschijnlijk nog aantrekkelijker maakte!), de personeelsbeze Ring, de bibliotheek, enz. We
krijgen nu, alweer vijfendertig jaar later, een aardig beeld van de studie Nederlands in Lille en de context waarbinnen deze zich toentertijd heeft ontwikkeld.
Maar Thys bericht niet alleen vanuit Frankrijk, hij geeft ook een historischgeografisch overzicht van het vak Nederlands aan buitenlandse universiteiten.
Wie als (beginnend) neerlandicus meer wil weten over het ontstaan en de
ontwikkeling van de neerlandistiek in het buitenland, wordt een aardig eind op
weg geholpen als hij het in 1977 gepubliceerde artikel Neerlandistiek 'extra muros'
leest over de stand van zaken in Europa en in de wereld, van Denemarken tot
Japan via Hongarije en Portugal, aangevuld met precieze jaartallen, aantallen
universiteiten, docenten en studenten. Thys besteedt ook aandacht aan de zorg
voor de extramurale neerlandistiek vanuit het binnenland en stelt vast dat 'de
Vlamingen in de frontlijnpositie waarin zij zich bevinden, steeds meer aandacht
hebben gehad voor de uitstraling van onze taal en cultuur dan hun taalgenoten
in het noorden' (204). Me dunkt dat er sindsdien heel wat veranderd is en dat we
anno 2009 nog slechts kunnen glimlachen bij deze bewering! En daarom juist is
het ins tructief om deze reis door het verleden te maken. Een ander artikel
geschreven in het kader van de neerlandistiek in den vreemde dat zeker de
aandacht verdient is het `Levensbericht' gewijd aan Jacob Marius jalink (18951971). Het is tegelijkertijd een lofzang, want Thys verzuimt niet de betekenis van
de figuur van Jalink te benadrukken voor de neerlandistiek extra muros.
Verder biedt het boek verschillende artikelen op het gebied van de vergelijkende literatuurstudie, zowel in de Nederlanden als ver over de grenzen. Na een
verblijf in 1955 aan drie Amerikaanse universiteiten stelt Thys vast dat de
`cosmopolitisering van de literatuurbeschouwing' (35) onder meer te danken is
aan politieke emigranten, die in 1933, 1940 en vanaf 1945 in drie stromen uit
Europa naar de nieuwe wereld trokken. Thys bespreekt de invloed van de Franse
literatuur en cultuur met Verlaine, het naturalisme en het mysticisme op Nederland aan het einde van de negentiende eeuw (48-55).
Voor Frans-, Engels- en Duitstaligen waren al in de jaren vijftig en zestig
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teksten toegankelijk over onderwerpen als de Nederlandse cultuur en haar
betrekkingen met het buitenland aan het einde van de negentiende eeuw
(48-55), hoogtepunten binnen de Nederlandse literatuur (80-99) of het leven
en werk van Andre Jolles (13-34), aan wie Thys overigens een in 2000 uitgekomen lijvig boek wijdde.
Daarnaast bevat de bundel artikelen over verschillende schrijvers, bijvoorbeeld Albert Verwey in Amerika (161-17o), Vondel in Franse vertaling
(22o-235) of Vondel op het Franse toneel (256-282). Er is ook een tamelijk
klassiek overzicht van 'La litterature neerlandaise' (343-358) uit 1998 dat begint
met het beroemde zinnetje Hebban olla vogala. Thys had in zijn werk misschien
wat meer aandacht kunnen besteden aan andere grote naoorlogse vernieuwende schrijvers dan alleen maar aan Hermans en Claus, 'les figures (provisoirement?) dominantes' (356). Harry Mulisch komt in amper vier regels aan bod,
van Nooteboom lezen we dat hij geboren is in 1933 en nergens is sprake van
bijvoorbeeld Bernlef of Hella Haasse!
In een artikel uit 1964 'De letteren. Gemeenschappelijke kenmerken en
wederzijdse beinvloeding in de Nederlanden' (71-79) stelt Thys enigszins
verbijsterd vast dat enig comparatistisch onderzoek naar onderlinge literaire
beinvloeding tussen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden ontbreekt. Ook
constateert hij in 1957 dat het literaire en culturele leven van Nederland in het
laatste decennium van de negentiende eeuw nog niet diep was bestudeerd (48)
en in 1973 vraagt hij zich of 'how Dutch literature has responded to a phenomenon like the New World' (211). Daarbij geeft hij telkens allerlei onderzoeksmogelijkheden aan, pistes voor vergelijkende studies, de talloze taken die neerlandisten wacht(t)en...
Walter Thys verkent in deze bundel een stukje van het nog schier onontgonnen terrein van de neerlandistiek extra muros en biedt de lezer een rijk
geschakeerde selectie van vijfenvijftig jaar werk en onderzoek op het gebied van
de letterkunde en de filologie. In zijn voorbericht hoopt de auteur dat: `(...)
degenen die in deze bundel bladeren of erin lezen, de stem die zij lang geleden
met meer of minder geduld hebben aanhoord, opnieuw herkennen en er iets
terugvinden van wat ik met mijn onderwijs en onderzoek heb pogen to
bereiken.' Moge zijn wens in vervulling gaan!
— Claudia Huisman

