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Woord vooraf
Zoals in het Woord vooraf bij de 48e jaargang werd aangekondigd, heeft Internationale Neerlandistiek (IN) in het afgelopen jaar enkele veranderingen ondergaan die
allemaal hetzelfde doel moeten dienen: de duidelijk zichtbare kwalitatieve verbetering in de internationale neerlandistiek verder te stimuleren en te begeleiden.
Met ingang van de huidige jaargang waarvan het eerste nummer nu voor u ligt,
heeft het tijdschrift de vorm gekregen die de redactie aan het begin van de transformatie voor ogen stond. Ons uitgangspunt was daarbij dat IN in grotere mate
dan andere Nederlandstalige tijdschriften op zijn terrein qua vraagstelling, methoden en object een internationaal vergelijkende, en qua auteurs, lezers en verspreiding een internationale dimensie heeft.
Het tijdschrift zal drie soorten bijdragen blijven bevatten:
– wetenschappelijke artikelen met een focus op letter- en taalkunde (in een ruime
zin). Deze artikelen hebben een zorgvuldige peer review-procedure ondergaan
die is toegespitst op de situatie van de internationale neerlandistiek. Het doel
van IN is immers regelmatig en liefst in toenemende mate kwalitatief hoogstaande artikelen van niet-moedertaligen te publiceren. Niet als doel op zich,
maar omdat de redactie ervan overtuigd is dat juist deze bijdragen een belangrijke en nog niet voldoende ontgonnen bron van wetenschappelijke inspiratie
kunnen bieden voor de neerlandistiek in Nederland en Vlaanderen. Die dialoog wil IN bevorderen – en die dialoog moet dan ook binnen het tijdschrift
zelf worden gevoerd, tussen neerlandici met om het even welke moedertaal en
om het even welke plaats van vestiging;
– kronieken over taalkunde, literatuurwetenschap, maatschappij en kunst & cultuur, en
Nederlands voor anderstaligen. In die kronieken zullen vakgenoten met een gevestigde reputatie op hun terrein informatie óver en hun beargumenteerde visie
óp recent verschenen vakliteratuur geven;
– recensies – deze tekstsoort zal een belangrijke rol blijven vervullen bij de informatie over recente ontwikkelingen in het vakgebied en bij het bepalen van de
kwaliteit van publicaties. Om aan deze taak tegemoet te komen zal IN systematischer en consequenter dan voorheen gebruikmaken van internationale
recensenten, waarbij ook hier uiteraard het bevorderen van de dialoog tussen
vakgenoten (moedertaligen en niet-moedertaligen) voorop staat. De redactie is
daarom met ingang van deze jaargang versterkt met twee recensieredacteuren:
Carl de Strycker voor letterkunde en Laurent Rasier voor taalkunde.
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Verder is de toegankelijkheid van IN verbeterd. Naast de papieren versie verschijnt
het tijdschrift sinds de 48e jaargang digitaal zonder enige vertraging, en wel als
open access journal. De digitale versie gebruikt bovendien de specifieke mogelijkheden van het medium: per nummer zal – waar dat zinvol is – aanvullend materiaal
op onze website worden gepubliceerd. Geleidelijk aan zullen alle oudere jaargangen van IN digitaal toegankelijk gemaakt worden.
We hopen op de geschetste manier aan de verwachtingen te voldoen die de
lezers en financiers van Internationale Neerlandistiek aan het tijdschrift stellen.
Uiteindelijk moet nog een verandering ter sprake worden gebracht waarvan wij
hopen dat niemand hem zal opmerken, terwijl we ons dat op dit moment eigenlijk nauwelijks kunnen voorstellen: onze redactiesecretaris gaat met vervroegd
pensioen. De redactie hecht er aan om ook op deze plek Marja Kristel te bedanken voor alles wat zij als redactiesecretaris sinds 1981 voor Neerlandica extra muros
en later voor Internationale Neerlandistiek heeft gedaan. En dat was bijzonder veel.
Namens de redactie,
Ralf Grüttemeier
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Kijken en bekeken worden
De avonden als stripverhaal
Christine Hermann (Universität Wien)
‘Comic version offers new insights’ – with these words the Stichting Beeldverhaal Nederland acclaimed the publication of Dick Matena’s comic version of
De avonden, incorporating the complete text of the novel. But what actually is
the benefit of Matena’s approach? In this paper I will investigate how the comic artist has translated Reve’s style into images, paying special attention to
visual focalisation techniques. Several examples shall illustrate by which techniques certain themes (monotony, isolation, repressed sexuality) are evoked
without being actually depicted. What the text leaves unsaid, is evoked on the
panels by means of e.g. layout, colouring, pictorial composition, camera angle, field size, absence of mimicry and (physical as well as eye) contact.
There is, however, one theme which is indeed depicted, namely vision. Whereas the novel can only describe observation, in the comic it can be actually
shown. The reader is at the same time a viewer: he watches the protagonist
and at the same time literally shares his view. In this way the viewer gets himself involved in the story and thus in a way satisfies the desire of the protagonist to be ‘seen’. The images thus not only repeat or supplement the message
of the text, but also provide an additional semantic value.
Pas sinds de jaren 1990 is het stripverhaal een serieus onderwerp in literatuurwetenschappelijk onderzoek; strips werden immers lange tijd als een triviaal en inferieur genre beschouwd. Behalve de opkomst van de graphic novel hebben ongetwijfeld ook verstrippingen van literaire werken bijgedragen tot een grotere
aandacht bij de literatuurwetenschappers. In het Nederlandse taalgebied valt hier
vooral Dick Matena te noemen, die stripversies heeft gemaakt van De avonden
(Reve), A Christmas carol (Dickens), Kort Amerikaans (Wolkers), Kaas en Het dwaallicht
(Elsschot) – telkens met behoud van de integrale romantekst. In deze bijdrage
staat zijn eerste literaire verstripping, De avonden, centraal.1 Concreet wil ik onderzoeken op welke manier de tekenaar de geheel eigen thematiek en stijl van Reve
grafisch heeft verwerkt.
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‘Eerbetoon of bedreiging’
In 2003 publiceerde Dick Matena met De avonden. Een beeldverhaal het eerste deel
van zijn stripversie van Reves roman De avonden. Een winterverhaal (1947). Zijn beslissing om de roman integraal om te zetten in stripvorm, zonder maar één letter
te schrappen of te wijzigen, leek revolutionair.2 ‘Stripversie De avonden biedt nieuwe ingang naar literair werk’, titelde de Stichting Beeldverhaal Nederland (2004/
07). Het Stripelmagazine daarentegen stelde de vraag: ‘eerbetoon of bedreiging?’
(Cumps 2008).
Matena’s project heeft alvast veel stof doen opwaaien. De meningen over het
succes van dit project zijn verdeeld: ‘[H]et resultaat valt erg goed mee’, ‘een geslaagd project’, stelt Wilfred Poelmans in zijn recensie (Poelmans 2003). Louis
van Dievel vindt de verstripping zelfs ronduit een ‘meesterwerk’ en een ‘mijlpaal
in de Nederlandstalige stripgeschiedenis’ (Van Dievel 2005, 546, 548). Matena
kreeg dan ook de Bronzen Adhemar 2003 (de officiële Vlaamse staatsprijs voor
strips) toebedeeld voor De avonden. Gerard Reve zelf, aan wie de tekenaar de eerste
twee proefpagina’s nog kon laten zien, vond het ‘prachtig’ (zoals blijkt uit een
interview met Matena in Vrij Nederland, geciteerd door Wijndelts 2002).
Niet iedereen is het echter daarmee eens. Volgens Danny Koningstein ‘voegen
de beelden nagenoeg niets toe aan de originele tekst’ (Koningstein 2003). Ook
Geert Meesters gaat in zijn opstel dezelfde richting op. De stripversie is slechts
een ‘rijkelijk geïllustreerde editie van de roman, waarin het beeld enkel als een
aanvulling lijkt te dienen’, is zijn oordeel. Paradoxaal genoeg lijkt zelfs de aanprijzing op de website van de Bezige Bij, uitgeverij van de stripversie, het beeldverhaal te reduceren tot coulisse: ‘Matena voorziet het verhaal van een adembenemend decor’. Door de integrale tekst op te nemen, heeft Matena geweigerd om
‘gebruik te maken van de onmiskenbare troeven, die zijn medium biedt’, stelt
Meesters (2003, 527). Wilfred Takken beschouwt het gebruik van de integrale
tekst gewoon als ‘een grote vergissing’ (Takken 2003), en Jan Baetens noemt Matena’s stripversie zelfs een ‘verkrachting’ van het origineel (Baetens 2009).
In de recensies wordt dus de vraag gesteld naar een meerwaarde, die de toevoeging van het visuele aspect dient op te leveren. Komen er alleen plaatjes bij de
tekst en wordt de inhoud daardoor slechts verdubbeld (of zelfs vernield), of voegen de plaatjes een extra betekenis toe? Met andere woorden: wat is de relatie
tussen tekst en beeld?3 Ik wil hier echter een ander perspectief kiezen en vooral
nagaan wat de meerwaarde is van de stripversie in vergelijking met de roman. Ik
concentreer me dus niet op de relatie tussen tekst en beeld in de stripversie, maar
op de relatie tussen beeldverhaal en roman. Wordt in het stripverhaal hetzelfde
uitgedrukt als in de roman, maar wel met andere middelen? Wat kan de strip
misschien zelfs ‘beter’ laten zien dan de roman?
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Visuele narratieve technieken van de strip
Om een antwoord op deze vragen te vinden, zal ik de visuele narratieve technieken van het stripverhaal analyseren en hun functies onderzoeken. Ik beschouw
daarbij narrativiteit als een transmediaal verschijnsel – een fenomeen dat zich via
verschillende media kan manifesteren, waarbij echter ieder medium met behulp
van zijn eigen, specifieke middelen een verhaal vertelt (vergelijk Rajewsky 2002,
206). Ik wil in dit artikel aan de hand van voorbeelden uit de stripbewerking van
De avonden laten zien op welke manier het beeld hier vertelt en welke werking de
visuele narratieve technieken hebben. Daarbij past nog een kanttekening vooraf.
Uiteraard spelen in een stripverhaal tekst en beeld een rol. Voor deze analyse heb
ik niettemin ervoor gekozen om de narratieve technieken van het stripverhaal op
te splitsen in tekstuele en visuele technieken en mij in deze bijdrage op de visuele
narratieve technieken te concentreren. In een strip heeft ook de tekst een ‘beeldfunctie’; ik kom daarop later nog terug.
In wat volgt, zet ik enkele narratieve technieken van het beeldverhaal op een
rijtje die voor mijn casestudie van belang zijn om op die manier een terminologisch kader te scheppen waarin de technieken die ik later zal bespreken, kunnen
worden geplaatst. De concepten van het onderzoek over het stripverhaal zijn ten
dele ontleend aan de filmnarratologie.
– Allereerst is er de camera-instelling. Tussen een close-up (detailopname) en een
long shot (totaalopname, een opname van een verre afstand) bestaat er een hele
reeks mogelijkheden die bepalen wat binnen het beeldveld valt.
– Het camerastandpunt bepaalt het gezichtspunt van waaruit een voorwerp getoond wordt; er wordt hier onderscheiden tussen de normale gezichtshoek
(waarbij de camera zich op ooghoogte bevindt), het vogelperspectief (camerapositie hoger dan de normale ooghoogte) en het kikkerperspectief (opname
vanuit een lage camerapositie).
– Montage noemt men het combineren van de plaatjes: de manier waarop beelden achter elkaar worden gezet, construeert mede hun betekenis.
– Het verhaalritme wordt mede bepaald door het beeldformaat en de mate van
verandering tussen de opeenvolgende plaatjes (zo suggereren bijvoorbeeld horizontaal uitgerekte plaatjes dat een handeling langer duurt, en weinig verandering roept eveneens een indruk van een traag verteltempo op – vergelijk
hiertoe Grünewald 2000, 31, 32).
– Lay-out (of découpage) is de manier waarop de tekeningen over een bladzijde
zijn verdeeld. Grootte en vorm van de panels kunnen de kenmerken van een
ruimte spiegelen en de betekenis ondersteunen: door een smal verticaal plaatje kan bijvoorbeeld worden aangeduid dat iemand het heel benauwd heeft.
– Ook de manier van belettering (lettertype, letterformaat) en het kleurgebruik
beïnvloeden de receptie.
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– De tekenstijl (gedetailleerde of vereenvoudigde tekening van personages) is
van invloed op de identificatie van de lezer: volgens McCloud (1994, 31–36)
kan een lezer zich makkelijker identificeren met sterk gestileerde, cartoonachtige figuren dan met realistisch getekende figuren.
– De rede- en gedachteweergave in strips gebeurt vaak in de vorm van tekstballonnetjes, terwijl tekstkaders (een apart kader met alleen tekst) en tekstblokken (rechthoekige kaders boven of onderaan het stripkader) meestal een commentaar van de verteller bevatten.
Wat is nu de functie van deze narratieve technieken in de stripbewerking van De
avonden, en hoe worden ze ingezet?

De werking van het ‘ontbrekende’
In tegenstelling tot wat we zouden kunnen denken, beeldt Matena met de visuele
narratieve technieken niet alleen iets af; paradoxaal genoeg roept hij de grote thema’s van de roman (zoals monotonie, eenzaamheid enzovoort) op door deze juist
niet af te beelden. Juist door het niet-tonen wordt opgeroepen waar het om gaat.
Emoties worden niet aan de kijker getoond, maar in de kijker verwekt. Deze vertelwijze past perfect bij de verhaaltechnieken van de roman. Ook in de romantekst
worden verveling en eenzaamheid niet benoemd en juist daardoor extra voelbaar.
Laten we even Reve zelf aan het woord. Reve antwoordt zelf op de vraag hoe
bijvoorbeeld eenzaamheid in de literatuur getoond kan worden het volgende:
De zeer elementaire menselijke aandoeningen zoals bijv. eenzaamheid, honger, dorst, geilheid, heimwee, die zijn niet rechtstreeks te beschrijven op een
wijze die de lezer werkelijk raakt. Men kan die alleen oproepen door een opeenstapeling van de juiste attributen (Reve 1998, 643).
Dat doet Matena dan ook in zijn strip. Reve vervolgt:
Het is dan soms veel beter om het woord ‘eenzaamheid’ of ‘eenzaam’ in het
geheel niet te noemen, doch simpelweg de kamer, de lichtinval, de geur, het
uitzicht, de achtergelaten toffeepapiertjes of schillen, het meubilair, de lampjes, op de juiste wijze te beschrijven. De gezamenlijke attributen roepen dan de
eenzaamheid vanzelf op, zonder dat de lezer zelfs een ogenblik aan het woord
denkt, en met een veel duurzamer en indringender effect, want bij de reeks
attributen zijn er beslist een paar, die de lezer vasthoudt en, onbewust, als
diep geldig erkent (Reve 1998, 643-644).
Kris Pint vindt in zijn recensie dat de kracht van de roman ‘net schuilt in het
impliciet laten van de eigenlijke kern van het verhaal’. De roman ‘draait volledig
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rond iets wat gedurende het hele werk ongezegd blijft’ (Pint 2003). Doordat de
lezer geen verklaring krijgt aangereikt en de complexen van Frits niet expliciet
benoemd worden, kan hij de zijne erin projecteren. Bij een transformatie (verfilming, verstripping) is het dan ook belangrijk niet te veel te willen zeggen of tonen, zoals dat echter in de verfilming van Reves roman (1989, door Rudolf van
den Berg) wel is gebeurd. Daar is ‘het verdrongen seksuele aspect wat duidelijker
in de verf’ gezet en hoeft de kijker zijn eigen associaties niet meer in te brengen.
Over de stripversie van Matena daarentegen vermeldt Pint vol lof diens ‘ingenieuze gebruik van de striptechnische mogelijkheden’ (Pint 2003).
Hoe deze mogelijkheden door Matena worden toegepast om het ‘ongezegde’
ook ‘onafgebeeld’ te laten en juist daardoor te suggereren, zal ik aan de hand van
enkele voorbeelden aantonen. Ik concentreer me daarbij op de thema’s monotonie, eenzaamheid en seksualiteit en ga na hoe Matena in dit stripverhaal met visuele technieken iets afwezig stelt en daardoor de genoemde gevoelstoestanden
oproept. Welke zijn de visuele technieken om iets in beeld te brengen zonder het
af te beelden? Wat ‘ontbreekt’ er op de plaatjes, en wat roept dit gemis op in de
lezer? Vervolgens zal ik in het laatste gedeelte ingaan op een thema dat wél genoemd wordt in de roman en ook wél is afgebeeld in de strip, namelijk de nauwkeurige observatie.
Monotonie
Een zekere monotonie komt al in lay-out en vormgeving tot uiting. De pagina’s
worden gekenmerkt door een uniforme lettergrootte en lettertype (illustratie 1). In
een stripverhaal is over het algemeen elke afwijking van de standaardvorm en
-grootte van de letters een indicator van toonsterkte en toonaard. In De avonden
zijn er echter geen vetgedrukte of grotere letters te bespeuren die een andere intonatie zouden kunnen aanduiden, geen uitroeptekens, geen symbolen… Kortom:
er zijn geen emotionele hoogtepunten. De teksten in de tekstballonnen hebben
hetzelfde formaat als de tekst in de tekstblokjes, daardoor wekken de pagina’s
een tamelijk monotone indruk. Niet alleen wat er staat, zorgt voor de betekenis,
maar de manier waarop het er staat, de tekst zelf verkrijgt hier een visuele functie.
Het ontbreken van kleuren versterkt deze indruk: de strip is zwart-wit, of beter,
bevat vele grijstinten. Matena heeft de kleurloze leefwereld van Frits van Egters in
monochrome beelden vertaald. Alles lijkt op een sombere dag. Een aantal literatuurcritici heeft de ‘grijze sfeer’ van de roman benadrukt: Kees Fens heeft het
bijvoorbeeld over de verschillende nuances grijs: ‘De dagen en vooral de avonden
lijken inderdaad sterk op elkaar: ze zijn alle grijs, maar in verschillende nuances’
(Fens 1972, 273), en Bordewijk vergelijkt het boek met een ‘eindeloze rij van
grauwe fresco’s’ (Bordewijk 1947, 62). In het stripverhaal wordt dit letterlijk genomen en de roman wordt in grijze beelden weergegeven, wat door de kritiek
herhaaldelijk werd opgemerkt: ‘Reve in vier tinten grijs’, titelt Rondeltap zijn re-
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censie over de stripbewerking (Rondeltap 2004), en Van Dievel geeft aan zijn recensie de titel ‘Ontelbare schakeringen van grijs’ (Van Dievel 2005).4 De monotonie en de daaruit voortkomende verveling worden door formele middelen opgeroepen zonder genoemd of getoond te worden.

Niet alleen kleuren ontbreken, ook emoties en mimiek zijn afwezig op de afbeeldingen. Tranen worden (behalve aan het einde van het verhaal) bijna nooit getoond; pas op bladzijde 311 wordt de kijker geconfronteerd met een traan. Tranen
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worden wel in de tekst vermeld, maar zijn, ondanks Matena’s voorkeur voor
close-ups, niet op de afbeeldingen te zien. In de tekst onder een plaatje lezen wij
‘hij kreeg pijn in zijn borst en voelde de tranen opkomen’ – toch we krijgen alleen
zijn rug te zien (illustratie 2). De tranen zijn overgelaten aan de verbeelding van
de lezer.