Wilken Engelbrecht, Bas Hamers & Katerina Kri2ova (red.), Neerlandica iii. aspecten van de
extramurale neerlandistiek. Congresbundel ter gelegenheid van de opening van het Centrum voor
Taal en Cultuur van de Lage Landen ' Erasmianum' (Olomouc, 2-4 oktober 2003). Olomouc,

Univerzita Palackeho v Olomouci, 2008.

De bundel, uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Centrum voor
Taal en Cultuur van de Lage Landen `Erasmianum', bestaat uit een verzameling
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artikelen geordend in vier thema's: extra- versus intramurale neerlandistiek, het
Nederlands in internationale context, de neerlandistiek in Tsjechie en Slowakije
en een overzicht van een decennium herstelde neerlandistiek in Olomouc. Het
belangrijkste evenement bij de opening van het Erasmianum was de
toekenning van een eredoctoraat aan prof. dr. Jos Wilmots, die `zich speciaal
voor Olomouc verdienstelijk had gemaakt', aldus het eerste artikel, geschreven
door Wilken Engelbrecht, het hoofd van de leerstoel neerlandistiek to Olomouc.
Hoewel het feest al in 2003 plaatsvond, is de bundel pas in 2008 verschenen,
wat overigens niet verder wordt toegelicht. De meeste studies dateren van de
afgelopen twee jaar. Vrijwel alle auteurs zijn docenten uit de regio die op de een
of andere manier verbonden zijn met de vakgroep van Olomouc.
Het eerste deel van de bundel bevat artikelen over de wisselwerking tussen
extra- en intramurale neerlandistiek. Ludo Beheydt beschrijft hoe de extramurale neerlandistiek als interculturele katalysator kan fungeren. Christine van
Baalen analyseert hoe de buitenlandse neerlandicus als cultureel intermediair
kan optreden. Stefan Kiedrofi schrijft over de extramurale neerlandistiek als
cultuurdrager. Stanislaw Prcdota vertelt het korte maar bewogen verhaal van de
neerlandistiek in Midden- en Oost-Europa en Herbert van Uffelen geeft een
overzicht van de gezamenlijke projecten van de neerlandistiek in de regio.
De volgende groep studies behandelt het Nederlands in internationale
context. Marcel Janssens geeft een analyse van de poezie van Hugo Claus. Bea
van Aert geeft een boeiend verslag over de plaats van de Nederlandse taal en
Nederlandstalige tolken in de Europese Unie. Karel Cools maakt de lezers
vertrouwd met het leven en werk van Nicolaes Cleynaerts, tijdgenoot van
Erasmus, naar wie de Cleynaertszaal in het net geopende Erasmianum werd
genoemd. Lucie Smolka-Fruhwirtova schrijft over de Nederlandse literatuur in
de Tsjechische culturele context na de Tweede Wereldoorlog. In het laatste
artikel van het tweede deel krijgt de lezer een beeld van wat jonge Tsjechen van
Nederland en jonge Nederlanders van Tsjechie weten, aan de hand van het
vragenlijstonderzoek van Hans Renner.
Het derde deel van de bundel richt de aandacht van de lezer op de nabije
omgeving van Olomouc: de neerlandistiek in Tsjechie en Slowakije, de landen
die tot twee decennia geleden Tsjecho-Slowakije vormden. Vier vakgroepen zijn
hier vertegenwoordigd: Olomouc, Praag, Brno en Bratislava. Wilken Engelbrecht vertelt in het kort het verhaal van de neerlandistiek in Tsjechoslowakije
tot de Fluwelen Revolutie. Eva Toufarova, een jonge docente en voormalige
studente uit Olomouc, maakt de lezers bekend met tolken in het curriculum
van Olomouc en presenteert de resultaten van een onderzoek naar de manier
waarop de studenten Nederlands in Olomouc over tolken en vertalen denken.
Zdenka HrnMova vertelt het verhaal van de oudste vakgroep neerlandistiek in
Praag. Nele Rampart informeert de lezers over de ontwikkeling van de neerlandistiek in Brno. In het verhaal van Jana Rak ganyiova lezen we over het Nederlands in Slowakije.
Het laatste deel van de bundel concentreert zich op Olomouc. Wilken Engel-
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brecht beschrijft hoe de neerlandistiek zich ontwikkelde na 1991. Katefina
KriZ'ova en Eva Toufarova geven een overzicht van de afstudeerscripties tussen
1997 en 2007. Iva janikova geeft een lijst van afgestudeerden en studenten van
1993 tot 2007. Als afronding van deze mooie verzameling over de vakgroep
Nederlands in Olomouc, vertelt Wilken Engelbrecht het verhaal van het gebouw
waar de vakgroep gevestigd is.
De bundel is informatief voor wie meer wil weten over de geschiedenis en
huidige stand van zaken van de neerlandistiek in de regio. De keuze van
thema's is breed, alle vakken die traditioneel gegeven worden in de neerlandistiek passeren hier de revue. De bundel is een must voor degene die interesse
heeft voor neerlandistiek in deze regio en de geschiedenis eromheen.
– Reka Eszenyi
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Signalementen