Zelfs wanneer we de gezichten wel kunnen zien, maakt dit nauwelijks een verschil, want er staat niets op te lezen behalve geslotenheid en afwijzing. Ze lijken
op maskers en vertonen geen emoties. Enkel in zijn dromen mag Frits blijk geven
van gevoelens. Ook het gezicht van de moeder verschijnt, zoals in illustratie 3,
altijd op dezelfde manier: effen, gesloten, haar lippen samengeperst, nooit een
glimlach. Ze lijkt gevangen in haar verstarde mimiek.
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Eenzaamheid
Matena maakt dus geen gebruik van de mimiek om gevoelstoestanden zichtbaar
te maken, maar zelfs de afwezige mimiek blijft niet zonder uitwerking, want de
mens kan, zoals Paul Watzlawick het formuleerde, ‘niet niet communiceren’
(Watzlawick 1969, 90): de ontbrekende mimiek maakt juist de isolatie en de afstandelijkheid van de personages voelbaar. Het gebrek aan contact en communicatie, zo kenmerkend voor het verhaal, vindt ook op de plaatjes zijn neerslag. De
personen raken elkaar bijna nooit aan (afgezien van een formele handdruk) en ze
kijken elkaar ook niet aan. Er zijn opvallend veel rugaanzichten in de strip te
vinden: de personages keren elkaar de rug toe, zelfs wanneer ze met elkaar praten. Slechts zeer zelden komt het voor dat ze elkaar rechtstreeks aankijken, maar
meestal is er geen oogcontact (illustratie 4). En als dat wel eens het geval is, dan
kijken de personages elkaar niet op dezelfde ooghoogte aan, als gelijkgestelden,
maar ze kijken naar elkaar op of op elkaar neer. Hoewel dit vaak gemotiveerd is
(iemand staat bovenaan op een trap of zit op een stoel), blijkt het toch een opvallend vaak voorkomende gezichtshoek te zijn.
Een ander opmerkelijk kenmerk van Matena’s tekeningen is dat er op elk plaatje maar één spreekballon terecht komt; als er – bij wijze van uitzondering – twee
zijn, dan worden ze door dezelfde persoon gesproken (illustratie 5). Er wordt zo
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eerder een opeenvolging van monologen afgebeeld dan een dialoog. Vormgeving
en opdeling van de panels brengen het isolement van de personages naar voren.
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Ook uit de kadrering valt een bepaalde opsluiting op te maken. In tegenstelling
tot veel strips waar de kaders af en toe juist opengebroken of met elkaar verbonden worden, is dit hier nooit het geval. De figuren blijven steeds binnen hun
kader, zoals ze ook gevangen zitten in hun rollen. Het kader kan hier als symbool
worden gelezen voor de muren die iedereen om zichzelf heeft opgetrokken. De
afgeslotenheid van de personages en de beklemmende sfeer van de roman wordt
op die manier onderhuids in beeld gebracht.
Onbewuste seksuele verlangens
In de analyses van Reves roman is er vaak op gewezen dat seksualiteit er helemaal
niet in voorkomt. Seksuele verlangens blijven onbewust, maar, zo zou men kunnen interpreteren, worden wel in dromen symbolisch afgebeeld (vergelijk Van
Zweden 1976, 312-330, De Zoeten 2003). Ook in de stripversie is voor een dergelijke interpretatie gekozen en treden de seksuele connotaties van de droomscènes
nog duidelijker op de voorgrond. Zo zien we Frits eens naakt voor de spiegel
staan, en op de volgende bladzijde zien we zijn droom waarin de wortel van een
boom een iets merkwaardige vorm heeft die enige gelijkenis met het mannelijke
geslachtsorgaan vertoont (illustratie 6). Vergeleken met de ‘ontbrekende seksualiteit’ in de roman is dus vast te stellen dat er in dit opzicht in het stripverhaal
minder ‘ontbreekt’, minder ‘ongetoond’ blijft. Vooreerst ontstaat door de montage van de plaatjes een ruimtelijke nabijheid die ook een semantisch verband
doet vermoeden. Daarenboven wordt hier met behulp van de visuele gelijkenis
een bepaalde interpretatie van de droom gesuggereerd. Terwijl de roman seksuele
verlangens of gedachten niet noemt, toont het beeld de verbanden door analogieen in de uiterlijke vorm juist aan, en stuurt op deze manier de associaties van de
lezer. Toch is het uiteraard nog steeds aan de lezer om deze verbanden al dan niet
te leggen.

Het zichtbaar maken van de blik
Tot nu toe werd vooral besproken welke strategieën Matena gebruikt om het nietgezegde niet te tonen, maar wel op te roepen. Naast de ‘ongetoonde’ motieven is
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er echter één belangrijk thema van het verhaal dat met nadruk in beeld komt,
namelijk de nauwkeurige observatie. En dit is nu precies een domein waar de
stripversie een duidelijke meerwaarde zou kunnen bieden. Een beeldverhaal, zo
zou men kunnen denken, zal er zich per definitie beter toe lenen om de blik te
tonen dan een roman, die de blik alleen met woorden kan beschrijven. Zoals bekend is de observatie een hoofdthema van de roman. Frits bekijkt zichzelf, observeert anderen (‘ik moet scherp toezien’; Reve 2003, 9) en vat in woorden wat hij
ziet. Welk surplus kan nu een beeldverhaal opleveren bij een verstripping van een
werk waarin het kijken centraal staat?
Door de ogen van Frits
Als het om bewustzijnsweergave in een tekst gaat, wordt vaak verondersteld dat
gedachten enkel in de vorm van woorden tot uitdrukking kunnen komen. Het
medium strip heeft echter nog andere mogelijkheden om innerlijke beelden voor
te stellen. Bewustzijnsinhouden worden hier niet alleen door een innerlijke monoloog (in de vorm van een gedachteballon) weergegeven, maar ook door de keuze voor een bepaald camerastandpunt of een bepaalde camera-instelling. Op deze
manier wordt er aan een subjectieve waarneming vorm gegeven. Ook de afbeelding van dromen, wensdromen, herinneringen en vertelde anekdotes brengen in
beeld wat zich in het bewustzijn van de focalisator afspeelt. In De avonden ontbreekt echter elke formele markering (zoals afwijkende vorm of grootte van het
beeldkader) die deze innerlijke beelden zou karakteriseren als tot een ander realiteitsniveau behorend. Deze techniek versterkt de focalisatie van het hoofdpersonage, voor wie de dromen en herinneringen even ‘reëel’ zijn als het dagelijks
leven dat hij voor ogen heeft.
Zoals in de film, is het ook in het stripverhaal vooral de camerapositie die het
perspectief van de kijker bepaalt. In De avonden zijn dikwijls afwijkingen van de
normale positie (camera op ooghoogte) te constateren; opvallend vaak wordt het
kikkerperspectief gekozen. Dit extreem lage camerastandpunt heeft tot functie
om in de kijker een gevoel van inferioriteit en machteloosheid op te roepen. De
afgebeelde scène komt overweldigend en angstaanjagend over (en angst kent
geen woorden). De lezer kijkt en voelt met Frits mee5 (illustratie 7), zijn perceptie
volgt de subjectieve waarneming van Frits. In tegenstelling tot het frequente kikkerperspectief komt het vogelperspectief, dat een indruk van overzicht en ruimte
wekt en de kijker op een afstand plaatst, niet voor in deze stripversie.
Wat binnen het beeldveld valt, wordt door de camera-instelling bepaald. In De
avonden zorgt die ervoor dat de toeschouwer meestal heel dicht bij het gebeuren
zit, want Matena gebruikt bijna geen totaalopnames (die aan het perspectief van
een auctoriale verteller zouden beantwoorden), maar vele – en vaak extreme –
detailopnames en close-ups die goed overeen komen met Frits’ analyserende manier van kijken en zijn belangstelling voor details. Vaak gaat het om close-ups van
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lichaamsdelen die afzonderlijk in beeld komen, waardoor ze geïsoleerd raken en
hun verband met het lichaam kwijt zijn. De concentratie op deze details heeft een
zekere fragmentatie tot gevolg; de onderlinge samenhang van deze details raakt
‘buiten beeld’ en wordt niet meer waargenomen. De constante herhaling van deze
beelden van geïsoleerde lichaamsdelen connoteert nog een verdergaande opsplitsing van verbanden: de neuzen, oren en ogen zonder relaties lijken even geïsoleerd te zijn als Frits zelf. Eén lichaamsdeel dat op die manier bijzonder prominent in beeld komt, zijn de ogen (illustratie 8). Close-ups van de ogen
beklemtonen eens te meer de belangrijke rol van de blik in dit verhaal; ze maken
de blik zelfs ‘letterlijk’ zichtbaar.
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Met een dubbele blik
In de personele vertelsituatie van de roman krijgt de lezer alles vanuit het oogpunt
van de focalisator verteld. In het stripverhaal wordt de observerende Frits op zijn
beurt geobserveerd door de lezer. Maar we kijken niet alleen naar Frits (illustratie
9), we kijken op het daaropvolgende plaatje ook door zijn ogen met hem mee
(illustratie 10). Het is duidelijk dat deze perspectiefwisseling in de overgang tussen de twee plaatjes gebeurt, in de witte tussenruimte die in het Engels de gutter
(de goot) wordt genoemd. In het stripverhaal wisselt de lezer (die minstens evenzeer een kijker is) in deze tussenruimte voortdurend van positie zonder zich daarvan bewust te zijn (‘closure’ noemt McCloud 1994, 67, deze aanvulling door de
lezer). Dit effect van ‘mee-kijken’ zou ook de reden kunnen zijn voor de vele rugaanzichten. Het rugaanzicht draagt ertoe bij dat we het perspectief van Frits overnemen. We kijken over de schouder van Frits, we delen zijn perspectief, maar we
zien toch meer dan hij ziet, we zien namelijk ook hem zelf (illustratie 11).
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Maar wie zien we daarbij eigenlijk? Zoals al in veel recensies is opgemerkt, lijkt
het uiterlijk van Frits sprekend op Reve: de stripfiguur is namelijk gemodelleerd
naar een portret van de jonge Reve (illustratie 12). Dit houdt uiteraard verband
met de autobiografische dimensie van de roman: Matena wilde ‘Frits van Egters,
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die voor mij natuurlijk Reve is, zoals hij zelf ook vaak heeft gezegd’ (Matena, geciteerd naar Rondeltap 2004) afbeelden. Ook vader en moeder en broer zijn trouwens getekend naar de ouders en de broer van Reve. Wanneer we naar Frits kijken, zien we tegelijk ook de jonge Reve.
De spiegel
Een wezenlijk motief in het verhaal is de spiegel (vergelijk Snapper 1990, 82). Hier
is Frits tegelijk subject en object: hij bekijkt zichzelf. Op illustratie 13 staat hij
tussen twee spiegels en kijkt naar de reflectie van de reflectie. ‘Reflectie’ dient
hier wel in twee betekenissen te worden begrepen, als weerspiegeling in het glas
en als zelfbespiegeling in zijn gedachten: aan de ene kant wordt zijn beeld gereflecteerd in de spiegel, aan de andere kant reflecteert hij tegelijk over zichzelf.
De lezer-kijker ziet Frits drie keer. Hij ziet hem voor de spiegel staan en ziet tegelijk zijn dubbele spiegelbeeld zoals ook Frits het ziet: van voren en van achteren.
Kijken naar en kijken met vinden hier tegelijk plaats – dat kan alleen het beeld
teweegbrengen.

Een soortgelijk voorbeeld laat zien dat deze verdubbeling van perspectief ook in
een verticale richting werkt (illustratie 14). Hier is Frits op de spiegel gaan staan
om zichzelf van onderen te kunnen bekijken: een soort vogel- en kikkerperspectief tegelijk, van boven naar beneden en van beneden naar boven. Ook hier gaat
het om een reflectie in twee betekenissen, als spiegelbeeld (buiten) en als zelfbeeld (binnen), en wel een zelfbeeld dat op zijn beurt eveneens in twee richtingen
werkt. ‘Ik ben een kegel of een trechter, al naar je wilt’, kan Frits bij dit aanblik
dan ook maar zeggen.
20
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De blik van de lezer heeft hier nog een andere functie. In dit verhaal is Frits op
zoek naar zijn identiteit – Snapper (1990, 82) beschouwt de spiegel als ‘een vergrootglas voor de identiteitsproblemen’. Om zeker te kunnen zijn dat hij bestaat,
heeft hij de blik nodig; hij bestaat alleen als hij gezien wordt. Van Zweden heeft al
erop gewezen dat de spiegel de onzichtbaarheid en eenzaamheid zou moeten opheffen (Van Zweden 1976, 329). Maar in de spiegel vindt Frits jammer genoeg
geen antwoord, hij kan zichzelf niet herkennen. Want in de spiegel komt slechts
zijn eigen blik terug – dat helpt echter niet, hij hunkert naar de blik van een
‘ander’. Zijn verlangen om ‘gezien’ te worden wordt pas vervuld in het beeldverhaal: nu is het de lezer die hem daadwerkelijk bekijkt. De lezer wordt tot kijker,
hij kijkt, zoals ik heb laten zien, naar Frits en met Frits mee. Met deze dubbele
blik wordt de vaak geciteerde voorlaatste zin van de roman werkelijkheid: ‘Het is
gezien […] het is niet onopgemerkt gebleven’ (Reve 2003, 288).

Besluit
Wat is nu de relatie tussen beeldverhaal en roman: is er een meerwaarde of komen er in de stripversie alleen (al dan niet redundante) plaatjes bij? Gaat het hier
enkel om plaatjes bij een verhaal, of gaat het om een beeldverhaal (zoals de ondertitel belooft)?
Op sommige plaatsen lijken de plaatjes slechts illustratief te zijn, een verdubbeling, herhaling of verduidelijking van de tekst. De beelden bevestigen of versterken gevoelens die al door de woorden zijn overgebracht. Maar dit is nog niet het
hele (beeld)verhaal: ze lichten ook dingen uit en interpreteren de woorden. Het
verhaal wordt daardoor explicieter. Waar de tekst lege plekken laat voor de lezer
om aan te vullen, toont de strip een bepaald beeld (dat wil zeggen één van de
mogelijke beelden, van de mogelijke interpretaties). Deze concretisering impliceert uiteraard een selectie; daardoor lijkt het beeldverhaal minder ‘open’ dan de
roman, die vrijwel onbeperkte mogelijkheden voor de verbeelding biedt. Matena
‘ensceneert De avonden’, zoals een regisseur dat zou doen (vergelijk Jansen 2003).
Bepaalde kenmerken worden door de omzetting op de voorgrond geplaatst, andere raken op de achtergrond. De interpreterende functie van het plaatje kan als
een zekere beperking van het leesgenot, maar ook als een verrijking worden op-
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gevat: het beeld vormt als het ware een tweede stem, die herhaalt, spiegelt, en
commentaar op de tekst levert. Omgekeerd wordt ook het beeld door de tekst
verduidelijkt, want het beeld op zich is voor uiteenlopende uitleg vatbaar. Bovendien heeft het verduidelijken dikwijls ook een didactische functie, namelijk de
hedendaagse lezers vertrouwd te maken met de tijd van de roman. De strip laat
details van de sfeer uit het einde van de jaren veertig van de vorige eeuw zien, die
voor een hedendaags publiek niet meer vanzelfsprekend zijn, zoals de kachel, het
straatbeeld, de kleding en huisraad.
Maar deze verduidelijking en concretisering is slechts de ene kant, want de lege
plekken van de roman verschuiven wel, maar ze verdwijnen niet in de stripversie.
In het spanningsveld tussen het getoonde en het niet-getoonde gaan in het stripverhaal nieuwe lege plekken open. Het niet-gezegde van de roman (monotonie en
de daaruit voortkomende verveling, eenzaamheid, seksuele driften), dat alleen
door de ‘juiste attributen’ wordt opgeroepen, wordt ook in de strip ‘net niet afgebeeld’, maar door technieken als beeldcompositie, camerapositie, montage, layout, enzovoort gesuggereerd, op een vergelijkbare manier als in de roman. De
visuele technieken beantwoorden zodoende aan de poëtica die Reve in zijn roman
toepast.
De personele vertelsituatie van de roman komt in het stripverhaal eveneens
door visuele focalisatietechnieken tot uitdrukking. Deze beperken zich evenwel
niet tot een herhaling van de focalisatie van de roman door de subjectieve zienswijze van het hoofdpersonage met visuele middelen af te beelden. Door Matena’s
visuele strategieën worden bovendien zowel de auteur (door de evidente gelijkenis
van Frits met de jonge Reve) als de lezer in het verhaal betrokken. Laatstgenoemde wordt letterlijk deelnemer in het kijkproces en krijgt er een rol toebedeeld. Terwijl de roman het kijken en observeren van het hoofdpersonage beschrijft, kan de strip het kijken tonen. Op die manier wordt de blik niet alleen
beschreven, niet alleen getoond, maar ook belichaamd door de lezer die het stripverhaal bekijkt. De lezer-kijker voldoet zodoende aan het verlangen van Frits om
bekeken te worden. Deze verdubbeling van de blik levert een duidelijke meerwaarde op, die pas door het beeld mogelijk wordt.
Eerder dan als een graphic novel op basis van een roman zou ik Matena’s stripversie daarom als een ‘vervolg’ van de roman willen beschouwen. Ik zou ze zelfs
een ‘vervulling’ van de roman, een soort antwoord erop noemen. Want pas in de
stripversie is ‘het’ inderdaad ‘gezien’ – door de lezer!

Noten
1. De afbeeldingen zijn afkomstig uit De avonden. Een beeldverhaal (Reve & Matena, Amsterdam, 2007). Wij danken Dick Matena voor zijn toestemming om beeldmateriaal op te
nemen in dit artikel. De rechthebbende heeft helaas geen toestemming gegeven de
tekst bij de afbeeldingen op te nemen.
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2. Matena stelt in 2002: ‘Voor zover ik weet is nog nooit eerder een complete roman verwerkt tot een strip’ (geciteerd naar Wijndelts 2002). Dit geldt ondertussen niet meer; zo
heeft bijvoorbeeld Armel in zijn stripbewerking van Phèdre (2006) de complete tekst
opgenomen, en ook de Shakespeare comic books die vanaf 2003 verschenen, geven de toneelstukken van Shakespeare met behoud van de integrale originele tekst in stripvorm
uit.
3. Volgens McCloud zijn er immers verschillende opties voor de relaties tussen tekst en
beeld: a) één tekensysteem (tekst of beeld) domineert en vertelt het verhaal; b) woord
en beeld geven dezelfde inhoud door, maar in een andere vorm; c) de inhoud wordt
versterkt door het beeld; d) woord en beeld vullen elkaar aan en completeren elkaar (zo
kan bijvoorbeeld het beeld duidelijk maken hoe een tekst geïnterpreteerd dient te worden); e) woord een beeld verwijzen helemaal niet naar elkaar (McCloud 1994, 153–155).
4. Daarnaast krijgt het werk door deze kleurkeuze tegelijk een soort documentair karakter, door de overeenkomst met de toen gebruikelijke zwart-witfotografie en later de
zwart-wittelevisie.
5. Op een vergelijkbare manier laat Hitchcock in zijn films de lezer meevoelen met de
personages.
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Een verkennend onderzoek naar
taalverruwing
Jan Renkema (Universiteit van Tilburg)1
This paper consists of two parts. In the first part, an attempt will be made to
define ‘rude language’ in a such way that it discerns itself from other types of
negative language use. This definition uses concepts such as register, informalisation, appreciation, intensification and dysfemy. Possible problems with this
definition are discussed with existing examples of ‘rude language’.
The second part of this paper explores to what extent the proposed definition
can be used in empirical research. In a first survey after the effects of rude
language, respondents have been asked their opinions about neutral or rude
versions of (fictitious) newspaper items about political proposals. Results
show that judgment is not related to personal traits such as age, gender, or
political colour. Rude language does not affect the attitude towards the political proposal, but the proposing politician is perceived as less competent and
attractive. Furthermore, it is judged as being less appropriate but more attractive than neutral language. This first experiment provides impetus for future
research based on the proposed definition of rude language.

Inleiding
Halt, ellendig produkt van vuile geldzucht en Godslasterlijke femelarij! Ik heb
u geschapen, […] gij zijt opgegroeid tot een monster onder mijne pen […] ik
walg van mijn eigen maaksel, […] stik in koffij, en verdwijn!
Aldus Multatuli, nu honderdvijftig jaar geleden, bijna aan het einde van zijn Max
Havelaar. Tegenwoordig zou de eerste zin uit dit beroemde citaat taalverruwing
worden genoemd. Maar kritiek op dit taalgebruik zou klinken als een loden kogel
op rottend hout. Gelet op de ernst van de zaak kon of wilde Eduard Douwes
Dekker Koning Willem III niet anders ter verantwoording roepen over de Nederlandse Indonesië-politiek. Dit taalgebruik onderbouwt de ernst van de slotvraag
aan de Koning: of het zijn wil is dat ‘daar ginds Uwe meer dan Dertig millioenen
onderdanen worden mishandeld en uitgezogen in Uwen naam?’
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Een recent voorbeeld van taalverruwing is de slogan in de Vlaamse overheidscampagne uit 2008 voor tolerantie jegens homo’s: ‘F*ck homo’s en hetero’s, ik
ben tolero’. Dit taalgebruik riep veel kritiek op. Filip de Winter van Vlaams Belang
verwoordde die als volgt: ‘De overheid doet net of die jongeren de hele dag hun
middelvinger omhoog steken en “shit” en “f*ck” roepen. Dit is een volstrekt verkeerde actie en die kost ook nog eens 112.000 euro.’ De verantwoordelijke minister verdedigde de slogan door te zeggen dat na overleg met jongeren duidelijk
was geworden dat juist dit taalgebruik voor de zo noodzakelijke mentaliteitsverandering zou kunnen zorgen.
Nog een recent voorbeeld. In het begin van 2009 werd bekendgemaakt dat het
bekende kleuterprogramma Sesamstraat voortaan op een vroeger tijdstip zou
worden uitgezonden. De commotie die hierover ontstond, kwam op verschillende
manieren in het nieuws. Hier twee voorbeelden:2
Sesamstraat wordt kapot gemaakt.
De makers van Sesamstraat zijn woedend, omdat de populaire kleuterrubriek
weer moet verhuizen. Tommie, Pino, Ieniemienie en hun vriendjes zijn vanaf 2
februari al om vijf uur te zien.
NPS-sharia legt Pino en Ieniemienie op hakblok.
Welgoedverdegloeiendegoedver! Weer een stukje Nederlandse traditie rücksichtslos aan de kant geschoven. Voor de zesde maal binnen een paar jaar
dirigeert de NPS-directie Sesamstraat naar een ander tijdstip.
De eerste versie komt uit het Algemeen Dagblad; de tweede was afkomstig van de
populaire actualiteitensite GeenStijl.nl. Natuurlijk kan men zeggen dat de redacteuren van GeenStijl hun naam eer aan doen, dat het inderdaad ‘geen stijl’ is om
NPS-beleid te vergelijken met de sharia. Maar de redactie van GeenStijl zal, gelet
op de doelstelling van deze site – onder andere ‘een open en vermakelijke discussie’ – waarschijnlijk niet ontvankelijk zijn voor het verwijt van taalverruwing.
Taalverruwing lijkt geen nieuw verschijnsel. Denk aan de beroemde kritieken
van de negentiende-eeuwse literator Lodewijk van Deyssel. In hedendaagse discussies lijkt de kwalificatie ‘taalverruwing’ vooral gebruikt te worden door, als behoudend beschouwde, tegenstanders van onbeschaafde omgangsvormen. Onduidelijk blijft echter wat precies met ‘taalverruwing’ wordt bedoeld. Gaat het om
schelden of pejoratief taalgebruik, zoals in het eerste voorbeeld? Bedoelt men dat
een schuttingwoord, zoals ‘f*ck’ – ook als het gemaskeerd is met een * – niet in
een ander taaldomein gebruikt mag worden? Of gaat het om emotioneel taalgebruik zoals in het voorbeeld over Sesamstraat, in combinatie met een als niet juist
beoordeelde weergave van zaken? Immers, Sesamstraat kwam niet op het ‘hakblok’ en is niet ‘rücksichtslos aan de kant geschoven’; het programma werd vol-
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gens critici van dit taalgebruik ‘alleen maar naar een ander, wellicht ongunstiger
tijdstip’ verplaatst.
In de komende paragrafen wordt eerst het verschijnsel taalverruwing nader verkend. De tweede paragraaf geeft een stilistisch kader waarin taalverruwing gezien
wordt als registerbreuk door informalisering of vulgarisering. De derde paragraaf
behandelt de pejoratieve aspecten van taalverruwing in het raamwerk van de appraisal theory, onder gebruikmaking van de concepten intensivering en dysfemie.
Paragraaf vier opent met een definitie van taalverruwing. De problematische aspecten ervan worden bediscussieerd aan de hand van min of meer bekende voorbeelden van (vermeende) taalverruwing. In de vijfde paragraaf wordt gespeculeerd
over mogelijke verklaringen voor taalverruwing. Deze verklaringen liggen ten
grondslag aan de onderzoeksvragen die de aanleiding vormden voor een verkennend onderzoek naar de effecten van taalverruwing. Paragraaf zes beschrijft het
onderzoeksmateriaal. De zevende paragraaf doet verslag van het onderzoek, en de
achtste paragraaf besluit met resultaten en discussie.

Stijl en registerbreuk, informalisering en vulgarisering
Het verschijnsel taalverruwing kan voor een deel inzichtgevend worden beschreven met concepten uit de stilistiek, en dan met name de prozastilistiek. Het gaat
om de volgende vier concepten: stijl, registerbreuk, informalisering en vulgarisering.
Uiteraard kan in het bestek van dit artikel geen recht worden gedaan aan de
diverse benaderingen in het stijlonderzoek. Zie Renkema (2004) voor de variëteit
aan stijldefinities en Burger en De Jong (2009) voor een overzicht van stilistische
verschijnselen. Maar omdat in dit onderzoek taalverruwing gezien wordt als een
stijlverschijnsel, moet wel iets gezegd worden over de stijlopvatting die hierin een
dominante rol speelt. Stijl wordt hier opgevat als het gegeven dat men in verschillende bewoordingen ongeveer hetzelfde kan zeggen. Uiteraard kan men discussiëren of dan ‘hetzelfde’ gezegd wordt, vandaar de toevoeging ‘ongeveer (hetzelfde)’. Met deze stijlopvatting wordt stijlonderzoek gefocust, zo men wil
verengd, tot onderzoek naar stilistische variatie.
Stilistische varianten kunnen beschreven worden vanuit de bekende driedeling
in communicatie: zender-boodschap-ontvanger. De boodschap krijgt een bepaalde vorm (formulering) op basis van de keuze die een zender maakt. Deze
keuze wordt als stilistisch ervaren omdat de ontvanger de vorm vindt afwijken
van wat in een bepaalde situatie als normaal (als de norm) wordt ervaren.3 Vanuit
deze stijlopvatting wordt taalverruwing gezien als een ‘ab-normale’ stilistische
variatie, zoals bijvoorbeeld de slogan ‘F*ck homo’s en hetero’s’ hierboven. De
slogan had ook kunnen luiden: ‘Hou toch op over homo’s en hetero’s!’ De hier
gehanteerde stijlopvatting leidt tot analyse van mogelijke formuleringen, een ver-
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klaring voor het gebruik, en ook onderzoek naar effecten van alternatieve bewoordingen.
In de analyse van stilistische variatie in alledaags taalgebruik en de mogelijke
verklaring, speelt de situatie waarin de communicatie plaatsvindt een belangrijke
rol. Dit kan men al zien aan de diverse benamingen van stijlvarianten die (elementen uit) de situatie expliciet benoemen, zoals: baliestijl, kerktaal, oorlogstaal,
schuttingtaal en wetenschapsjargon. Dit situatieaspect van stijl wordt doorgaans
aangeduid met de term ‘register’ (zie Reid 1956). De volgende metafoor kan hier
verhelderend werken. Zoals een orgel diverse registers heeft om eenzelfde muziekstuk in verschillende klankkleuren ten gehore te brengen, zo kent het taalsysteem diverse registers om een bepaalde inhoud in verschillende situaties te
formuleren. Ook hier moet worden volstaan met een verwijzing naar hedendaags
onderzoek (Biber & Conrad 2001). Voor deze bijdrage is het voldoende om ‘register’ te definiëren als ‘stijl die past in een bepaalde situatie’.
Hieronder een voorbeeld: twee herformuleringen van een vers uit het Bijbelboek Prediker (9:11) over de invloed van tijd en toeval. Voorafgaand eerst de weergave in de Nieuwe Bijbelvertaling:
(1)

Ik heb onder de zon opnieuw gezien dat niet altijd een snelle hardloper de
wedloop wint, een sterke held de oorlog, dat hij die wijs is niet altijd zijn
brood heeft, en hij die inzicht heeft de rijkdom, hij die bekwaam is het
respect. Zij allen zijn afhankelijk van tijd en toeval.

(1a)

Een objectieve beschouwing van eigentijdse verschijnselen dwingt tot de
conclusie, dat succes of falen in competitionele activiteiten geen tendens
vertoont tot correlatie met aangeboren capaciteiten, maar dat bij voortduring rekening gehouden moet worden met een aanzienlijk onvoorspelbaarheidselement.

(1b)

Ach, goede cijfers halen? Je kunt mislukken in een dure baan. Ik ken mensen die op school niets uitvoerden en nu heel gelukkig zijn. Het hangt er
maar van af. En op het kerkhof zijn we weer allemaal gelijk.

Formulering (1a) – ontleend aan Orwell (1968) – hoort thuis in een wetenschappelijk verslag of essay, en formulering (1b) roept de situatie op waarin een scholier reageert op de aansporing om harder te studeren.
Met het concept ‘register’ kan stijlvariatie inzichtgevend worden beschreven
onder verwijzing naar de taalgebruikssituatie. Het concept biedt ook de mogelijkheid om te beschrijven hoe taalvormen uit de ene situatie gebruikt worden in een
andere situatie. Dit verschijnsel staat bekend als ‘registerbreuk’. Registerbreuk
treedt bijvoorbeeld op wanneer in een informeel register plotseling formele taal
wordt gehanteerd, of wanneer in beschouwend taalgebruik plotseling emotievolle
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woorden worden gehanteerd. Weer een voorbeeld. De jaarlijkse troonrede, die
doorgaans eindigt met een aanspreking van de leden der Staten Generaal en een
zegenwens, zou geen zin kunnen bevatten die behoort tot een peptalk, zoals blijkt
uit de volgende passage (Troonrede 20084) waaraan na de eerste twee zinnen een
zin uit een heel ander register is toegevoegd:
(2)

Op u, leden van de Staten-Generaal, rust hierbij een grote verantwoordelijkheid. De regering ziet uit naar een goede samenwerking. Samen de
schouders eronder!

Voor het beschrijven van taalverruwing lijken twee vormen van registerbreuk relevant: informalisering en vulgarisering. Bij informalisering wordt in een formele
context taal uit het informele register gebezigd. Een bekend voorbeeld in discussies over taalverruwing is de toevoeging ‘flapdrol’ in een Kamerdebat (mei 2009).
De minister van Ontwikkelingssamenwerking, Koenders, kreeg tot drie keer toe
deze kwalificatie toegevoegd door het Kamerlid Marijnissen. Toen de minister
ietwat bevreemd opkeek, vroeg de Kamervoorzitter of hij de woorden van Marijnissen ‘niet wilde horen’.5 Het gebruik van dit woord werd kennelijk als ongepast
beschouwd. De verklaring hiervoor moet worden gezocht in de situatie: het Kamerdebat. Want had Marijnissen deze woorden ’s avonds na het debat gebruikt in
een informele context, bijvoorbeeld aan de bar in het perscentrum Nieuwspoort,
dan was er waarschijnlijk geen of veel minder kritiek gekomen op het taalgebruik.
Intrigerend is ook dat de minister naderhand zich tegen journalisten liet ontvallen
dat hij behoorlijk ‘pissig’ was geworden. Dit woord past in hetzelfde register als
‘flapdrol’. Maar het gebruik van dit woord zal in deze context minder snel als
registerbreuk worden betiteld, omdat het toch min of meer als gepast wordt beschouwd in een informeel contact tussen een minister en een journalist.
Bij vulgariseren wordt, zeg maar, scheld-en-schuttingtaal gebruikt in een meer
formele situatie. Het bekendste voorbeeld is de kwalificatie ‘kutmarokkanen’ (al
in Van Dale opgenomen als ‘kut-Marokkaan’), voor overlast veroorzakende Marokkaanse jongeren.

Appreciatie, intensivering en dysfemie
Een eerste verkenning van taalverruwing levert op dat het hier gaat om het stijlverschijnsel registerbreuk, het gebruik van een taalvariant uit een andere taalgebruikssituatie, en dan met name het register van ‘straat’ (informaliseren) of
‘schutting’ (vulgariseren). Maar daarmee is slechts een deel van het verschijnsel
in kaart gebracht. Want bij taalverruwing speelt (zie de openingsvoorbeelden) ook
altijd mee dat de taalgebruiker in kwestie in het woordgebruik een betwistbaar te
negatief geformuleerde uitspraak doet. Hiermee komen we op het terrein van
‘oordelen in taalgebruik’.
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Het onderzoek hiernaar, en meer in het algemeen naar de detectie van attitude,
affect en appreciatie in taalgebruik, heeft met de publicatie van de appraisal theory
van Martin & White (2005) een enorme impuls gekregen. Deze theorie bouwt
voort op benaderingen binnen de Functional Grammar (Halliday & Matthiessen
2004) en werkt met zeer fijnmazige analyseschema’s die onder andere tot doel
hebben om met behulp van critical discourse analysis de ideologisch bepaalde standpunten van de taalgebruiker op het spoor te komen. Het gaat hier bijvoorbeeld
om de vraag of, en zo ja hoe, we in berichtgeving over een opstand uit het gebruik
van ‘terrorist’ en ‘vrijheidsstrijder’ voor ‘opstandeling’ de ideologie van de journalist of krant kunnen afleiden.6
Binnen de Nederlandse stilistiek heeft deze appreciatietheorie nog nauwelijks
aandacht gekregen. Doorgaans wordt volstaan met de vaststelling dat in sommige
gevallen uit het taalgebruik een houding of opinie van de taalgebruiker valt af te
leiden, zoals in het bekende voorbeeld van het glas dat ‘halfvol’ of ‘halfleeg’ is. In
stijlhandboeken wordt ook gewezen op het bestaan van zogenoemde woordtripletten: een neutrale ‘middenterm’ met een pejoratief (een woord met ongunstige
connotatie) en een melioratief (een woord met een gunstige connotatie). In (3)
enkele voorbeelden.
(3)

Voorbeelden van woordtripletten met negatieve en positieve variant.
pejoratief
‘middenterm’
melioratief
wijten aan
stank
wijf

toeschrijven aan
geur
vrouw

danken aan
reuk
dame

De connotaties van de woorden in dit soort tripletten liggen overigens niet vast.
Vaak kan een connotatie door toevoeging van ander ‘verbaal materiaal’ worden
ontkracht. Het ongunstige ‘wijf’ kan melioratief worden met de toevoeging ‘lekker’, maar kan ook in deze combinatie in ironisch taalgebruik pejoratief worden
uitgelegd. Het neutrale ‘geur’ kan met een verkleinwoord negatief worden: ‘dat
heeft een geurtje’, maar blijft neutraal in ‘een geurtje op hebben’. Het gunstige
‘reuk’ wordt ongunstig met een pejoratief adjectief (‘in een kwade reuk staan’).
Het melioratieve ‘danken aan’ kan in een beschuldigende context (‘dat heb je te
danken aan je slechte planningskwaliteiten’) ook pejoratief worden uitgelegd. In
een stilistische analyse zal dus altijd de context moeten worden betrokken.
Tripletten als deze vormen geen systematisch onderdeel van het taalsysteem.
Bovendien behoeven ze geen oordeel van de taalgebruiker in kwestie te verwoorden. Ze kunnen immers gebruikt worden om de werkelijkheid te beschrijven
zoals die door spreker én luisteraar wordt ervaren. Toch lijkt een aspect van de
notie ‘pejoratief’ wel nodig bij een beschrijving van het verschijnsel taalverruwing.
In een pejoratief speelt soms een denigrerend aspect een rol, zoals in ‘wijf’. Een
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goed voorbeeld is de woordkeus waarmee Kamerlid Wilders bij de Algemene Beschouwingen in 2009 een belasting voor hoofddoekdraagsters voorstelde. Hij
noemde deze belasting ‘kopvoddentaks’. Het gebruik van het woord ‘kopvod’ in
een Kamerdebat over hoofddoekjes zou men kunnen zien als alleen een registerbreuk, maar de soms felle reacties op dit woord lieten zien, dat er meer aan de
hand was. De reacties richtten zich vooral op de minachting die eruit sprak jegens
draagsters van hoofddoekjes.7 Met het aanhalen van dit voorbeeld is overigens
niet gezegd dat ‘kopvod’ een vorm van taalverruwing is. Immers, dan zou elke
vorm van minachting in taalgebruik taalverruwing zijn.
Bij taalverruwing lijkt er nog iets anders aan de hand. Vaak gaat het om een
overdrijving of om een intensivering, zoals het ruwere ‘rotschop’ voor ‘schop’.
Men zou ‘femelarij’ in het voorbeeld van Multatuli kunnen zien als een intensivering van ‘schijnheiligheid’, of ‘op het hakblok leggen’ (uit het Sesamstraatvoorbeeld) als intensivering van ‘opofferen’. Zie verder Renkema (1997) voor een analyseschema van intensiveringen en voor analyseproblemen. Echter, ook hier geldt
weer dat ‘intensivering’ alleen nog niet voldoende is om van taalverruwing te
spreken. Neem het volgende voorbeeld van dezelfde politicus Wilders. Hij gebruikte enkele jaren geleden in een debat over de immigratietoestroom naar ons
land de formulering ‘een tsunami van moslims’. Maar deze overdrijving, zelfs met
de uiterst ongunstige connotatie van ‘dood en verderf zaaien’, is nog geen argument om hier van taalverruwing te spreken, want het gaat hier niet om registerbreuk door informalisering of vulgarisering.
Taalverruwing heeft dus wel te maken met pejoratie en met intensivering, maar
valt daarmee niet gelijk te stellen. Bovendien moet dan ook altijd weer de taalgebruikssituatie erbij worden betrokken. Immers, een pejoratief (‘wijf’) of intensivering (‘rotschop’) kan precies de werkelijkheid weergeven. Bij taalverruwing gaat
het er juist om dat ten minste een deel van de luisteraars de formulering ervaart
als ‘niet recht doend aan de werkelijkheid’.
Taalverruwing komt hiermee nog het dichtst bij het stijlverschijnsel ‘dysfemie’.
Zoals in een eufemisme de werkelijkheid mooier of gunstiger wordt voorgesteld,
zo wordt in een dysfemisme de werkelijkheid lelijker of ongunstiger voorgesteld.
Dit verschijnsel heeft recent aandacht gekregen in studies van Allan (2009) en
Casas Gómez (2009); dit gebeurde overigens buiten het kader van de appraisal
theory. Het voordeel van deze benadering is dat de relatie met de werkelijkheid
een factor is in de analyse van het verschijnsel. Voor de als correct beschouwde
beschrijving van de werkelijkheid wordt hier de term ‘orthofemie’ gebruikt. Een
ander voordeel van deze benadering is dat zo gefocust kan worden op de kennelijke bedoeling van de spreker, en niet alleen op de betekenis (zoals bij een pejoratief). Met een eu-/dysfemisme bedoelt de spreker de werkelijkheid anders voor
te stellen. In (4) enkele voorbeelden.
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(4)

dysfemie

orthofemie

eufemie

een vreselijke blunder
crimineel gedrag
agressie

een fout
wangedrag
conflictbeheersing

een vergissing
baldadigheid
defensie

Als iemand een fout heeft gemaakt, kan hij vertwijfeld uitroepen dat hij een ‘vreselijke blunder’ heeft begaan. De bedoeling van deze formulering kan bijvoorbeeld zijn om het omgekeerde te bewerkstelligen van het eufemisme ‘vergissing’,
namelijk dat de aangesprokene zegt dat het wel meevalt.
In de media is de afgelopen jaren regelmatig gerapporteerd over overlast door
jongeren (niet alleen de k*tmarokkanen). Hierbij werd al snel gesproken over
‘crimineel gedrag’, dus gedrag waarvoor men kan worden veroordeeld en vervolgens als ‘crimineel’ kan worden bestempeld. In ingezonden rubrieken werd toen
opgemerkt dat zo’n kwalificatie te hetzerig en te zwaar is omdat deze jongeren
hiervoor niet veroordeeld kunnen worden. Gelet op de gedragingen van de jonge
pubers – het lastigvallen van ouderen – had de werkelijkheid ook ‘correcter’ kunnen worden beschreven met het orthofemisme ‘wangedrag’. Uiteraard is het de
vraag of een eufemisme als ‘baldadigheid’ hier op zijn plaats was geweest. Waar
het om gaat, is dat het gebruik van de term dysfemie het zoeklicht zet op wat dan
de orthofemistische weergave is (let op de woordkeus hierboven: ‘overlast’, ‘lastigvallen’ of toch ‘geweld’?) en hoe de werkelijkheid anders kan worden ingekleurd, al naar gelang het standpunt of de appreciatie van de taalgebruiker.
Ingewikkelder nog is het volgende voorbeeld. Gesteld dat in 2008 de tegenstanders van de Nederlandse vredesmissie of opbouwmissie of trainingsmissie in
Afghanistan met borden waren gaan lopen waarop het Nederlandse ‘Ministerie
van Agressie’ wordt opgeroepen zich terug te trekken, dan zouden de tegenstanders van zo’n dysfemisme ook het verwijt moeten kunnen pareren dat ‘Ministerie
van Defensie’ vanuit een bepaalde politieke visie nogal eufemistisch is. Uiteraard
zal men het in deze kwestie niet snel eens worden over het orthofemistische karakter van bijvoorbeeld ‘conflictbeheersing’. Belangrijk voor de studie naar taalverruwing is hier dat met het gebruik van dysfemie de analyse zich kan richten op
inkleuring van de werkelijkheid waarover gesproken wordt.