Zscifia 'Masi

Op 12 mei 2009 is dr. ZsOfia 'Masi aan de Universiteit Leiden gepromoveerd
op het proefschrift: Het Nederlands prefix ge- in historisch perspectief.
`Ge+werkwoordstam'-afleidingen in grammatica's, woordenboeken en teksten.
Promotor was prof. dr. M.J. van der Wal, copromotor prof.dr.C. van Bree.
Nadat ZsOfia Talasi in 1999 aan de Universiteit Eotvos Lorand Tidomanyegyetem (ELTE) to Boedapest begonnen was met de studie Nederlands, behaalde
ze daar in 2002 haar Master. Een deel van haar PhD-studie bracht zij in
Leiden door, waar ze vervolgens met een onderzoeksbeurs en een promotiebeurs van de Taalunie tot februari 2007 verbleef, met dit proefschrift als resultaat.
In haar studie behandelt ZsOfia 'Masi de ontwikkeling van de verschillende
woordvormingspatronen waarin het prefix ge- in het Nederlands optreedt. Zij
plaatst dit in een historisch en taalvergelijkend kader doordat ze eerst een
overzicht geeft van ge- in de Germaanse talen. Voor het Nederlands is een
belangrijk verschil dat tussen improductieve of weinig productieve afleidingen
en twee productieve procedes:
• ge- in voltooid deelwoorden. Aan de hand van grammatica's en andere
taalkundige werken uit de periode 1550-1900 bespreekt zij hoe dit participiaal ge- zich kon handhaven, terwijl andere werkwoordelijke functies van dit
prefix - denk bijvoorbeeld aan het type ge-lukken-geen stand hielden.
Daarbij ziet ze ook een rol weggelegd voor het standaardisatieproces.
• naamwoordelijke ge-afleidingen van het type geblaf, d.w.z.
ge+werkwoordstam, met de betekenis `voortdurend of vervelend lang iets
doen'. Dit procede vormt het eigenlijke zwaartepunt van haar onderzoek,
waarvoor ze haar materiaal heeft uitgebreid met woordenboeken en teksten.
Zij schetst de ontwikkeling vanaf de Middelnederlandse periode naar het
huidige, springlevende en hoogproductieve procede en verklaart dit `succes'
vanuit een tweeledig herinterpretatieproces: kenmerken die aanvankelijk
aanwezig waren in het basiswerkwoord, zoals negativiteit in schreeuwen en
frequentativiteit in lachen, zijn deel gaan uitmaken van de betekenis van de
categorie ge+werkwoordstam, waardoor woorden van dit type (bijvoorbeeld
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geredeneer of ge-sms) zich duidelijk onderscheiden van andere mogelijke
werkwoordelijke afleiding (zoals redenering of het sms'en). De categorie
ge+werkwoordstam heeft met andere woorden voluit bestaansrecht
verworven.
Met name dit deel van haar onderzoek is te zien als een pilots tudie voor het
nauwelijks ontgonnen terrein van historisch onderzoek naar Nederlandse
woordvorming.