Naar een definitie van taalverruwing
Na de stilistische verkenning in de tweede paragraaf en de appraisal-benadering in
paragraaf drie kan taalverruwing als volgt worden gedefinieerd:
(5)
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2. een ongunstige intensivering
3. dysfemistisch wordt verwoord.
In deze definitie gaat het om de combinatie van drie aspecten. Alleen registerbreuk of een ongunstige intensivering of dysfemie is nog niet voldoende om van
taalverruwing te spreken.
Wanneer bijvoorbeeld in een Kamerdebat de minister van Financiën zou spreken over ‘te weinig doekoe’, dan gaat het alleen om een informaliserende registerbreuk.8 Met de formulering ‘een schrikbarend tekort aan geld’ wordt alleen een
ongunstige intensivering gebezigd. En met een ‘naderend bankroet’ wordt alleen
een dysfemisme gebruikt voor een ‘tekort aan geld’. Uiteraard kunnen deze kwalificaties niet worden gebruikt zonder verwijzing naar de werkelijkheid waarover
gesproken wordt. Als de deelnemers aan de communicatiesituatie het erover eens
zijn dat een ‘tekort’ ook daadwerkelijk ‘schrikbarend’ is, dan is er geen sprake van
intensivering. En zo ook, als men het erover eens is dat een bankroet nadert, dan
is er geen sprake van dysfemie (maar van orthofemie). Het gaat dus om een combinatie van de drie aspecten in de definitie, onder verwijzing naar de stand van
zaken waarover wordt gesproken voor de aspecten intensivering en dysfemie.
Hieronder zullen drie min of meer bekende voorbeelden worden besproken uit
Kamerdebatten. Het gaat om voorbeelden waarover onenigheid bestaat in discussies over taalverruwing en waarbij dus een definitie verhelderend kan werken.
Eerst de voorbeelden, waarbij de uitspraken in kwestie zijn gecursiveerd.
(6)

Jan Marijnissen, SP, in een debat over asielzoekers9
(na onderbroken te zijn voor hij met zijn spreekbeurt kan beginnen)
Marijnissen: Voorzitter, dit is de eerste interruptie die ik pleeg in een debat
van drie uur. Dus ik vind alles prima [...]
Voorzitter: Ik vind ook alles prima, maar ik kijk naar de avond die voor ons
ligt […]
Marijnissen: Even dimmen, even dimmen, even dimmen. Even een vraag stellen!

(7)

Dion Graus, PVV, in een discussie over walvissenjacht10
(als reactie op een opmerking van een collega die nogmaals om opheldering vraagt)
Mogelijk bent u een beginnend lijder aan Alzheimer.

(8)

Geert Wilders, PVV, tot Ella Vogelaar, minister voor Wonen, Wijken en
Integratie11
(als reactie op een opmerking van haar over de toekomstige Nederlandse
cultuur)
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Mevrouw Vogelaar, minister Vogelaar moet ik zeggen, kwekt dat Nederland in de toekomst een joods-christelijk-islamitische traditie zal kennen.
[…] En u toont daarmee, wat mij betreft, aan dat u knettergek bent geworden.
Veel taalgebruikers zullen de woordkeus in het eerste voorbeeld niet direct zien
als een voorbeeld van taalverruwing. Met de hier voorgestelde definitie kan dit
oordeel ook inzichtelijk worden gemaakt. De uitdrukking ‘effe dimme’ is hier
inderdaad een informaliserende registerbreuk, en is nogal dysfemistisch voor bijvoorbeeld ‘even kalm aan!’; het suggereert dat de voorzitter zich emotioneel laat
gaan, hetgeen niet blijkt uit de woordkeus. Maar een intensivering kan dit toch
moeilijk genoemd worden. Bovendien is de registerbreuk minder een breuk dan
het lijkt, want het woordje ‘effe’ is geformaliseerd tot ‘even’.12 Met de hier voorgestelde definitie kan dus worden beredeneerd dat deze formulering in deze context
niet als taalverruwing behoeft te worden gekarakteriseerd.
Het tweede voorbeeld is van geheel andere orde; het is eerder een belediging
dan taalverruwing. Ook hier kan de definitie behulpzaam zijn: er is geen sprake
van registerbreuk of intensivering. En van dysfemie lijkt geen sprake. Want het
orthofemische ‘traag van begrip’ wordt door de ziekteverwijzing niet pejoratief
uitvergroot: de kwalificatie ‘lijder aan Alzheimer’ als ziekteaanduiding is immers
niet per se ongunstig zoals de eerder gegeven voorbeelden ‘wijf’ of ‘stank’.13
Waarschijnlijk had het Kamerlid met de volgende formulering hetzelfde effect gesorteerd: ‘Geachte afgevaardigde, ik begin nu toch ernstig te twijfelen aan uw
dossierkennis.’ Wellicht was de gewraakte formulering een (wel bijzonder ongepaste) uitglijder.
Het derde voorbeeld bevat wel alle componenten van de definitie taalverruwing.
Het woord ‘knettergek’ is een informaliserende registerbreuk, een intensivering
(‘knetter’) van de bedoelde gemoedstoestand, en een dysfemistische omschrijving: ‘gek’ is een pejoratief van ‘geen contact met de werkelijkheid hebben’ of ‘de
draad kwijt zijn’. Wilders had waarschijnlijk minder stof doen opwaaien als hij
had gezegd: ‘Ik vermoed dat velen buiten deze Kamer u als knettergek typeren.’
Tot zover de toelichting op de definitie aan de hand van drie min of meer bekende
voorbeelden.

Taalverruwing: verklaringen en onderzoeksvragen
In het tweede deel van dit artikel willen we de vraag behandelen of de voorgestelde definitie ook geoperationaliseerd kan worden voor empirisch onderzoek.
Daartoe is eerst een excursie nodig over een mogelijke verklaring van taalverruwing, een verklaring die als kader kan dienen voor mogelijke onderzoeksvragen.
Taalverruwing leek tot voor kort vooral voor te komen binnen de domeinen van
sport en bepaalde tv-shows. Pas sinds een paar jaar wordt de opkomst in politiek
taalgebruik gesignaleerd.14 Een verklaring voor dit fenomeen blijft speculatief.
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Misschien vervagen de grenzen tussen de formele en informele registers, en
wordt een registerbreuk niet meer als zodanig aangevoeld.
Maar ook een andere verklaring is denkbaar. Politici besteden doorgaans extra
aandacht aan hun taalgebruik, zeker nu Kamerdebatten, onder invloed van de
media, ook gevoerd worden om kijkers en luisteraars, dus potentiële stemmers te
bereiken. Dikwijls moeten verschillen met politieke tegenstanders worden overbrugd met behulp van wat men compromistaal zou kunnen noemen. Zie voor dit
diplomatieke taalgebruik Abu Jabar (2001), en Krubalija & Slavik (2001). Maar dit
diplomatieke taalgebruik is vooral functioneel in de beslotenheid van onderhandelingen of voor persconferenties. Voor het publieke debat is de dikwijls abstracte
compromistaal veel minder geschikt. In een Kamerdebat bijvoorbeeld is diplomatiek taalgebruik minder functioneel omdat het de tegenstellingen kan verdoezelen. Een debat krijgt kracht door een scherpe formulering van argument en tegenargument. Wanneer in het publieke debat diplomatiek taalgebruik wordt
gehanteerd, verdwijnen de scherpe kanten van de standpunten noodzakelijkerwijs
naar de achtergrond. Dan gaat het bijvoorbeeld over de vaststelling dat een IJslandse bank ‘onvoldoende informatie heeft verstrekt’ (eufemistisch) terwijl bedoeld wordt dat die bank de zaak ‘bedrogen’ (orthofemistisch) heeft. Gevolg kan
dan zijn dat het debat te abstract wordt om een tegenstander te overtuigen van
een standpunt, of dat de politicus met zo’n algemene vaststelling geen aandacht
krijgt van de luisteraar en de potentiële stemmer. Een stijlmiddel dat dan kan
worden ingezet, is de overdrijving naar de andere kant met een vorm van dysfemie, door bijvoorbeeld te zeggen dat de bank de ‘kluit belazerd heeft’. Hiermee
positioneert de politicus zich als iemand die dicht bij de kiezer wil staan doordat
hij de ‘taal van de gewone man’ gebruikt. Vanuit deze redelijk plausibele verklaring zou taalverruwing in het politieke debat dus kunnen worden ingezet als middel om: a) het publiek te overtuigen; b) je te positioneren als betrokken politicus;
en c) de aandacht te trekken.
Binnen dit verklaringskader is een experiment opgezet met de volgende drie
onderzoeksvragen:
(9)

1.
2.
3.

Heeft verruwd taalgebruik effect op de attitude ten aanzien van de
inhoud van de boodschap?
Heeft verruwd taalgebruik effect op het imago van de politicus?
Heeft verruwd taalgebruik effect op de waardering van het nieuwsbericht?

Het zal duidelijk zijn dat in een experiment niet gewerkt kan worden met onderwerpen of formuleringen die in de media al aandacht hebben gekregen, bijvoorbeeld een bericht over allochtonen met het woord ‘knettergek’. Gelet op de discussies over taalverruwing zou men ook kunnen verdedigen dat taalverruwing van
een politicus uit een coalitiepartij strenger wordt beoordeeld dan taalverruwing
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van een politicus uit de oppositie die al bekend staat om zijn ‘directe formuleringen’. Bovendien is het mogelijk dat taalverruwing wél effect heeft bij jongeren,
maar niet bij ouderen die al gewend zijn aan de politieke mores, of wél bij de
achterban van de politicus in kwestie, maar niet bij politieke tegenstanders. In dit
verkennend onderzoek is zo veel mogelijk rekening gehouden met deze en mogelijk andere modererende factoren.

Onderzoeksmateriaal
Er zijn twee krantenberichten opgesteld: een bericht met plaatselijk nieuws over
de sluitingstijden van de horeca en een bericht met landelijk nieuws over de vergoeding van de kraamzorg. Deze twee onderwerpen zijn gekozen op basis van de
mogelijke felle reacties die zij zouden kunnen oproepen; anders zou taalverruwing mogelijk onnatuurlijk kunnen zijn. Bij de selectie van de onderwerpen, en
van de locatie van het plaatselijke bericht is tevens onderzocht of het onderwerp
of de plaatsnaam niet recent in het nieuws waren geweest in emotionele politieke
debatten. De berichten zijn ter beoordeling van de natuurlijkheid voorgelegd aan
een team van gerenommeerde journalisten, lid van het curatorium van de Mediaombudsman Nederland, en op basis van hun commentaar verbeterd.15
De twee berichten zijn conventioneel opgemaakt en bestonden uit een kop, een
lead en drie inhoudelijke alinea’s, waarin een onbekende politicus uitgebreid geciteerd werd. Naast het taalgebruik (wel/niet verruwd) en het niveau van besluitvorming (plaatselijk/landelijk) is nog een derde factor systematisch gevarieerd: de
positie van de geciteerde politicus. Deze kon spreken namens de coalitie (kabinet
of college van B&W) of namens de oppositie.
Voor een goed begrip volgt hier eerst een van de onderzochte teksten, het
plaatselijk bericht, met de variaties in formulering. Het plaatselijke en landelijke
bericht bevatten niet dezelfde formuleringen. Dit om te voorkomen dat proefpersonen de formulering zouden herkennen.16
(10)

Cafés voortaan om 01.00 dicht
Amersfoort – van onze verslaggever. Het college van B&W / de rechtse oppositie
van de gemeenteraad Amersfoort heeft voorgesteld de sluitingstijd van de cafés
te vervroegen van 04.00 naar 01.00 uur. Aanleiding is de aanhoudende
overlast.
‘We ergeren ons behoorlijk / dood aan de geluidsoverlast die jongeren veroorzaken als ze om 04.00 uur ’s nachts – als de uitgaansgelegenheden
sluiten – door de straten dwalen. Herhaalde waarschuwingen hebben niets
geholpen. We zijn de problemen zat / spuugzat’, aldus Tom Buur, woordvoerder van het college van B&W / de rechtse oppositie van de gemeenteraad Amersfoort.
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‘Het voorstel is dat per 1 januari 2009 uitgaansgelegenheden uiterlijk om
01.00 uur gesloten moeten zijn. Jongeren halen ’s nachts voortdurend streken / idiote streken uit. Met eerdere sluitingstijden hopen we de overlast te
beperken, want de huidige situatie is toch bezwaarlijk / van de gekke. Het is
een strenge maatregel, maar het lijkt nu nog de enige optie.
Jongeren mogen van mij best wel een feestje vieren. Daar zijn ze immers
jong voor. Maar moeten ze nou echt pas zo laat / belachelijk laat beginnen
met stappen? Het helpt niet als we ze vragen minder lawaai te maken. Dus
blijft er weinig anders over dan het verschuiven van het tijdstip, zodat voor
mensen die ’s nachts willen slapen de nachtrust niet wordt verstoord. Als
we niets doen, loopt het uit de hand / klauwen.’
In dit onderzoek is, op basis van de voorgestelde definitie voor taalverruwing, gekozen voor niet al te extreme voorbeelden die ook daadwerkelijk in kwaliteitsmedia gebruikt zijn. Opmerkelijke formuleringen zouden de aandacht naar zich toe
kunnen trekken, en zouden er ook toe kunnen leiden dat proefpersonen direct
een vermoeden krijgen van het onderzoeksdoel. Het gaat wel in alle gevallen om
een registerbreuk door informalisering met een intensivering in een ongunstige
betekenis. De intensivering vond plaats door een krachtiger synoniem of door een
toevoeging. In het bericht van tweehonderd woorden zijn zes variaties aangebracht.
(11)

De zes variaties
neutraal
zich behoorlijk ergeren
bezwaarlijk
uit de hand lopen

verruwd, krachtiger synoniem
zich dood ergeren
van de gekke
uit de klauwen lopen

neutraal
zat
streken
laat

toevoeging
spuugzat
idiote streken
belachelijk laat

De variatie op drie factoren (neutraal – verruwd; lokaal – landelijk, coalitie – oppositie) resulteerde in acht tekstversies. Voor meer informatie en een discussie
over deze onderzoeksopzet wordt verwezen naar Van Wijk, Renkema en Kolen
(in voorbereiding).
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Experiment
Onderzoeksopzet
Het onderzoek is gedeeltelijk opgezet als binnen-proefpersoonontwerp. De proefpersoon kreeg twee teksten te zien: een versie van het lokale nieuwsbericht en een
versie van het landelijke nieuwsbericht. De beide andere factoren, taalgebruik
(neutraal of verruwd) en positie van de politicus (coalitie of oppositie) werden
systematisch gevarieerd.
Instrumentatie
Er is gewerkt met een vragenlijst (voornamelijk) bestaande uit zevenpuntsschalen
met ‘eens/oneens’ als antwoordalternatief of met semantische differentialen (‘objectief – partijdig’, enzovoort) en ja/nee-vragen. De vragenlijst bevatte vijf onderdelen. In het eerste deel, persoonlijke kenmerken, werd gevraagd naar geslacht,
leeftijd en opleidingsniveau. Ook werd gevraagd naar betrokkenheid bij het
nieuws met: ‘Ik ben graag op de hoogte van gebeurtenissen in de wereld’ en
‘Kranten zijn partijdig’. Een algemeen oordeel over politiek werd bevraagd met
onder andere ‘Politici zijn deskundig’. In het tweede deel werd de mening over
het voorstel bevraagd met vier semantische differentialen, waaronder ‘Ik vind het
voorstel onzinnig – zinvol’. In het derde deel werd het imago van de politicus
onderzocht met een vijftiental vragen over betrouwbaarheid (‘Spreker is integer’),
competentie (‘Spreker is deskundig’) en aantrekkelijkheid (‘Spreker is sympathiek’). In het vierde deel werd gevraagd naar tekstwaardering met stellingen
over begrijpelijkheid (‘Dit bericht is helder’), gepastheid (‘Ik vind dit bericht serieus – sensatiegericht’) en aantrekkelijkheid (‘Dit bericht is saai geschreven’). In
het vijfde en laatste deel werden tot slot enkele attitudevragen gesteld over taalgebruik, en onder andere over de tijd die de proefpersoon besteedde aan het nieuws.
Ook werd gevraagd naar de (algemene) politieke voorkeur en of het bericht had
kunnen voorkomen in een krant.
Proefpersonen
Het experiment is eerst afgenomen onder een groep van 202 bachelor letterenstudenten aan de Universiteit van Tilburg. Dit om na te gaan of de variaties effect
hadden binnen een qua opleiding relatief hoge, homogene en taalgevoelige
groep. Deze ‘studentgroep’ varieerde in leeftijd van 17 tot 30 jaar (gemiddeld
20.5, sd=3.09). Toen dit het geval bleek, is daarna hetzelfde onderzoek nog een
keer uitgevoerd onder een meer heterogene groep van 166 burgers buiten de universiteit. Deze ‘burgergroep’ varieerde in leeftijd van 16 tot 85 jaar (gemiddeld
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37.5, sd=16.8). In deze burgergroep was de hoogst genoten opleiding MBO of
lager bij 32 procent, HBO bij 33 procent en universiteit bij 35 procent. Omdat de
resultaten voor de studentgroep en de burgergroep geen significante verschillen
lieten zien, zijn deze twee groepen samengenomen bij het verwerken van de resultaten.
Aan het onderzoek namen in totaal 368 personen deel. De groep was evenwichtig samengesteld naar sekse en vertrouwen in politici: 57 procent was vrouw
en 43 procent man, 48 procent had vertrouwen in de neutraliteit van kranten; 52
procent niet. Qua politieke voorkeur was de groep representatief voor de op het
moment van onderzoek geldende landelijke situatie (peiling Nova en Interview/
NSS, februari 2009). Het hele politieke spectrum was vertegenwoordigd. Naast
een relatief groot aantal stemmers op de traditionele partijen (PvdA, VVD, CDA,
D66, GroenLinks, SP) omvatte de groep ook stemmers op de kleine partijen (SGP,
Partij van de Dieren, ChristenUnie) en op de controversiële partijen van meer recente datum (PVV/Wilders, TON/Verdonk).
Procedure
Het onderzoek vond plaats in de eerste maanden van 2009. De vragenlijsten voor
de studentgroep zijn afgenomen in twee groepssessies aan de Universiteit van
Tilburg. De vragenlijsten voor de burgergroep zijn individueel of in kleine groepjes afgenomen in openbare gelegenheden (bibliotheek, trein) in Eindhoven en
omgeving. Aan de proefpersonen werd gevraagd of zij anoniem wilden meewerken aan een onderzoek van de universiteit, waarin gevraagd werd naar meningen
over ‘de berichtgeving over politieke besluitvorming’. In de instructie werd benadrukt dat in de te lezen krantenberichten fictieve namen werden gebruikt. De
volgorde van de vragenlijst was voor iedereen gelijk: eerst het algemene eerste
deel, dan een tekstversie van een krantenbericht gevolgd door de onderdelen
twee tot en met vier; daarna een andere tekstversie van het andere krantenbericht
gevolgd door nogmaals de delen twee tot en met vier, en vervolgens het vijfde deel
van de vragenlijst.
Na afloop konden de proefpersonen nog vragen stellen, en werd op verzoek het
eigenlijke doel van het onderzoek bekendgemaakt. Uit de nagesprekken bleek dat
geen enkele proefpersoon doorhad wat het onderzoeksdoel was. De afnameduur
was ongeveer twintig minuten. De proefpersonen kregen geen vergoeding voor
hun medewerking.
Verwerking van de gegevens
De reacties op het nieuwsbericht zijn statistisch geëvalueerd (met een meerweg
(M)ANOVA) met als factoren ‘taalgebruik’ (neutraal, verruwd), ‘rol spreker’ (regerende partij, oppositiepartij), ‘niveau besluitvorming’ (lokaal, landelijk), ‘proef-
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persoongroep’ (student, burger) en vier persoonskenmerken (geslacht, leeftijd,
opleidingsniveau, vertrouwen in politici). De twee proefpersoongroepen bleken
op geen enkele factor systematisch verschillende reacties te hebben gegeven.
Evenmin waren er invloeden van de vier persoonskenmerken, van de factor ‘rol
spreker’ of van de factor ‘niveau besluitvorming’. Vandaar dat in de volgende paragraaf alleen de scores worden gerapporteerd voor de twee vormen van taalgebruik.

Resultaten en conclusie
Tabel 1 bevat een samenvatting van de onderzoeksresultaten.
Taalgebruik
Neutraal
Attitude ten aanzien van het voorstel
Imago politicus

Waardering nieuwsbericht

Verruwd

Betrouwbaarheid

3.65
4.69

3.74
4.80

Competentie

4.39

3.84

Aantrekkelijkheid

3.63

3.08

Begrijpelijkheid

4.33

4.34

Gepastheid

3.98

3.42

Aantrekkelijkheid

3.87

4.56

N.B. Bij een significant resultaat is de betreffende waarde gearceerd.
De waarderingsscores voor het beleidsvoorstel, de geciteerde politicus en het nieuwsbericht,
in relatie tot het taalgebruik (score is minimaal 1, maximaal 7).

Het taalgebruik had geen effect op de attitude ten aanzien van de inhoud (het
beleidsvoorstel) (F<1), op de betrouwbaarheid van de politicus (F<1) of op de begrijpelijkheid van het nieuwsbericht (F<1). Het taalgebruik had bij het imago van
de politicus wel een statistisch betrouwbaar effect op competentie (F(1,365)
=23.13, p<.001, η2=.060) en op aantrekkelijkheid (F(1,365)=28.01, p<.001,
η2=.071), en bij de waardering van het nieuwsbericht op gepastheid (F(1,361)
=34.25, p<.001, η2=.087) en op aantrekkelijkheid (F(1,361)=32.92, p<.001,
η2=.084).17 Bij deze significante effecten scoorde het neutrale taalgebruik steeds
hoger dan het verruwde taalgebruik, op één uitzondering na: bij aantrekkelijkheid
van het nieuwsbericht scoorde de versie met verruwde taal juist hoger.
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Op basis van dit experiment kunnen de drie onderzoeksvragen als volgt worden
beantwoord:
(12)

Heeft verruwd taalgebruik effect op:
1. De attitude ten aanzien van de inhoud?
Nee.
2. Het imago van de politicus?
Ja, minder competent en aantrekkelijk.
3. De waardering van het nieuwsbericht? Ja, ongepaster én aantrekkelijker.

De resultaten tonen dus aan dat de redelijk plausibele verklaringen voor verruwd
taalgebruik als poging om de kloof tussen politiek en burger te overbruggen op
drijfzand berusten. Het leek aannemelijk (zie de vijfde paragraaf) dat een politicus
dit stijlmiddel kan inzetten om het publiek te overtuigen of om zich te positioneren als betrokken politicus of om de aandacht te trekken. Maar taalverruwing lijkt
geen effect te sorteren: niet voor de boodschap, niet voor de boodschapper en
slechts ten dele voor het medium. Uit dit experiment blijkt dat dit stijlmiddel niet
werkt om eventuele tegenstanders te overtuigen. Ook werkt het niet om het imago
op te krikken; integendeel: het imago krijgt zelfs een forse deuk. Alleen de waardering voor de ‘verpakking’ van de boodschap neemt toe. Men vindt de tekst wel
aantrekkelijker geformuleerd, maar tegelijkertijd het taalgebruik toch ook ongepaster. Taalverruwing lijkt dus het verkeerde middel voor pogingen om de kloof
tussen politiek en burger te overbruggen. Met dit onderzoek zijn ook andere plausibele veronderstellingen ontkracht: jongeren voelen zich niet méér aangesproken
dan ouderen. Het imago van een oppositiepoliticus wordt niet minder beschadigd
dan van een coalitiepoliticus. Ook betrokkenheid op politiek blijkt geen bepalende factor. Men zou nog kunnen tegenwerpen dat het onderzoeksmateriaal wel
zeer bescheiden voorbeelden van taalverruwing bevat. Maar daartegenover kan
worden opgemerkt dat zelfs deze kleine veranderingen (zes variaties op een bericht van tweehonderd woorden) al effect sorteren in een doorgaans onverwachte
richting. Ergere voorbeelden zouden dus nog negatievere effecten moeten laten
zien.
Tot slot nog even terug naar het eerste deel van deze bijdrage waarin een definitie wordt voorgesteld voor taalverruwing ter onderscheiding van andere vormen
van negatief taalgebruik. Benadrukt moet worden dat deze definitie nog voor discussie vatbaar is: de hierin gebruikte noties als ‘intensivering’ en ‘dysfemie’ blijven in meer of mindere mate problematisch. Maar de hier voorgestelde benadering kan wel de basis vormen voor verdergaand experimenteel onderzoek, al was
het maar omdat zo heel nauwkeurig onderzoeksmateriaal geconstrueerd kan
worden. En uiteraard is er uiteindelijk meer nodig dan verkennend onderzoek
om te bewijzen dat politici er beter aan doen om in het politieke debat het stijlmiddel taalverruwing niet in te zetten, en in voorkomende gevallen dus te blijven
spreken met ‘een blad voor de mond’.
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Noten
1. Ik dank Carel van Wijk voor zijn aandeel in de onderzoeksopzet en de dataverwerking, en
de redactie van IN en de anonieme reviewer(s) voor het grondige en stimulerende commentaar op een eerdere versie van dit artikel. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op
het scriptieonderzoek van Brigit Kolen, ‘Politiek en media, een verkennend onderzoek
naar taalverruwing in krantenberichten’ (Universiteit van Tilburg, mei 2009).
2 De volledige berichten zijn te vinden op: http://www.ad.nl/ad/nl/1002/Showbizz-TV/article/detail/321260/2009/01/21/rsquo-Sesamstraat-wordt-kapot-gemaakt-rsquo.dhtml
en http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2009/01/pino_geslacht_door_npssharia.html.
3 Met nadruk zij opgemerkt dat deze benadering problematisch blijft: hoe wordt de norm
bepaald? Heeft een formulering die ‘normaal’ is dan geen stijl? Zie hierover onder anderen Anbeek & Verhagen (2001) en Renkema (2004). Maar een stilistische analyse kan
heel goed starten met de vraag of een andere formulering ook gebruikt had kunnen
worden, gegeven de context en het doel van de communicatie.
4 Zie http://www.troonrede.nl/archief/2008.shtml.
5 Zie http://www.nu.nl/algemeen/1969570/koenders-pissig-over-flapdrol-marijnissen.
html. De titel van dit bericht luidt dat Koenders ‘pissig’ is. Hij is niet ‘boos’, of ‘ontstemd’, maar ‘pissig’. Dit terzijde: het betrof hier geen ‘formele interruptie’ van Marijnissen, die zijn opmerking maakte ‘vanuit de bankjes’ en niet in een spreekbeurt in het
debat. Maar het voorbeeld is in de media een eigen leven gaan leiden als interruptie die
door de woordkeus als ongepast wordt of kan worden beschouwd.
6 Zie voor een goed overzicht van analyseschema’s en probleemstellingen de appraisalsite: http://grammatics.com/appraisal/index.html.
7 Het woord schijnt overigens niet nieuw te zijn. Het zou in de negentiende eeuw al op
het Vlaamse platteland gebruikt zijn. Door anderen wordt het gezien als vertaling van
het Engelse head rag, een woord dat in het begin van de twintigste eeuw gebruikt werd
voor de hoofddoek van negroïde vrouwen. Zie ook http://weblogs.nrc.nl/dag/2009/09/
22/%E2%80%98kopvod%E2%80%99-verklaard.
8 Het woord ‘doekoe’ wordt door Surinaamse jongeren gebruikt voor ‘geld’, voornamelijk in informele situaties.
9 Handelingen Tweede Kamer der Staten Generaal (hierna: Handelingen Tweede Kamer): Opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. 7 oktober 1997, TK 10, pagina 681–
682. Hoewel deze verwijzing hoort bij de officiële Handelingen, is het opmerkelijk dat
de weergave van de woorden van Marijnissen niet gelijk is aan zijn werkelijke uitspraak.
De werkelijke woorden van Marijnissen staan in het citaat. Beeldmateriaal van dit fragment, inclusief de context van de woorden, is te vinden op de website Youtube.com:
http://www.youtube.com/watch?v=WhrsG3ZDfus.
10 Handelingen Tweede Kamer: Walvissenjacht. 8 april 2008, TK 73, pagina 5147–5148.
11 Handelingen Tweede Kamer: Dynamiek in islamitisch activisme. 6 september 2007, TK
93, pagina 5266. In de discussie over ‘knettergek’ viel men overigens niet over de pejoratieve informalisering ‘kwekt’ voor ‘zegt’.
12 Ik dank deze observatie aan Trouw-journalist en politiek commentator Willem Breedveld.
13 Ook is het zo dat een opmerking van soortgelijke strekking niet per se kwetsend behoeft te zijn wanneer het taalgebruik past in de context. Denk bijvoorbeeld aan communicatie tussen twee vrienden, waarin de een quasi-jolig tegen de ander roept: ‘Ben je dat
alweer vergeten? Begin jij nú al te dementeren?’
14 Overigens zijn er geen harde bewijzen dat dit type taalgebruik in de politiek toeneemt.
Het kan ook zijn dat er nu meer aandacht aan wordt besteed dan vroeger. Wel is er
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sinds de opkomst van Fortuyn een tendens waarneembaar dat politici geneigd zijn om
directer te formuleren wat zij denken.
15 De Stichting Media-ombudsman is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor
journalistieke ethiek en zelfregulering. Zie http://www.media-ombudsman.nl. Met
dank aan Willem Breedveld (†), Hans Dijkstal (†), Huub Evers, Hans Goslinga, Jan van
Groesen en Redmar Kooistra.
16 In deze tekst is gekozen voor de rechtse oppositie omdat naar het oordeel van gezaghebbende journalisten deze maatregel nooit door een linkse oppositie zou kunnen worden voorgesteld.
17 De η2 is een statistische maat voor de sterkte van een verband. De waarde kan liggen
tussen 0 en 1. Bij conventie wordt een waarde boven .01 een zwak effect genoemd, een
waarde boven .06 een matig effect en een waarde boven .13 een sterk effect.
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‘Geesel Hollands’ of ‘Man onzer eeuw’?
Napoleon als splijtzwam in het Nederlandse
literaire veld omstreeks 1840
Jan Oosterholt (Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg)
The return of the relics of Napoleon to Paris (1840) gave rise to a critical debate
in the Netherlands. In general the Dutch did approach the French veneration
of Bonaparte in a skeptical way, although authors like Van der Hoop and Potgieter more or less sympathised with the French Napoleoncult. In this article
the debate is analysed against the background of the relation between Dutch
and French culture. Nationalistic, religious and cosmopolitan sentiments are
interpreted in connection to the development of Pascale Casanova’s ‘world republic of letters’.
In zijn bekroonde biografie De kleine keizer constateert Martin Bril dat Napoleon in
Nederland maar weinig harten sneller heeft doen kloppen. Dit gebrek aan enthousiasme illustreert hij aan de hand van het lot van de Piramide van Austerlitz.
Dit monument werd in 1804 opgericht als eerbetoon aan Napoleon Bonaparte
maar is in onze tijd vervallen tot ‘een woest begroeide heuvel’ (Bril 2009, 84).
Niet zonder gevoel voor dramatiek beschrijft Bril hoe een recente poging tot renovatie op onverklaarbare wijze is mislukt: ‘Alsof alle pogingen haar in oude glorie
te herstellen een droom waren geweest’ (Bril 2009, 86).
Van een Napoleoncultus lijkt ook in het negentiende-eeuwse Nederland geen
sprake te zijn geweest. Een kritisch geluid overheerste, al zal in het navolgende
blijken dat de Napoleonfanaat Bril een paar negentiende-eeuwse voorlopers heeft
gekend. In het kader van een breder onderzoek naar de rol van de Franse cultuur
in het Nederlandse literaire bedrijf van de negentiende eeuw wil ik in dit artikel
inzoomen op de discussie die de terugkeer van Napoleons lichaamsresten naar
Parijs omstreeks 1840 losmaakte onder Nederlandse letterkundigen. Voor de duiding van dit debat zal ik gebruik maken van Pascale Casanova’s studie La république mondiale des lettres. Alvorens dit toe te lichten, ga ik kort in op de voorgeschiedenis ofwel de rol die de Franse literatuur sinds de tweede helft van de
zeventiende eeuw speelde in Nederland.
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De Franse invloed: van doctrine classique tot romantisme français
Dat de invloed van de Franse literatuur op de Nederlandse al voor de komst van
Napoleon groot was, is onder literatuurhistorici onomstreden. In ieder geval
sinds 1669, het jaar waarin het genootschap Nil Volentibus Arduum werd opgericht
en dat doorgaat voor het ‘officiële’ beginpunt van de periode van het Frans-classicisme, is de gerichtheid op het cultuurcentrum Parijs een constante. Ook in de
recente literatuurgeschiedenis van Porteman en Smits-Veldt over de ‘lange’ zeventiende eeuw is dit verhaal overeind gebleven, al is de pejoratieve lading van de
periodeterm min of meer verdwenen (Porteman & Smits-Veldt 2008, 690 e.v.). De
Franse doctrine classique is, zeker waar het gaat om de meer verheven dichtgenres,
tot ver in de achttiende, zo niet tot in de negentiende eeuw een leidraad gebleven
(zie ook Bray 1966). Pas aan het einde van de achttiende eeuw klinkt er een nieuw
geluid: in de tijd van het sentimentalisme dan wel gevoelige verlichting is het
vooral de Duitse invloed die zich doet gelden, in de negentiende eeuw lijkt de
Hollandse literator zich vooral te laten leiden door de Engelse literatuur met Scott
en Byron als de belangrijkste representanten. Het is de vraag of de Franse literatuur hiervoor moest wijken: men hoeft slechts aan de in deze periode in dichtgenootschappen zo populaire ode of aan de tragedie te denken, genres die stevig
verworteld zijn in de klassieke doctrine van Franse origine. Politiek gezien neemt
men in de Franse tijd en erna afstand van de Franse tuimelgeest, maar op kunstgebied behoudt Parijs een belangrijke voorbeeldfunctie.
Wat betreft de doorwerking van de doctrine classique treedt pas in de jaren dertig
van de negentiende eeuw een duidelijke verandering op, wanneer het debat over
Victor Hugo en de Franse romantiek ook hier doordringt. In een artikel met de
veelzeggende titel ‘Les horreurs du romantisme français’ schetst Wim van den Berg de
felle reactie die Hugo c.s. hier te lande opriep. Interessant is zijn veronderstelling
dat de felheid van de respons voortkwam uit de vertrouwdheid van de Nederlandse elite met de Franse cultuur: men las de verfoeide werken in de oorspronkelijke taal en ook de kranten en tijdschriften volgden de ontwikkelingen in Frankrijk op de voet. Zeker na de Belgische Opstand gaat men de literaire en de
politieke revolutie als uitingen van één omwentelingsgeest beschouwen en raken
kunst en moraal in het anti-Franse debat onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het anti-Franse sentiment lijkt hier paradoxaal genoeg voort te komen uit de relatief grote verwevenheid van de Nederlandse cultuur met de Franse: de gevestigde
critici voelen zich net als de Franse classiques persoonlijk aangevallen door Hugo’s
kritiek op de klassieke doctrine. In vergelijking hiermee was het eerdere debat
over de Duitse romantiek een soort ver-van-mijn-bed-show: de gewraakte Duitse
auteurs, Novalis en Tieck bijvoorbeeld, werden in Nederland amper gelezen (Oosterholt 2009).
In dezelfde jaren dertig van de negentiende eeuw is er echter ook een nieuwe
generatie Nederlandse auteurs die zich juist profileert door zich positief uit te
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laten over de Franse romantiek. Het bekendste voorbeeld is de zogenaamde ‘Romantische Club’, een groep Leidse studenten met literaire aspiraties, van wie Nicolaas Beets en Jan Kneppelhout de meest spraakmakende zijn (zie voor deze
student-auteurs Van Zonneveld 1993). Met name Kneppelhout voelde zich sterk
verbonden met de Franse romantiek en streefde zelfs een carrière als Franstalig
auteur na. Mede hierom was hij in de meer behoudend georiënteerde vaderlandse
pers een mikpunt van spot.1 Kneppelhout deed in de jaren dertig een aantal pogingen vaste voet aan de grond te krijgen in Parijs, maar zag zijn ambitie uiteindelijk gefnuikt: Jules Janin hield hem voor dat zijn Frans weliswaar bewonderenswaardig was maar in de verste verte niet kon doorgaan voor dat van een native
speaker.2

Casanova’s république mondiale des lettres
Kneppelhouts gedrag doet denken aan dat van Joyce, Beckett en Faulkner, illustere auteurs die een belangrijke rol spelen in Pascale Casanova’s studie La république mondiale des lettres. Het betreft schrijvers die, op de vlucht voor de bekrompenheid en het provincialisme van het land van herkomst, hun heil zochten in Parijs.
Soms keerden ze na verloop van tijd terug naar hun geboorteland met een in
Parijs opgebouwde reputatie. De literaire innovaties die ze in de Franse hoofdstad
hadden aangetroffen, introduceerden ze vervolgens in het thuisland. In een aantal
andere opzichten past Kneppelhout uiteraard veel minder in dit rijtje: niet alleen
behoort hij tot een geheel andere generatie dan ‘Joyce & Co.’, maar ook kan men,
anders dan bij Casanova’s voorbeelden, vraagtekens zetten bij het ‘symbolische
kapitaal’ dat het Frankrijkverblijf Kneppelhout opleverde.
De invloed van de Franse literatuur staat of valt echter niet met een al dan niet
succesvol verblijf in Parijs. In haar boek poneert Casanova de stelling dat er al
lang voor de tijd van Joyce en Faulkner een wereldrepubliek der letteren tot stand
was gekomen met Parijs als culturele hoofdstad. Het zou gaan om een in de loop
van de eeuwen uitdijende literaire ruimte met grenzen en regels die niet per se
samen hoefden te vallen met die van de politieke ruimte. Deze ontwikkeling in de
richting van ‘une littérature autonome, pure, délivrée du fonctionnalisme politique’ (Casanova 2008, 76) zou aan het eind van de middeleeuwen zijn begonnen
met de strijd tegen de hegemonie van het Latijn. De emancipatie van de volkstaal
begon in het veertiende-eeuwse Toscane van Dante, maar kwam pas in Frankrijk,
twee eeuwen later, in een stroomversnelling terecht. Dat juist in Frankrijk het
linguïstische en literaire ‘kapitaal’ zich zo snel ophoopte, hangt in Casanova’s
optiek samen met de opkomst aldaar van een min of meer centralistische staatsvorm. In zo’n moderne staat wordt de standaardisatie van de taal voortvarend tot
stand gebracht, waarbij het Frans zich bovendien relatief vroeg losmaakte van
Grieks-Latijnse modellen. In het Italiaanse (en Duitse) taalgebied kwam het niet
tot een dergelijke staatsvorming en stagneerde derhalve ook de ophoping van
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cultureel kapitaal. In het Engelse koninkrijk waren de voorwaarden voor een literaire ontwikkeling à la de Franse wel degelijk voorhanden. Hier gooide echter, net
als in veel andere protestantse landen, de kardinale rol van de bijbelvertaling roet
in het eten: de emancipatie van de Engelse volkstaal werd hierdoor vooral een
theologische en veel minder een literaire kwestie. In Frankrijk daarentegen ontwikkelde de volkstaal zich in een wereldlijke context en moest het Latijn zich
terugtrekken binnen de muren van de katholieke kerk.
Binnen de grenzen van een stabiele staat ontwikkelde het Frans zich tot het
‘Latijn van de modernen’, zoals de taal in het tijdvak van Louis XIV bestempeld
werd. In de achttiende eeuw signaleert Casanova dan een ‘denationalisering’ van
het Frans dat in de eeuw van de verlichting steeds meer als een ‘universele’ taal
gezien wordt, een taal van het diplomatieke verkeer en van de Europese aristocratie. Er ontstaat ‘un nouvel ordre européen’ (Casanova 2008, 108), waarbinnen de
literatuur van Corneille, Racine en Molière een modelwaarde toegemeten kreeg.
De tweede fase van de mondialisering van de literaire ruimte begint dan paradoxaal genoeg met een nationalistische reactie op de overheersende rol van de
Franse cultuur. Aan het einde van de achttiende eeuw voltrekt zich een door de
Duitse filosoof Herder ontketende culturele revolutie: het model van een universele smaak maakt plaats voor dat van een nationale beschaving, waarbinnen elke
natie een eigen ‘genie’ of karakter dient te ontwikkelen, geënt op een authentieke
volkscultuur. Herders cultuurbeeld verspreidt zich snel over het Europese grondgebied en ontketent een folkloristische rage. Deze centrifugale beweging gaat in
veel landen hand in hand met een anti-Frans discours, waarin de eigen (burgerlijke) oprechtheid en integriteit gecontrasteerd worden met de vermeende oppervlakkigheid, wulpsheid en immoraliteit van de Franse (aristocratische) cultuur.
Het nationalisme leidt in eerste instantie tot een versteviging van de relatie tussen cultuur en politiek. In de termen van Casanova betreft het een heteronome
tendens die de ontwikkeling in de richting van een autonome literaire ruimte (tijdelijk) tegenwerkt. De taal en de literatuur staan in de jonge, veelal in de negentiende eeuw tot stand gekomen Europese naties in dienst van (de constructie van)
een nationale identiteit. Tegenover het literaire centrum Parijs (met een relatief
autonome cultuur) ontstaan sinds de Herderiaanse revolutie steeds meer heteronome periferieën ofwel nationale literaturen die gekenmerkt worden door een
grote afhankelijkheid van de politieke autoriteiten. De internationale literaire
ruimte kent zo twee polen: een autonome en een heteronome. Binnen de relatief
nieuwe nationale literaturen wordt de nadruk op de eigenheid gelegd en wordt de
nationale cultuurgeschiedenis als een min of meer gesloten geheel geconcipieerd,
een visie die verbreid wordt via literatuurgeschiedenissen en literatuuronderricht.
Binnen deze context worden vertalingen met argwaan beschouwd of zelfs afgewezen.
In tweede instantie ziet men binnen deze perifere sferen een kosmopolitische
reactie op het cultuurnationalisme, waarbij vooruitstrevende auteurs zich distan-
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tiëren van de in hun ogen provinciale aversie van alles dat van buiten komt. Casanova spreekt in dit verband van twee soorten strategieën die men binnen één
literaire ruimte kan tegenkomen:
Les deux grandes « familles » de stratégies, fondatrices de toutes les luttes à
l’intérieur des espaces littéraires nationaux, sont d’une part l’assimilation, c’està-dire l’intégration, par une dilution ou un effacement de toute différence originelle, dans un espace littéraire dominant, et d’autre part la dissimilation ou
la différenciation, c’est-à-dire l’affirmation d’une différence à partir notamment
d’une revendication nationale (Casanova 2008, 258).
Een dergelijke spanning tussen autonome en heteronome tendensen vindt men
niet alleen in ‘nieuwe’ literaturen, maar soms ook in ‘oude(re)’, waarin de ontwikkeling in de richting van een autonome literaire ruimte onderbroken is, bijvoorbeeld in landen waar zich tijdelijk een politieke dictatuur heeft geïnstalleerd.
Er valt ongetwijfeld het nodige af te dingen op Casanova’s studie,3 maar haar
visie op de literatuurgeschiedenis kan in ieder geval gebruikt worden als stimulans om de historische ontwikkeling van de Nederlandse literatuur in een breder
verband te beschouwen. Allerlei vragen dringen zich daarbij op. Een voorbeeld: is
er in het Nederland van de negentiende eeuw sprake van een oude of nieuwe
‘literaire ruimte’? Het eerste lijkt voor de hand te liggen: in Casanova’s termen
werd er al in de zeventiende-eeuwse Republiek gewerkt aan een flinke literaire
‘kapitaaluitbreiding’. De grote dichters uit deze tijd, Hooft en Vondel bijvoorbeeld, kregen aan het begin van de ‘nationalistische’ negentiende eeuw een welhaast klassieke status. Is de Republiek dan wellicht vergelijkbaar met het eveneens protestantse Engeland en leidde ook hier de publicatie van de Statenbijbel
tot een verwevenheid van de literaire en theologische ruimtes? Vanaf de tweede
helft van de zeventiende eeuw lijkt ook in de Republiek de ‘universele’ Franse
cultuur omhelsd te worden en net als in Engeland wordt aan het einde van de
achttiende eeuw diezelfde Franse ‘Leitkultur’ uitgedaagd (Leerssen 1999). Interessant is ook de vraag hoe belangrijk de door Casanova gesignaleerde révolution herderienne geweest is in Nederland. De folkloristische mode lijkt in Nederland minder populair te zijn geweest dan in veel andere landen, maar een ander kenmerk
van deze revolutie – de nationalisering van de literaire canon – valt ook in Nederland te traceren. De periode na de Franse tijd, ook politiek in een aantal opzichten
een restauratieperiode, kan in de geest van Casanova beschouwd worden als een
tijdvak waarin de ontwikkeling in de richting van een autonome literaire ruimte
stagneerde: de cultuur van deze periode is wel als in zichzelf gekeerd omschreven. Met het kosmopolitisme van de veelal in de jaren dertig debuterende jongeren, de ‘Leidse romantici’ en de ‘Amsterdammers’ rondom Drost, lijkt weer een
meer ‘autonome’ tendens tot ontwikkeling te komen.
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Het zijn vragen en vermoedens die de lectuur van Casanova oproept en waar in
het bestek van dit artikel niet uitgebreider op ingegaan kan worden. Wel zal ik, en
daarmee keren we terug naar het uitgangspunt van dit artikel, in het navolgende
de beeldvorming rondom de erfenis van Napoleon omstreeks 1840 in de context
van Casanova’s onderzoek proberen te plaatsen: de Franse keizer blijkt de Hollandse gemoederen, zowel de nationalistisch als de kosmopolitisch georiënteerde, flink te hebben beziggehouden. Duidelijk zal worden dat die twee tendensen niet zelden bij één en dezelfde auteur terug te vinden zijn. Om de relatie
tussen de perifere Hollandse ruimte en het Parijse centrum te duiden, dienen we
kort te kijken naar het Napoleonbeeld van de Franse literatoren en met name naar
dat van de romantici onder hen.