Matthieu Sergier
Op 17 december 2008 promoveerde Mattheus Sergier aan de Universite
catholique de Louvain op het proefschrift Leesoefeningen in het onvermogen.
Filiatiedynamiek en waarneming van de andersheid in Frans Kellendonks romans.
Aan de hand van de vier romans van de Nederlandse auteur Frans Kellendonk
(1951-1990) wordt ingegaan op de vraag in hoeverre een literaire tekst richtlijnen zou kunnen bevatten voor zijn eigen lectuur. Die vier romans zijn
Bouwval (1977), De nietsnut. Een vertelling (1979), Letter en geest. Een spookverhaal (1982) en Mystiek lichaam. Een geschiedenis (1986). Zou er zoiets
kunnen bestaan als een goede, een ethische lectuur waarvoor in de roman
aanzetten te vinden zouden zijn? Deze vraag rechtvaardigde de keuze van de
romans van Frans Kellendonk, die door sommige critici (zoals Arjan Peters)
bestempeld wordt als `een schrijver die vaak is misgelezen'.
Het eerste deel van het proefschrift wordt besteed aan de macht van de vertegenwoordiging zoals die uitgeoefend en waargenomen wordt door de personages. Het onderzoek laat zien dat in iedere roman de zoonfiguur zijn spookachtige vader gaat vertegenwoordigen door middel van imitatie en vertelling.
Die onderneming schiet echter tekort. De vaderfiguur blijft, vanwege haar
talige essentie, altijd al beperkt tot het effect van zijn zoons vertelling. De tekstuele aanpak laat echter zien dat de lacunes overwonnen zouden kunnen
worden door middel van wat een `atopische' waarneming van de vaderfiguur
werd genoemd: een visie die openstaat voor differentie en voor de narcistische
dimensie waarmee de waarneming altijd gepaard gaat. Tot een dergelijke visie
zou de vaderfiguur kunnen uitnodigen wanneer hij door zijn zoon gefocaliseerd wordt.
Het tweede deel van het proefschrift gaat dieper in op de modaliteiten van
atopie, met als opeenvolgende invalshoeken: ironie (Linda Hutcheon, Paul de
Man, Sebastien Rongier...), tragiek (Paul Ricoeur, Jean-Marie Domenach...),
groteske (Mikhail Bakhtine, Dominique Iehl, Wolfgang Kayser, Jan Kott,
Stephanie Vanasten...) en een derridiaanse lectuur van het lacaniaanse
concept `entre-deux-morts' (` tussen-twee-doden').
Op grond van deze studie worden acht regels voor een atopische waarneming van de andersheid voorgesteld. De ethische strekking van deze benadering wordt aangetoond aan de hand van drie concrete toepassingen. Zo komt
een ethiek van de ontvangst van de andere aan bod, alsook een ethiek van de
memorie en de Geschiedenis. In derde instantie werd de nadruk gelegd op
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een voorstel om de filiatiedynamiek in de romans van Kellendonk to
beschouwen als een allegorie van de lectuur – een lectuur die haar eigen
onmacht (h)erkent. Een ethische lectuur zou uitgevoerd worden in het bewustzijn van haar eigen onvermogen, wat zou veronderstellen dat de romans van
Kellendonk het relaas bevatten van hun eigen onleesbaarheid.
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Ingrid Wiken Bonde

Netwerken, Velden en Systemen

Binnen het academische veld van ZweedsNederlandse betrekkingen hoorde ik collega
De Rooy verwijzen naar zijn voorgangster

uitgevers luisterden en bij wie ze advies
vroegen.
Mijn indruk is nu echter dat op dit moment

Martha A. Muusses. Zijn contactdraadje

een nieuw paradigma op komst is, dat de

bestond uit de kleine grammatica die ze voor

zwaartepunten zich verplaatsen naar boeken-

haar lessen had samengesteld en hij was

beurzen en dat netwerken van academische en

gefascineerd door het feit dat ze was gepro-

literaire adviseurs naar de tweede rang zijn

moveerd op de koecultus bij de Hindoes.

verschoven. Uitgevers –alweer in netwerken –

Tijdens mijn zoektocht naar contacten tussen

sluiten op gigantische beurzen met collega's

Zweden en Nederland in het literaire veld zag

ongeadviseerd afspraken, vaak gebaseerd op

ik overal haar sporen.

commercide overwegingen. De kans op een

Velden en contactnetten blijken overlappend

literaire Nobelprijs voor Vlaanderen/Neder-

en niet scherp afgebakend te zijn. Muusses

land wordt kleiner naarmate de postkoloniale

werkte binnen het academische veld –de

wereld opengaat. Vertalers hebben het steeds

cultuur van Indie!; het taalpedagogische veld;

minder voor het zeggen en academici worden

Nederlands als vreemde taal –en het literaire

steeds academischer en kortademiger naar-

veld; eigen dichterschap, vertalingen, publieke

mate hun financiering afhankelijker wordt van

lezingen over Nederland en Indiê, artikelen

(Noord-)Nederlandse literatuurgeschiedenis

projectsubsidie.
Bloeiende centra van vertaalwetenschap zijn
op enkele plaatsen gesmoord in bezuinigingen. Hoe moet het dan met de weten-

voor een Zweeds publiek. Haar netwerk omvatte iemand als Artur Lundkvist, later lid van

schappelijke basis van vertalersopleidingen?
Of hoeft er niet zoveel vertaald te worden?