Het Napoleonbeeld in Frankrijk en Nederland omstreeks 1840
De twee belangrijkste representanten van de Franse romantiek, Lamartine en
Hugo, voelden zich aan het begin van de jaren twintig, de tijd van Lamartines
vooral ook in Nederland befaamde Méditations,4 allesbehalve verbonden met de
Bonapartistische partij in Frankrijk.5 Zij konden zich veeleer vinden in de Napoleonkritiek van de conservatieve dichter Chateaubriand, die de keizer had neergezet
als een buitenlandse, want Corsicaanse, parvenu die met zijn wrede inborst was
uitgegroeid tot een tweede Attila. Dit beeld begon voorzichtig te kantelen toen
Napoleon in zijn ballingsoord St. Helena de laatste adem uitblies, niet nadat hij
er zorg voor had gedragen dat zijn memoires door een vertrouweling op schrift
waren gesteld. In dit Mémorial de Sainte-Hélène presenteerde Napoleon zich als martelaar en erfgenaam van de Franse revolutie. Als liberaal vorst zou hij zich hebben
opgeworpen als de bevrijder van de Europese volkeren die zich met zíjn hulp voor
het eerst tot naties hadden kunnen ontwikkelen. Mede onder invloed van buitenlandse Napoleonadepten zoals Manzoni, Heine en Pushkin verandert ook Victor
Hugo zijn beeld van Napoleon: van een satanisch monster evolueert hij tot een
Prometheus, tragisch vastgeklonken aan de rotsen van St. Helena. In de door
Hugo als weinig opwindend ervaren regeringsjaren van Louis Philippe neemt de
nostalgie naar de gloriejaren van Napoleons keizerrijk alleen maar toe. Een en
ander culmineert in de euforie ten tijde van de terugkeer van het lichaam van
Napoleon in 1840. De Engelsen staan toe dat de kist met Napoleons overblijfselen
vervoerd wordt van St. Helena naar Parijs, alwaar de keizer zijn laatste rustplaats
vindt in Les Invalides. In het lange gedicht ‘Le Retour de l’Empereur’ verwelkomt
Hugo hem in een verheven toonval: ‘Sire, vous reviendrez dans votre capitale […]
Glorieux, couronné, Saint comme Charlemagne et grand comme César!’ (Hugo
1840, 10). Napoleons transformatie in het genie van de eeuw lijkt daarmee compleet.
Is van die kanteling in het Napoleonbeeld ook in Nederland iets te merken? De
Vooys meent in een al wat ouder artikel over deze materie dat de Nederlandse
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Napoleonkritiek van na de Franse tijd al snel plaats maakte voor een genuanceerder geluid waarbij men ook oog kreeg voor de grootsheid en het genie van de
keizer (De Vooys 1953, 287). Van die nuance is echter ten tijde van de terugkeer
van Napoleons stoffelijk overschot naar Parijs niet veel te merken. De Vaderlandsche
letteroefeningen bijvoorbeeld moet weinig hebben van de nieuwerwetse cultus rond
Napoleon: ‘Napoleon wordt tot in het overdrevene toe geprezen, en is de groote
man der 19de eeuw. Zijn dan de slagen van zijnen ijzeren schepter over Europa, en
niet in het minst over ons toen zoo rampzalig Vaderland, reeds vergeten?’ (1839
B, 675). Andere tijdschriften besteden er minder aandacht aan, maar dat neemt
niet weg dat ook het Algemeen letterlievend maandschrift spreekt over ‘de dwaze vergoding van Napoleons zielloos overschot door den wuften Franschman’ (1840 M,
510) en in de Recensent leest men over ‘de woelzieke geest der Fransche raddraaijers’ die zich bezondigen aan het ‘vergoden’ van ‘het stoffelijk overschot van den
man des bloeds’ (1841 M, 41).
Nu had De Vooys bij zijn constatering de Nederlandse dichters op het oog en
niet zozeer de tijdschriften. Maar ook die dichters laten zich in 1840 niet onbetuigd: het wemelt van gelegenheidspoëzie over de gebeurtenissen in Parijs, iets
dat ongetwijfeld ook te maken heeft met het samenvallen van de terugkeer van
Napoleons lichaam met de herdenking van de Slag bij Waterloo, in 1840 immers
25 jaar terug. Onder de makers ook bekendere figuren als Tollens en Beets. Tollens verwoordt een anno 1840 in Nederland representatieve Napoleonvisie in ‘Het
graf van Napoleon’: de keizer was door God aangewezen om de revolutiegeest
onder de Fransen (‘’t wispelturigst volk’) te beteugelen, maar Napoleon maakte
vervolgens misbruik van zijn macht en meende ‘in zijn dwazen waan’ de hele
wereld te moeten onderwerpen. God greep uiteindelijk in en ‘De Phaëton viel
tuimlend van zijn wagen / En pletterde op een rots in zee’. Vooral Nederland zal
Napoleons wandaden nooit vergeten en in dit verband refereert Tollens aan de
nieuwe Napoleoncultus:
Wie tergend weer den dwingland groot moog heeten,
Gij noemt geweld noch heerschzucht groot.
Neen, wie hem roem’, spijt al zijn wanbedrijven,
Hem wierook’ in een logenlied,
Wie op zijn zerk een lofspreuk waag’ te schrijven,
Een Nederlander doet het niet.
(Tollens 1857, 106)
Minder eenduidig lijkt Beets in zijn korte gedicht ‘Napoleon terug 1840’. Hier
heet Napoleon ‘De geesel van Euroop’ die als balling en als gestorvene allengs
positiever werd benaderd. Een ‘nieuw geslacht’ meende zelfs dat Napoleon miskend werd. Nu diens as terugkeert naar Frankrijk wordt, aldus Beets, de ‘held der
poëzij’ weer deel van de geschiedenis en, voegt hij er hoopvol aan toe, die kent
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‘deernis […] noch dweperij’ (Beets z.j., 265). Beets’ toon is minder haatdragend
dan die van veel van zijn collega’s, maar ook hij moet niets hebben van de romantische Napoleoncultus. De bekendste stem in dit poëtische debat is wellicht die
van Isaac da Costa, die in zijn befaamde Vijf en twintig jaren. Een lied in 1840 een
flink aantal regels aan Napoleon wijdt en daarbij de tale Kanaäns niet schuwt. Da
Costa’s Napoleon is een tweede Lucifer die als een Morgenster een grote belofte
inhield toen hij de revolutie een halt toeriep, maar hij misbruikte als ongelovige
zijn almacht. Da Costa windt zich vooral op over de geniecultus rond Napoleon,
die paradoxaal genoeg past in een tijd waarin de in Nederland zo beruchte Duitse
theoloog David Friedrich Strauss in zijn Das Leben Jesu de bijbel zijn status van
goddelijke openbaring probeerde te ontnemen. Volgens Da Costa is Strauss uit
op een verwereldlijking van de religie en daarbij mikt hij op een ‘eerdienst van ’t
Genie!’ (Da Costa z.j., 71), op een verheerlijking van grote wetenschappers, kunstenaars en politieke leiders (zoals die van Napoleon dus). Maar een genie, aldus
Da Costa, is niets waard wanneer hij uiteindelijk niet voor God buigt.6 Da Costa
representeert een zeer orthodox geluid binnen de Nederlandse literatuur van die
dagen, maar hij is zeker niet de enige die de Napoleoncultus gebruikt om vraagtekens te zetten bij het ‘romantische’ genieconcept: het religieuze en het nationalistische sentiment gaan hier naadloos in elkaar over.

Van der Hoop: Napoleon als Christusfiguur
In het koor van ‘nationalistische’ Napoleoncritici lijkt Adriaan van der Hoop met
Napoleon. Een lied der toekomst de grote uitzondering. Zijn bijdrage aan het dichterlijke debat over de erfenis van Napoleon is zonder twijfel de meest ambitieuze: het
is een hymne aan de Franse keizer, onderverdeeld in zeven lange zangen en gelardeerd met een uitgebreid voorbericht, een Franstalige opdracht aan de burgerkoning Louis Philippe (die immers verantwoordelijk was voor het terughalen van
Napoleons stoffelijk overschot) en een veelbetekenende reeks van motto’s. Op het
eerste gezicht is de strekking van dit werk niet eens zo afwijkend van Da Costa’s
Vijf en twintig jaren: ook hier is de jonge Napoleon de held die in niets leek op een
‘bloeddronken Jacobijn’, maar de antirevolutionair werd overmoedig, tartte de
goddelijke almacht en kwam uiteindelijk ten val. Van der Hoop geeft aan dit tragische heldenepos echter een positieve draai door de nadruk te leggen op Napoleons bekering aan het eind van zijn leven. De oorlogszuchtige en wraakgierige
Bonapartisten zingt hij toe dat zij hun krijgsgezangen moeten staken, want:
Door den tegenspoed gelouterd, even als het goud in ’t vuur,
’t Menschdom voorgesteld ten teeken door Gods eeuwig Albestuur,
Boog uw Veldheer ’t hoofd ter ruste, stervende in ’t geloof van Hem,
Die door Vrede eens alles saamroept in Zijn nieuw Jerusalem.
Stervend liet hy ’t slagzwaard zinken. Stervend hield hy ’t kruis omvat.

51

internationale neerlandistiek

Wie heeft kracht het zwaard te zwaaien van den dooden Goliath?
(Van der Hoop 1840, 42)
En al eindigt Van der Hoop zijn werk net als Da Costa met de door de Apocalyps
geïnspireerde bede dat ooit alle volkeren onder één koning zullen leven, toch laat
zijn gedicht door de motto’s en door de karakterisering van Napoleon een heel
andere indruk na. De keuze van de motto’s, niet in de laatste plaats dat van Hugo
aan het begin van Van der Hoops hymne, plaatst het werk zo niet in het kamp van
de Franse Napoleonadepten, dan toch in dat van hen die de Franse keizer als een
groot genie beschouwden. Napoleon was volgens Van der Hoop ‘Sublime dans sa
gloire’, maar ook ‘grand dans sa défaite’ (Van der Hoop 1840, XIII). Het geniale
van Napoleon wordt in het gedicht bekrachtigd door een reeks van vergelijkingen
met andere grootheden: hij is een tweede Charlemagne, een Cesar, een leeuw,
een titaan, een halfgod, een Prometheus, een adelaar en een Goliath. Het meest
provocerend blijkt echter de vergelijking van Napoleon met Christus. Waar Van
der Hoop het vertrek uit St. Helena van Napoleons overblijfselen beschrijft, wordt
zijn held een Prometheus en Christus in één:
Vaarwel ô eiland, dat een reus klonkt aan uw rotsen,
Sterk als Prometheus, om der Goden wraak te trotsen
En ’t foltren van den gier, die ’t ingewand doorreet!
Vaarwel Gethsemané, dat als der Vorsten wreker,
Den banneling zoo vaak deed drinken uit den beker
Van ’t levensloopend zieleleed!
(Van der Hoop 1840, 23)
Juist deze vergelijking schoot de recensent van de Vaderlandsche letteroefeningen in
het verkeerde keelgat. Deze vindt Napoleon toch al een weinig passend object
voor een ‘schier afgodische lofverheffing’. Van der Hoop gaat wel erg makkelijk
voorbij aan het lijden van het Nederlandse volk ten tijde van Napoleon en: ‘Hoe
durft Van der Hoop het wagen, om Christus en Napoleon als bij elkander te brengen […] Dat zijn te heilige dingen, om ze alzoo te misbruiken!’ (1841 B, 68, 70).
Ook hier wordt een religieus en nationalistisch geluid in één adem verbonden met
kritiek op de geniecultus.

Potgieter: Napoleon als ‘Man onzer eeuw’
Behalve Van der Hoop is er in Nederland anno 1840 in ieder geval nog een andere
Napoleonapologeet te vinden, al heeft deze niet de behoefte gevoeld zich te mengen in het koor van gelegenheidsdichters. Het betreft E.J. Potgieter, wiens novelle
Albert beschouwd kan worden als een prozabijdrage aan het literaire debat over de
staat van Nederland, 25 jaar ná Waterloo. De titelheld, onmiskenbaar een alter
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ego van Potgieter, ergert zich in het verhaal herhaaldelijk aan de uitlatingen van
ene Van Uphoeve, een ijdele pseudo-jonker en het type dat met alle winden mee
waait. Deze Van Uphoeve blijkt zich, zoals zovele van zijn landgenoten, te ergeren
aan de nieuwerwetse Napoleoncultus. Het is hem een doorn in het oog dat een
Amsterdamse kunsthandel een prent in zijn etalage heeft opgehangen met daarop
Napoleon die als een tweede Messias uit zijn graf opstijgt, gekleed in keizerstenue
en met een lauwertak in de hand. Een lauwertak, aldus Van Uphoeve, ‘waaraan
het bloed van de halve wereld kleeft; een lauwertak, waarvan de tranen van weduwen en weezen druipen; een lauwertak, zoo het nog eene geeselroede ware’ (Potgieter z.j., 12). In het hoog oplaaiende twistgesprek met Albert verwijt Van
Uphoeve de jonge dichter een gebrek aan vaderlandslievendheid.
Albert moet van Van Uphoeves chauvinistische opwinding weinig hebben,
maar hij werpt tegelijkertijd het verwijt geen ware Hollander te zijn verre van
zich. Waarom zou het niet ‘nationaal’ zijn geweest wanneer de Hollanders hadden ingestemd met de hulde die de Fransen brengen ‘bij het ontvangen van het
laatste overschot van den Man onzer eeuw!’? (Potgieter z.j., 13). Albert pleit voor
een verlichte vorm van nationalisme door middel van een hekeling van benepen
chauvinisme:
[…] het was welligt, zelfs van de hoogere standen in ons vaderland, te veel
gevergd een weinig sympathie te hebben voor de late geregtigheid, een’ der
grootste genieën weêrvaren; - de volkshaat, die het kwade vergroot en het
goede voorbij ziet, de volkshaat weet van geene verzoening, zelfs niet in den
dood. Maar onze nationaliteit te bewijzen door de verguizing van het verhevene, maar in onze dagen de raauwe vloeken te herhalen door het gros onzer
schrijvers en dichters in 1815 uitgebraakt; maar vijf en twintig jaren later nog
geene schrede gevorderd te zijn op den weg naar de hoogte, van welke men
het verledene moet beschouwen, dat is bekrompenheid, die toejuiching kan
verwerven, maar welke hem, wien het handgeklap duizelen doet, en hen, wien
de handen zeer doen van het klappen, achteruit brengt […]! (13–14).
De natie, aldus Potgieter bij monde van Albert, wordt er niet beter van wanneer
men ‘het verhevene’ verguist. Het bewijst slechts dat de Hollander 25 jaar na Waterloo nog immer een bekrompen beeld heeft van Napoleon en diens glorietijd.
Past het bij de visie op Napoleon als ‘geesel Hollands’ dat men hem zoveel jaren
over Europa heeft laten heersen? Holland, zo luidt de tendens van Potgieters novelle, is een stilstaand water, een land waar de middelmaat overheerst en het genie, lees: Napoleon, het moet ontgelden.
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Tot slot
In hun bewondering voor Napoleon reiken Van der Hoop en Potgieter elkaar de
hand. Dat is opmerkelijk als men zich realiseert hoe ver de conservatief Van der
Hoop en de liberaal Potgieter ideologisch van elkaar afstonden. In het culturele
dan wel literaire veld profileren zij zich in de hiervoor besproken teksten echter
op een identieke wijze: zij identificeren zich met toonaangevende figuren in het
centrum van het Franse literaire veld (Van der Hoop met Hugo en Potgieter met
Lamartine; over de relatie van Potgieter met de Franse literatuur zie Van Greevenbroek 1951). Door zo te handelen distantiëren ze zich van een in hun ogen bekrompen nationalisme dat overheerst in het marginale, hier: Hollandse, literaire
veld. In de context van het Napoleondebat weegt voor hen het kosmopolitische en
poëticale belang – in dit geval de cultus van het kunstenaarsgenie – zwaarder dan
de nationalistische dan wel religieuze lading die aan de materie kleeft.7 Daarbij
mag overigens niet vergeten worden dat zij zich alles behalve militant betonen; in
Napoleon. Een lied der toekomst en in Albert valt, wederom in de termen van Casanova,
zowel een autonome als een heteronome tendens te bespeuren met als resultante
een pleidooi voor een meer verlichte vorm van nationalisme.
De geestdrift voor Napoleon had in Frankrijk een symbolische lading: ten tijde
van Louis Philippe stond het voor een tegencultuur, een nostalgie naar een groots
verleden waarvan na de Julirevolutie nog maar weinig over heette te zijn. De tijd
van genieën als Napoleon was voorbij. Een soortgelijk sentiment treft men aan bij
Van der Hoop en Potgieter; de twee auteurs lijken hierbij, wellicht nog meer dan
voor wat betreft de kwestie van het nationalisme, tegen de stroom in te roeien. Zij
profileerden zich door zich te spiegelen aan het debat in het centrum van Casanova’s République mondiale des lettres. In de negentiende eeuw is dit centrum vooral in
Frankrijk te vinden, al zocht Potgieter het ook vaak in Engeland of Duitsland.
Vooralsnog lijkt hij daarin uitzonderlijk te zijn geweest: in zijn enthousiasme
voor Napoleon kon zelfs zijn geestverwant Bakhuizen van den Brink hem niet
volgen (Potgieter 1890, 159–160). De cultus van het genie is in Nederland zelden
onomstreden geweest en wat dit betreft is de door Bril gesignaleerde overwoekering van de Piramide van Austerlitz een passend symbool.8

Noten
1. Zie bijvoorbeeld: Vaderlandsche letteroefeningen 1839 B, 623–623, waarin de recensent van
Kneppelhouts Souvenirs d’un voyage à Paris onder meer zijn twijfels uitspreekt over Kneppelhouts rol van intermediair tussen de Hollandse en Franse cultuur. Al eerder, in Vaderlandsche letteroefeningen 1839 M, 20–25, had het tijdschrift zich opgewonden over een
bezoek van Wap aan het echtpaar Lamartine te Parijs. Wap zou zich daar negatief hebben uitgelaten over de Hollandse cultuur.
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2. Over Kneppelhout in het algemeen en zijn Franse periode in het bijzonder: de inleiding
van M. Mathijsen en F. Ligtvoet bij Kneppelhout 1980; over Kneppelhouts vaardigheid
in de Franse taal: Smith 2002, 230–231.
3. Men heeft Casanova een francocentrische benadering voorgeworpen, een kritiek waar
zij zelf op reageert in een herdruk van haar boek uit 2008. Zie Buelens 2009, 119–120;
Casanova 2008, XIV–XVI. Meer principieel zou men kunnen tegenwerpen, dat Casanova
naar eigen zeggen weliswaar schatplichtig is aan de veldtheorie van Bourdieu, maar dat
zij te weinig ingaat op de vraag of men elementen van deze theorie – bijvoorbeeld ‘autonomie/heteronomie’ en ‘symbolisch kapitaal’ – zo maar kan gebruiken bij analyses van
periodes vóór de totstandkoming van het literaire veld in de loop van de negentiende
eeuw. Wordt de l’art pour l’art-achtige norm van een autonome literatuur op deze manier
niet ten onrechte teruggeprojecteerd op een tijdvak waarin men de verwevenheid van
bijvoorbeeld kunst en politiek niet als problematisch zag? Veelzeggend is in dit verband
dat Casanova weliswaar op de vroege geschiedenis ingaat, maar dat zij haar theorie
toch vooral uitwerkt aan de hand van cases uit de periode ná de l’art pour l’art. Een derde
kwestie, een die voor dit artikel van belang is, is Casanova’s neiging een al te rigide
onderscheid te maken tussen auteurs die een autonome dan wel een heteronome literatuurpraktijk nastreven. Worden de strategieën die hierbij een rol spelen niet meestal
teruggevonden in het gedrag van één auteur en gaat het in de literatuurgeschiedenis
dan ook niet om een minder eenduidige ontwikkeling dan Casanova suggereert? Kohler
(2007, met name 13–14) laat zien dat zelfs in een nationalistische houding zowel ‘autonome’ als ‘heteronome’ tendensen getraceerd kunnen worden.
4. Zie over de zeker aanvankelijk zeer positieve ontvangst van de poëzie van Lamartine in
Nederland Kool 1920.
5. Zie over het Napoleonbeeld in het algemeen en dat van de Franse romantici in het
bijzonder: Tulard 1971; Schmidt 1985; Lützeler 1990; Jourdan 2004.
6. In 1841 legt J. Boeke dezelfde relatie tussen de terugkeer van Napoleon in Parijs, Strauss
en de nieuwerwetse geniecultus: ‘God beware ons en ons gansche volk voor die eerdienst van het Genie, voor die vergoding van sterkte en dapperheid, al zou dan ook
Strauss met zijnen aanhang ons daarom alle verlichting en beschaving ontzeggen!’ (Vaderlandsche letteroefeningen 1841 M, 170).
7. In de decennia erna zouden auteurs als Huet en Multatuli op een soortgelijke manier
ageren. De laatste was aanvankelijk al net zo’n Napoleonadept als Potgieter en Van der
Hoop. Zie Van der Meulen 2002, 266, 506–508.
8. Ondertussen is de piramide overigens alsnog gerenoveerd. In dit artikel blijkt dat de
cultus van het genie vanuit een religieuze, vooral ook orthodox-protestantse hoek het
meest gewantrouwd werd. Hoe dit wantrouwen zich verhoudt tot de door Jensen geconstateerde ‘verheerlijking van het verleden’ middels een verering van vaderlandse helden, is een interessante vraag die een apart onderzoek verdient. Zie Jensen 2008.
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Lezen in de breedte
Kroniek van de literatuurwetenschap
Bart Vervaeck (Universiteit Gent)
Hoe gaat het met de literatuurwetenschap in Nederland en Vlaanderen? Goed,
hoewel de literatuurwetenschap niet bestaat. Er zijn veel uiteenlopende varianten
en die floreren zelfs in een klein taalgebied als dat van ons. Dat zou de al te korte
samenvatting kunnen zijn van Tijding en tendens: Literatuurwetenschap in de Nederlanden. Het boek bevat negen teksten die in de inleiding met elkaar verbonden worden door hun ontstaanscontext (een congres in Leuven), hun centrale vraagstelling (hoe zit het met de eigenheid van de Nederlandstalige literatuurwetenschap
én met haar verhouding tot de buitenlandse tradities?) en hun positie op het continuüm tussen literatuurwetenschap (theorie) en literatuurkritiek (praktijk).
De eerste vier bijdragen concentreren zich op vormen van tekststudies. Lars
Bernaerts geeft een overzicht van de narratologie in de Lage Landen. Hij toont de
verschuiving van een klassieke, structuralistisch geïnspireerde verhaalanalyse
naar een postklassieke benadering, die oog heeft voor de lezer en de context. Aan
het eind wijst hij op de noodzaak de hedendaagse cognitive turn te verwerken zonder daarbij de kracht van de tekstuele analyse te verliezen. Ulla Musarra-Schrøder
toont een vergelijkbare evolutie van structuralisme naar poststructuralisme in het
werk van W. Bronzwaer, die in die twee fasen voor ogen houdt dat de zogenaamde wetenschappelijke theorie steeds een vorm van interpretatie (en dus een
praktijk) is. Ook het poëtica-onderzoek van J.J. Oversteegen houdt het midden
tussen theorie en interpretatieve praktijk. In zijn geval komen daar nog de nationale literatuur en de literatuurgeschiedenis bij, zoals Pieter Verstraeten demonstreert in een scherpzinnige, kritisch bewonderende bespreking van Oversteegens
opvattingen. Waar die tekortschieten (bijvoorbeeld in hun decontextualisering en
essentialisme), biedt het institutionele onderzoek van Verdaasdonk, Dorleijn en
Van Rees soelaas – terwijl zij op hun beurt nog wat kunnen leren van de tekstuele
en semantische analyses van Oversteegen. Douwe Fokkema vraagt aandacht voor
drie losse eindjes in de historie van de Nederlandstalige literatuurwetenschap: de
literaire taal als normafwijking, de intertekstualiteit als onvermijdelijk onderdeel
van elke literaire tekst en de genres als modellen voor vernieuwing en continuïteit. Volgens Fokkema zijn die drie dimensies ten onrechte op de achtergrond geplaatst door de vele recente ontwikkelingen die hun aandacht vooral op de context richten.
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Die contextgerichte vormen van literatuurwetenschap komen aan bod in de
tweede groep van – opnieuw vier – bijdragen. Bart Keunen stelt samen met Daan
Vandehaute en Laurence van Nuijs de twee hoofdstromingen van de literatuursociologie in de Lage Landen voor: ten eerste de hermeneutische versie (van theoretici als Goldmann), die later verruimd wordt door de linguistic turn en nog later
door de cultural turn; ten tweede de empirische lijn van Escarpit over Verdaasdonk
tot Dorleijn. Kevin Absillis geeft een goed gedocumenteerd overzicht van de uitgeverijstudie in Nederland en Vlaanderen. Hij onderscheidt drie stromen: de empirische, de boekgeschiedenis en de combinatie van die twee in het institutionele
onderzoek van Dorleijn en Van Rees. Volgens Absillis is die integratie nogal statisch en moet ze vervolledigd worden met diachroon onderzoek. Joost de Bloois
bestudeert de houding van Mieke Bal ten opzichte van de cultural studies, de cultural
analysis (die de ideologisch kritische invalshoek van de culturele studies overneemt, maar ze combineert met een heterogene methodologie) en de interdisciplinariteit. Volgens De Bloois ziet Bal die laatste nog te veel in termen van de tekst
en de literatuurstudie. Jürgen Pieters bespreekt drie gevallen waarin de historische
lectuur tegenover de esthetische geplaatst wordt. De eerste invalshoek draait rond
contextualisering en auteursintenties, en leest de tekst als een bron van kennis.
De tweede zou veel meer tekst- en lezersgericht zijn, en zou literatuur dan ook als
een esthetische bron zien. Pieters maakt duidelijk dat die tweedeling een oud zeer
is, terwijl ze via het new historicism probleemloos tot een eenheid omgevormd kan
worden.
In het nawoord bespreekt Geert Lernout de lotgevallen van de vergelijkende
literatuurwetenschap: van een filologie die de literatuur met al de rest verbond,
naar een close reading die teksten alleen met andere teksten verbindt, en zo naar
een steeds groeiende theoretisering die de vergelijkende literatuurstudie onderwerpt aan de algemene literatuurwetenschap. Tijding en tendens biedt een goed
overzicht van een aantal scholen, tendensen en evoluties in de Nederlandstalige
literatuurwetenschap: narratologie, poëtica-onderzoek, formalisme, hermeneutiek, sociologie, empirisch en institutioneel onderzoek, boekgeschiedenis, cultural
studies, new historicism. Ook hun band met het internationale onderzoek wordt af
en toe aangeraakt. Volledigheid wordt niet nagestreefd. Zo is er geen genderstudie, genetische kritiek of deconstructie. Maar wat behandeld wordt, is zeker de
moeite waard: helder, betrouwbaar en overzichtelijk. Het toont ook goed het
steeds breder wordende palet van de literatuurwetenschap.
Een boek dat deze verbreding verbindt met de beroepspraktijk en met de andere wetenschappen is Kernthema’s in de literatuur- en cultuurwetenschap. ‘Van een
apart vakgebied […] is literatuurwetenschap in de laatste decennia steeds sterker
interdisciplinair geworden. Niet alleen zijn methodes, theorieën en concepten geimporteerd en geëxporteerd uit en naar andere disciplines, maar ook het onderzoeksobject is uitgebreid van de literaire tekst naar de tekst in de breedste zin, als
“leesbaar” tekensysteem.’ Dat schrijven Joost de Bloois en Esther Peeren terecht
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in de inleiding van hun boek. Zij pleiten voor een analytische, kritische en veelkantige lectuur, niet van de literaire tekst op zichzelf, maar van de tekst en de
context, en vooral: van de vele interacties tussen beide.
Die interacties vormen de kern van alle thema’s die de auteurs in hun boek
aansnijden. De inleiding en het eerste hoofdstuk leggen de conceptuele en theoretische funderingen voor het thematische onderzoek. De abstracte argumentatie
wordt, gelukkig, steeds geïllustreerd en genuanceerd, via een korte bespreking
van belangrijke literatuurwetenschappers en vooral via talloze voorbeelden uit literatuur, film, strips en andere bronnen. Kadertjes onderbreken en verhelderen
het betoog door toelichting te verschaffen bij concepten, periodes, instituten enzovoort.
In de inleiding worden de centrale concepten gedefinieerd (of beter: omcirkeld,
want een ultieme definitie blijkt niet te bestaan): literatuur, wetenschap, interdisciplinariteit. De uiteenzetting is zeer up to date. Zelfs het hierboven besproken
Tijding en tendens duikt erin op. Het eerste hoofdstuk presenteert de literatuurwetenschap als een geïnstitutionaliseerde discipline. Zoals bij alle instituten, speelt
hier de spanning tussen autonomie en heteronomie een centrale rol. De Bloois en
Peeren belichten vanuit een (neo)marxistisch perspectief de ideologie als vertaling
tussen de binnen- en buitenkant van de literatuurstudie. Dat levert (omkaderde)
uitstapjes op naar cultural studies, de auteur als producent, Baudelaire en Bourdieu,
zonder dat deze uitweidingen afbreuk doen aan de rode draad van het verhaal.
Hoofdstuk twee toont de import waardoor de literatuurstudie inzichten uit andere wetenschappen binnenhaalt; hoofdstuk drie belicht de export naar andere
disciplines. Bij de import leggen de auteurs de nadruk op de theorie als begrip,
als abstracte strategie en als concrete strijd. Er wordt niet alleen gevochten om de
‘juiste’ – dat wil zeggen legitieme – theorie, maar zelfs om het bestaansrecht van
theorie. Op dat slagveld ontmoeten de humane wetenschappen en de natuurwetenschappen elkaar. Sokal en Bricmont, die de poststructuralistische theorie als
fraude bestempelden, leiden hier de troepen. Het derde hoofdstuk verkent de invloed van de literatuur(studie) op de filosofie. Plato, Heidegger, Bataille, Derrida
en Deleuze zijn slechts enkele grensgangers die dichten en denken op elkaar betrekken. Ze krijgen het literaire gezelschap van auteurs als Joyce en Van Ostaijen –
tot mijn verbazing ontbreekt Gerrit Krol, maar dat is ongetwijfeld een persoonlijke voorkeur. De Bloois en Peeren behandelen in dit kader ook de semiotiek, die
in allerlei disciplines werkzaam is en die alles tot een leesbaar en interpreteerbaar
tekensysteem maakt.
Het vierde hoofdstuk presenteert een gevalstudie waarin import en export elkaar afwisselen: het grensverkeer tussen literatuur en geschiedenis, fictie en feit.
De narrative turn wordt uiteengezet, Hayden White en Frank Ankersmit spelen de
hoofdrol en de historische roman is het geliefkoosde genre. Het cultureel materialisme en het new historicism vervolledigen het verhaal – of het historische overzicht.
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De laatste twee hoofdstukken tonen de verbreding op een nog grotere schaal.
Hoofdstuk vijf gaat over de globalisering, hoofdstuk zes over het posthumanisme.
Bij de globalisering vinden de auteurs plaats voor een korte bespreking van de
postkoloniale studies, de Imagined communities van Benedict Anderson, het postmodernisme (dat de grenzeloosheid preekt), de wereldliteratuur, de vertaalwetenschap en de digitale literatuur. In het slothoofdstuk gaat het over de banden tussen literatuur, cultuur en menselijkheid. Is het humanisme voorbijgestreefd?
Hebben we de grenzen van de mens bereikt – of misschien zelfs al overschreden?
Hoe moeten we dat dan bestuderen? Dat zijn slechts enkele vragen die De Bloois
en Peeren opwerpen en die ze via een rij van theoretici (o.a. Fukuyama, Lyotard en
Foucault) proberen te beantwoorden. In hun nawoord blikken ze vooruit op mogelijke ontwikkelingen. Ze erkennen dat de literatuur en de studie van de literaire
tekst hun dominante positie verloren hebben, maar de interdisciplinariteit die
daarvoor in de plaats gekomen is, verruimt de mogelijkheden.
Het is wonderlijk hoeveel stromingen en auteurs De Bloois en Peeren weten te
presenteren binnen hun kader van interdisciplinariteit en interactie. Denkers (als
Adorno of Derrida) komen soms op meerdere plaatsen terug, zodat je hier geen
fraai afgeronde overzichtsbehandeling van een theoreticus zult vinden. Het gaat
eerder om korte besprekingen die het nadeel hebben dat ze slechts een bepaalde
dimensie van een figuur belichten, maar het voordeel dat ze uiteenlopende visies
mooi bij elkaar brengen in een verhaal dat tegelijkertijd duidelijke rode draden
bevat en veel uitweidingen of terzijdes toelaat.
Een goede illustratie van de vele gedaanten die de Nederlandse literatuurstudie
aanneemt, is te vinden in Literatuur en crisis. De Vlaamse en Nederlandse letteren in de
jaren dertig. Zoals Leen van Dijck (directeur van het Letterenhuis in Antwerpen) in
haar woord vooraf opmerkt, wordt in deze bundel aan de hand van ‘uiteenlopende methoden […] een beeld gegeven van de contemporaine neerlandistiek’.
Koen Rymenants ordent de methodologische verscheidenheid in zijn inleiding: er
zijn de sociologische benaderingen die vooral oog hebben voor het veld, de instituties, de kritiek en de netwerken. Daarnaast zijn er de tekstuele onderzoeksvormen, die zich in dit geval niet beperken tot de canon en het hoogstaande literaire
werk, maar vooral oog hebben voor de arrière garde (bijvoorbeeld de streekroman
en het massatoneel) en de koloniale, soms ook anderstalige literatuur. Die teksten
zijn vooral interessant in hun context, en omgekeerd: de sociologische context
werpt een verhelderend licht op de teksten. Op die manier horen de twee benaderingen bij elkaar en getuigen ze beide van dezelfde spanning tussen autonomie
(de tekst als wereld op zich) en heteronomie (de tekst als deel van de wereld). Dat
past perfect bij het onderwerp van alle bijdragen, namelijk de jaren dertig. Net in
die periode werd de literatuur steeds autonomer – een proces dat ingezet werd
rond 1900 – terwijl ze tegelijkertijd steeds meer politieke en sociale eisen te verwerken kreeg.
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Die spanning wordt perfect geanalyseerd in het eerste stuk van de bundel.
Daarin corrigeert Gillis Dorleijn het clichébeeld als zou de literatuur van de jaren
dertig vooral een reactie op de crisis zijn. Kevin Absillis sluit daarbij aan door te
tonen dat de Vlaamse (literaire) uitgeverijen in die tijd een groot optimisme etaleerden, onder meer als reactie op de vernederlandsing van het openbare leven.
Absillis wijst op de band met de Vlaamse beweging en ontvoogding, die dan weer
tegengewerkt wordt door het (blijvende) prestige van de Nederlandse uitgeverijen
voor de Vlaamse auteurs. Dat Nederland nochtans niet het paradijs was, blijkt uit
de bijdrage van Helleke van den Braber over de financiële laveerkunsten van Nederlandse schrijvers. Die moesten een evenwicht zoeken tussen economisch
(‘rijk’) en symbolisch (‘sjiek’) kapitaal in wel erg barre omstandigheden, die het
vooral de professionele auteur moeilijk maakten. Het mecenaat was dan een van
de mogelijke uitwegen. Hans Vandevoorde completeert de sociologische afdeling
door een onderzoek naar de Vlaamse PEN (Teirlinck, Vermeylen, Toussaint van
Boulaere, Hegenscheidt) en, in mindere mate, de VVL. Volgens hun critici werden
die groeperingen gerund door een ‘liberaal-socialistische letterkliek’, maar zoals
de casus van de Wereldtentoonstelling uit 1935 laat zien, was het vooral de taalpolitiek die de koers van de twee organisaties bepaalde.
Na het sociologische deel volgt een afdeling met vier bijdragen over ‘het literair-culturele debat’. Die verhelderen de nauwe band tussen literatuurkritiek en
politieke cultuur. Zo blijkt de polemische column ‘Door mijn luidspreker’ van
Victor Brunclair een spreekbuis voor zijn (gefnuikte) activistische en antiburgerlijke politieke ideeën, die hem – zoals Dieter Vandenbroucke aantoont – steeds
meer tot een marginale positie in het literaire veld veroordeelden. De literaire kritieken die Richard Minne in de socialistische krant Vooruit publiceerde, getuigen
van zijn dubbelzinnige houding ten opzichte van de Belgische Werkliedenpartij
en de ‘proletarische kultuur’. Els van Damme argumenteert overtuigend dat de
criticus zich steeds meer losmaakt van de officiële ideologie van zijn werkgever.
Aan de hand van Anton de Koms Wij slaven van Surniname onderzoekt Liselotte
Hammond hoe literariteit en regionaliteit (i.c. de kolonies versus het vaderland)
vorm kregen in het boek en in de receptie. Erica van Boven brengt een andere
vorm van kritische interactie met het buitenland in kaart door de Nederlandse
receptie van Lady Chatterley’s lover te onderzoeken. Lawrence’ aanval op de geïndustrialiseerde maatschappij en zijn pleidooi voor de natuur paste via Nietzsche wonderwel bij de kritische opvattingen van Ter Braak en Du Perron.
De derde en laatste afdeling van Literatuur en crisis richt zich op (niet-gecanoniseerde) werken en op hun gespannen verhouding met de context. Soms wordt dat
geformuleerd als een oorzaak-gevolgverhouding. Zo bestudeert Klaus Beekman
de effecten van de beurskrach op literaire auteurs en, in mindere mate, op hun
teksten. Tom Sintobin zoekt naar sporen van de crisis in de Nederlandse boerenromans en vindt die onder meer in de organische metaforen (‘slecht weer op de
Beurs’), wat hem tot een pleidooi voor een discoursanalyse van dit genre brengt.
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Een vergelijkbaar perspectief valt op in Hilde de Moors analyse van socialistische
streekliteratuur. Aan de hand van de spanning tussen stad en platteland in een
roman van Theun de Vries, onderzoekt zij de ideologische dimensie van dat
genre. Lut Missinne zoomt via Albert Kuyle in op het genre van het reisverslag.
Haar aandachtige analyse van Kuyles vertelstrategieën onthult niet alleen een zelfbewuste (ook in de zin van arrogante) en emotionele verteller, maar ook een –
steeds scherper verwoorde – ideologie waarin onder meer antisemitisme en denigrerende opmerkingen over vrouwen opvallen. Een nog duidelijkere band tussen
ideologie en genre is te vinden in het massaspel, dat Thomas Crombez verhelderend doorlicht aan de hand van ideologische concepten als ‘gemeenschap’, en
klasseert aan de hand van de plaats en de schaal van deze evenementen. In dezelfde traditie onderzoekt Ad van der Logt de functies (vermaak, propaganda,
educatie) en de contextuele inbedding van het nationaalsocialistische theater.
Waar Literatuur en crisis een decennium overziet, stelt In 1934 scherp op één jaar.
Maar zelfs dan blijft de blik breed. Niet alleen zijn de methodes veelsoortig, ook
de bestudeerde onderwerpen waaieren breed uit. De unique selling proposition van
dit fraai uitgegeven boek is de nadruk op de interacties tussen de Nederlandse en
de buitenlandse literatuur en cultuur. Het betreft meer bepaald 13 landen of regio’s, van Latijns-Amerika over Rusland tot het exotische Vlaanderen. Opnieuw
gaat het niet alleen over literatuur en zeker niet alleen over de tekst op zichzelf,
maar over cultuur in de ruimste zin. Elke bijdrage – er zijn er 42 in totaal – gaat
uit van ‘één culturele gebeurtenis in het jaar 1934’, bijvoorbeeld het bezoek van
Richard Strauss aan Amsterdam, de publicatie van een Céline-vertaling, het eerste
Nederlandse optreden van het cabaret ‘Die Pfeffermühle’ of – om het weer exotisch te maken – de publicatie van Elsschots poëzie bij een Haarlemse uitgever. Er
zijn bijdragen over jazz, film, beeldende kunst, fotografie, politiek, maar de literatuur in de ruime zin overheerst: literaire prijzen (Slauerhoff, Pirandello), tijdschriften (Die Sammlung, Perspectieven van wordende cultuur), vertalingen (van André
Malraux, Joseph Roth, Aldous Huxley), receptie (van Joyce, Dos Passos, José Ortega y Gasset en de Scandinavische literatuur), theater (Max Reinhardt en Leopold
Jessner) en instellingen (Vereeniging Nederlandsche Vertalingen, PEN Nederland).
De besproken gebeurtenissen worden chronologisch gerangschikt: het eerste
stuk gaat over januari 1934, het laatste over december. Het buitenland is niet altijd
even prominent, welomschreven of evenwichtig aanwezig (er is een onmiskenbaar overwicht van Duitsland), maar het is er wel steeds. De redactie koos voor
1934 omdat dit een ‘neutraal’ jaar is, in vergelijking met bijvoorbeeld 1933, wanneer Hitler aan de macht komt.
Misschien lijkt dit een beetje op een grabbelton, maar dat is gelukkig niet zo.
Wat in Kernthema’s in de literatuur- en cultuurwetenschap op een theoretisch en methodologisch vlak voorgesteld wordt, wordt hier praktisch en op kleine schaal toegepast: er wordt gewerkt met thema’s, 24 in totaal. Elke bijdrage behandelt een vijf-
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tal thema’s, die aan het begin van de tekst als rode draden in de marge afgedrukt
worden. Dat is niet alleen een goede gids voor het stuk in kwestie. Aan het begin
van het boek wordt per thema een overzicht gegeven van alle teksten die daarover
spreken. Wie alle stukken wil lezen over ‘cultuurkritiek’, ‘jeugd’, ‘man-vrouwverhoudingen’, ‘receptie’ of ‘tijdschriften’ kan dat dus zonder enige moeite. In combinatie met de chronologische ordening, is dit een uitstekende remedie tegen de
al te losse structuur van vele verzamelbundels.
De twee dozijn kernthema’s zijn niet zo helder gedefinieerd en ingebed als in
het boek van De Bloois en Peeren. Ze zijn ook van erg uiteenlopende aard: het kan
gaan om instituties (uitgevers), poëtica’s (vorm of vent), politieke ideologieën
(communisme, fascisme) – kortom, opnieuw heerst de veelvormigheid. De thema’s worden pas duidelijk in het gebruik. Overkoepelende methodologische of
theoretische beschouwingen moet men hier niet verwachten. Wat in Tijding en
tendens, onder meer via Bronzwaer en Lernout, theoretisch verduidelijkt werd, ziet
de lezer hier aan het werk: de grenzen tussen theorie en praktijk, methodologie
en interpretatie vervagen. Je zou In 1934 toegepaste literatuurwetenschap kunnen
noemen. Een toepassing die even breed en divers is als de hedendaagse literatuurtheorie, en die laat zien dat er geen lectuur of interpretatie bestaat zonder theorie.
Zoals, omgekeerd, elke theorie steeds steunt op interpretaties.
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Natascha Veldhorst, Zingend door het leven. Het Nederlandse liedboek in de
Gouden Eeuw. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2009. 178 pp. ISBN
978 9089 641 465. € 29,50.