de Svenska akademien. Haar correspondentie
toont dat ze streefde naar een Nobelprijs voor

worden, want met een sociocultureel aange-

Nederlandse literatuur. Door haar goede verta-

paste tekst hoeft er geen vertaler aan te pas te

over Nederlandse literatuur in kranten en
naslagwerken en een zeer persoonlijke

Het beste kunnen prentenboekjes uitgegeven

lingen en haar informatiedrang baande ze de

komen en schrijven de mensen bij de uitge-

weg voor een volgende generatie missiona-

verij gewoon zelf wat woordjes bij de plaatjes.

rissen en helpers die hetzelfde doel hadden
als zij: Scandinavisten aan Nederlandse en

Wie durft te voorspellen wat er uit deze

Vlaamse universiteiten, Zweedse medewerkers

Godenschemering zal oprijzen?

bij radio en televisie, dichters, schrijvers, vertalers, allemaal personen die de Nederlandsta-

Gelukkig zal niets verloren gaan. Alles staat
binnenkort op Internet!

lige literatuur zichtbaar maakten en naar wie
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In memoriam

Marta Baerlecken (1909-2007)

Gedurende meer dan vier decennia (van 1935
tot 1978) doceerde Marta Baerlecken, de
`grote oude dame' van de Duitse neerlandistiek, Nederlands aan de universiteiten in
Keulen, Aken en Berlijn. Na 1945 was zij van
Duitse kant de eerste die de contacten tussen
Nederlandse, Belgische en Duitse universiteiten wist te herstellen. Ook het lektorencongres te Burgsteinfurt in 1951, in een zekere zin
een voorloper van de latere wig-colloquia,
kwam op haar initiatief tot stand. Voor haar
verdiensten werd haar in 1952 als eerste
Duitse de Erasmus-medaille van de stad
Rotterdam overhandigd, waarop zij levenslang trots was.
Martha Hechtle, zo luidde haar meisjesnaam waaronder zij ook als vertaalster van
Gerard Walschap bekend werd, groeide
gedeeltelijk in Noord-Brabant op, bij een
Nederlandse pleegfamilie. Vanafi928
studeerde zij Germaanse filologie en sinds
1935, een jaar voor haar doctoraal examen,
was zij als medewerkster verbonden aan het
Duits-Nederlands Instituut van de universiteit
Keulen. Hier beleefde zij de gevechten om het
gezag aan de universiteiten van de jaren
dertig bijvoorbeeld, voelbaar in de politieke
instrumentalisering van de feestelijkheden
rond Vondels 35oste verjaardag.
Ofschoon zij slechts een ondergeschikte
positie had, leidde ze de facto het instituut
vanafi94o, toen meerdere hogere medewer-
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kers als bezetters in Belgie werkzaam werden.
Vaak vertelde zij hoe ze erin slaagde de toelating van Walschaps Houtekiet te bewerkstelligen. Provocatiefvroeg zij de ambtenaar hoe
een boek van een auteur verboden zou
kunnen worden die demonstratief uit de kerk
was getreden –en dat terwijI de Duitse staatsideologie toch ook antiklerikaal was. Zij
noemde het 'de overheid met hun eigen
middelen bestrijden'. Samen met Jettie
Bender-Wichert slaagde zij erin de benoeming van een nazistisch-gezinde docent uit
de kring van Jan van Dam in Bonn te verhinderen. Het waren kleine successen, geen
groot verzet maar toch oprechte pogingen
om in deze vreselijke tijd fatsoenlijk te blijven.
Als in 1942 een permanente baan voor haar
afhankelijk wordt gemaakt van haar bereidwilligheid een portret van Mussert op te hangen,
weigert zij dit en wordt ontslagen. Wegens
deze weerspannigheid mislukt ook haar voornemen zich met een studie over nieuwere
Vlaamse literatuur te habiliteren.
Aangezien zij politiek onbelast is in de
menigte van mededaders en meelopers wordt
haar na 1945 de heroprichting van de Nederlandse afdeling toevertrouwd. Hoewel zij in
de jaren vijftig en zestig grondleggend werk
verrichtte, zou zij nooit een leerstoel Nederlands aangeboden krijgen, gedeeltelijk door
toedoen van dezelfde aktoren als voor 1945.
– Ulrich Tiedau
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