Hilversum 3 bestond nog niet
Nederland was ooit – hoe vreemd dit misschien ook moge klinken – een zingend
land:
Dat vocale gemak en die talige vrijheid had ooit iedere Nederlander: in de middeleeuwen, de zestiende en de Gouden Eeuw – tot nog ver daarna. Arbeiders
en middenstanders, maar ook de hoger geplaatsten op de maatschappelijke
ladder. Meezingend in gezelschappen en zelf zingend, want onze voorouders
waren zelfstandiger zangers dan wij. Iedereen zong, thuis en onderweg, samen en alleen, én in het Nederlands. Duizenden Nederlandstalige liederen
waren er in omloop (Veldhorst 2009).
Dit schrijft Natascha Veldhorst in het voorwoord van Zingend door het leven. Een
spectaculair verschijnsel, zou je zeggen, en zeker tijdens de roemrijke Gouden
Eeuw, een tijd van economische en culturele bloei waarin inheemse en uitheemse
kunstvormen in Nederland samenkomen. Merkwaardig genoeg hebben wetenschappers tot nog toe weinig geschreven over deze boeiende zangcultuur. Veldhorsts boek duikt dieper in het onderwerp en put daarvoor uit een groot aantal
bronnen en kijkt over de grenzen van disciplines, genres en thema’s heen. Veldhorst behandelt het fenomeen van de liedboeken en kiest daarvoor een interessante structuur: de hoofdstukken worden afgewisseld met paragrafen die aan
twaalf afzonderlijke liedboeken zijn gewijd. Daarin wordt de inhoud en strekking
van elk werk kort uiteengezet en in een context geplaatst.
In het eerste hoofdstuk staat de afbakening van het genre van het lied centraal
vanaf het moment van zijn ontstaan in de eerste helft van de zestiende eeuw. Naar
inhoud zijn de liederen grofweg onder te verdelen in drie categorieën: kluchtige,
amoureuze en religieuze. Deze verdeling roept meteen de associatie op met Bredero’s Groot Lied-boeck, dat niet behandeld wordt in een van de twaalf korte inter-
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mezzo’s, ondanks de veelzeggende publicatiegeschiedenis van dit werk. Gezien
de populairwetenschappelijke benadering die deze studie hanteert, is het vreemd
dat dit succesvolle werk hier ontbreekt.
Vervolgens verneem je veel meer over de verschillende functies van het lied: het
werd gebruikt voor vermaak, plezier en troost, maar het had ook een maatschappelijke en opvoedende functie en het werd zelfs ingezet ‘als melancholiebestrijder
voor de bedroefde zielen’. Bijzonder interessant zijn Veldhorsts analyses van de
interactie tussen de muziek en de Nederlandse of buitenlandse teksten, het onderzoek naar de wijze waarop dit alles op schilderijen, prenten en tekeningen
afgebeeld werd en de manier waarop de liederen zich verhouden tot de geldende
conventies. Je komt te weten dat de samenwerking tussen dichters en componisten niet altijd vlot liep, maar ook dat het lied vaak werd gebruikt als een effectief
politiek of religieus propagandamiddel. De zeventiende eeuw was een politiek
roerige tijd en de liedboeken, met hun aangenaam verwoorde boodschap, functioneerden perfect binnen de debatcultuur die inmiddels als een kenmerk van de
Republiek wordt beschouwd.
Vanuit meerdere invalshoeken wordt nagegaan welke middelen de auteurs hanteerden om zo overtuigend mogelijk te zijn. Het meest evidente voorbeeld hiervan
is het Geuzenliedboek, een overkoepelende term voor allerlei soorten liederen: strijden verzetsliederen, historieliederen, geestelijke liederen, spot- en schimpliederen.
De invloed van het liedboek werd niet zelden zelfs als bedreigend ervaren door de
overheden. De ‘morele’ kwestie komt in het twaalfde hoofdstuk uitgebreid aan de
orde, met de heftige reacties van gelovige liedboekauteurs en predikanten op de
verholen scabreuze inhoud van sommige liederen. Behalve die politiek-maatschappelijke functie die het liedboek had, blijkt ook dat ‘het amoureuze, wereldlijke liedboek werd beschouwd als een ideaal geschenk van een minnaar aan zijn
geliefde’. Een van de kerngedachten in deze studie is dat dit genre deel uitmaakte
van de kleine en grote rituelen van het dagelijkse leven in de zeventiende eeuw.
Veldhorst maakt de lezer vertrouwd met verschillende figuren die een rol gespeeld hebben bij de verspreiding van liedboeken: straatzangers, liedkramers,
liedverkopers, boekhandelaars en drukker-uitgevers. Daarnaast schenkt ze ook
aandacht aan de grafische kwaliteiten van de boeken. Die waren immers medebepalend voor het succes van de liederen. Andere interessante passages belichten de
banden tussen liedboekauteurs en toneelschrijvers. De samenwerking varieerde
van sporadische contacten tot de ‘uitwisseling’ van integrale liederen en motieven. Uit de analyse van de verhouding tussen liedboeken en de visuele kunsten
blijkt dan weer dat afbeeldingen van liedboeken op schilderijen minder vaak voorkomen dan gedacht. Veldhorst rondt haar studie af met een beschouwing over de
keuze van de melodieën. Om het verhaal te actualiseren verwijst ze soms naar de
huidige technologie – ‘zelfs het formaat komt overeen: de iPod lijkt gemodelleerd
naar het zeventiende-eeuwse liedboek op mopsjes-grootte’ – en naar moderne be-
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grippen: sommige liederen symboliseerden, in de ogen van de predikanten, ‘een
levensstijl van toenemend consumentisme’.
Dit boek mag dan misschien een beetje lijden onder Veldhorsts neiging alles zo
helder en toegankelijk mogelijk te maken, haar benadering leidt alleszins tot een
vlot leesbare studie die bovendien met prachtige illustraties is verrijkt. Voor vakgenoten brengt dit essay weliswaar weinig nieuws, maar de grote verdienste van
dit boek is dat het een schat aan aanknopingspunten biedt die de leek in staat
stellen om zich te verdiepen in dit boeiende genre. De combinatie van zowel wetenschappelijke als meer anekdotische beschouwingen zal zeker in de smaak vallen. Alles bij elkaar biedt het boek een mooie staalkaart van het onderzoek naar
de liedboeken in de zeventiende eeuw.
Franco Paris

Hans Groot, Van Batavia naar Weltevreden. Het Bataviaasch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen, 1778-1867. Leiden, KITLV Press, 2009. 579 pp.
ISBN 978 9067 182 935. € 45.

Geschiedenis van het Bataviaasch Genootschap
Het Indonesische Nationaal Museum aan de Medan Merdeka Barat in Jakarta is
gevestigd in een gebouw dat in 1867 in gebruik is genomen door het Bataviaasch
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Het Genootschap werd in 1778
gesticht en is daarmee het oudste op westerse leest geschoeide wetenschappelijke
genootschap in Azië, zes jaar ouder dan de Brits-Indische Asiatick Society in Calcutta. Hans Groot, als neerlandicus werkzaam in Jakarta, promoveerde in 2006 op
een studie over de eerste 89 jaar uit het bestaan van het Genootschap, vanaf de
stichting in 1778 tot de ingebruikneming van het nieuwe museumgebouw en bibliotheek in 1867. Dit boek is de handelseditie van het proefschrift.
In zijn studie bepaalt Groot zich hoofdzakelijk tot de institutionele kant van de
geschiedenis van het Genootschap en geeft de lezer een zeer gedetailleerd beeld
van de wisselende doelstellingen, het ledenbestand (nauwelijks Indonesische leden), de activiteiten van de directie en het bestuur, en de verhouding met de koloniale overheid. Hij sluit daarmee aan bij Nederlands genootschapsonderzoek
zoals dat vanaf de jaren 1980 door de Utrechtse onderzoekers Mijnhardt en Kloek
ontwikkeld is. Voor zijn bronnen heeft hij zich in een belangrijke mate gebaseerd
op het archief van het Genootschap dat in het Nationaal Archief in Jakarta bewaard wordt. Onderzoekers die zich met de wetenschapsgeschiedenis van Indonesië bezighouden, kunnen Groot dankbaar zijn voor de bijzonder degelijke manier waarop hij de eerste periode uit de geschiedenis van het Bataviaasch
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Genootschap heeft beschreven. Het jaar 1867 was een geschikt eindpunt voor de
studie. Niet alleen kwam toen een einde aan de zorgelijke ruimtelijke situatie
waarin het Genootschap decennia lang verkeerd had, het jaar betekende ook het
begin van een bloeiperiode die zich tot het einde van het koloniale bewind zou
voortzetten. Groots studie dekt daarmee vooral de wankele beginjaren.
Grofweg onderscheidt Groot twee fases in de eerste 89 jaar van het Bataviaasch
Genootschap. Tot ongeveer 1840 had het genootschap een encyclopedisch werkterrein naar voorbeeld van soortgelijke genootschappen in Nederland. Naast de
studie van taal- en volkenkunde en de natuurlijke historie wilde het genootschap
ook de landbouw bevorderen, een bibliotheek opbouwen, prijsvragen uitschrijven
en een periodiek uitgeven – de Verhandelingen van het genootschap. Het werkterrein was niet alleen te breed, maar de personele samenstelling van het bestuur
ook te sterk aan wisseling onderhevig en de wetenschappelijke capaciteiten van
de meeste leden te beperkt. Daarbij kwam nog de onzekere politieke en economische situatie: de ineenstorting van de VOC na de Vierde Engelse Oorlog en de
machtswisselingen in Batavia die het gevolg waren van de strijd tussen Engeland
en Frankrijk om de wereldhegemonie. Tekenend voor de relatieve onbeduidendheid van het Bataviaasch Genootschap tijdens de eerste fase van haar bestaan, is
het contrast tussen de liefhebberende Nederlanders die zich in de tropen met
elektriseermachines bezighielden en de dynamische nieuwe Engelstalige leden
uit de tijd van het Engelse bewind (1811-1816). Luitenant-gouverneur Raffles was
bijvoorbeeld niet alleen, zoals Nederlandse gouverneurs-generaal, beschermheer
van het genootschap, maar ook iemand die actief deelnam aan de wetenschappelijke activiteiten van het Genootschap. Hij publiceerde na zijn vertrek onder meer
de History of Java (1817), een boek dat lange tijd een standaardwerk bleef.
Voor de tweede fase, na 1840, was het voorzitterschap van dominee Van Hoëvell belangrijk. Van Hoëvell zorgde ervoor dat het Genootschap tussen 1843 en
1848 over een eigen drukpers kon beschikken (Groot geeft een lijst van de publicaties in een bijlage). Door zijn toedoen specialiseerde het genootschap zich op
het terrein van taal-, land- en volkenkunde. De hervormer Van Hoëvell ging naar
de zin van het gouvernement echter teveel zijn eigen gang, terwijl hij ook betrokken raakte bij een beweging die erop aandrong dat bepalingen werden opgeheven
die de toegang van in Indië geboren Europeanen tot een carrière in het bestuur
belemmerden. Een en ander leidde tot Van Hoëvells vertrek in 1848. Hoewel het
gouvernement toen een einde maakte aan de drukpers van het Genootschap,
werd de richting die het Genootschap onder Van Hoëvell was ingeslagen voortgezet, ook wat betreft de samenstelling van de verzameling waarin Javaanse oudheden en etnografica een steeds grotere plaats gingen innemen. De intensiteit
van de activiteiten nam verder toe. Naast de Verhandelingen (1779-1950, 79 delen)
werd sinds 1853 het Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde (1853-1957, 85
delen) gepubliceerd.
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Groots boek geeft een zeer gedetailleerd beeld van het functioneren van het
Bataviaasch Genootschap als organisatie. Het is echter wel een boek voor de gespecialiseerde lezer. Over de precieze aard van het door het Genootschap verrichte onderzoek of de inhoud van de door haar uitgegeven publicaties komt men
weinig te weten. Groot beperkt zich tot het noemen van titels, hoeveelheden oudheden of de relatieve verdeling van activiteiten over verschillende vakgebieden. De
opzet van het boek is tegelijk smal – uitsluitend de institutionele geschiedenis van
het Genootschap – en gedetailleerd, in de zin dat bijvoorbeeld zelfs de salarissen
van bode en schoonmakers genoemd worden wanneer de bedragen in het archief
teruggevonden kunnen worden. De internationale literatuur over ‘koloniale wetenschap’ en de wisselende locaties en contexten waarin de verlichting gepraktiseerd werd, die de afgelopen twintig jaar sterk in belang en omvang is toegenomen, was geen inspiratie voor Groots onderzoek. Zijn referentiekader is
uitsluitend Nederlands genootschapsonderzoek waardoor de andere context
waarin het Bataviaasch Genootschap functioneerde, met uitzondering van de relatie tot het gouvernement in Batavia, niet goed uit de verf komt. Een conclusie
ontbreekt ook aan het boek, wat kenmerkend is voor de sterk beschrijvende en
weinig interpreterende opzet van het onderzoek. Het zou als conclusie bijvoorbeeld interessant zijn geweest het Bataviaasch Genootschap, al was het maar
schetsmatig, te vergelijken met soortgelijke organisaties in andere buiten-Europese gebieden uit dezelfde periode, met name de internationaal zoveel invloedrijker Asiatick Society of Bengal. Niettemin zal Van Batavia tot Weltevreden voor toekomstige onderzoekers van de geschiedenis van wetenschapsbeoefening in
Indonesië door het grondige gebruik van het genootschapsarchief een standaardwerk blijven. Het is te hopen dat het een vervolg krijgt.
Siegfried Huigen

Tijdschrift Over Multatuli, Jaargang 32, (64), 2010. € 9,50.

Perspectieven op Max Havelaar
Toen Max Havelaar in 1860 verscheen, veroorzaakte dat een schok in de Nederlandse literatuur. De auteur van dit boek, Eduard Douwes Dekker, werd in 1820
in Amsterdam geboren als zoon van een kapitein. Op zijn achttiende trok hij naar
de Nederlandse kolonie Indonesië om er ambtenaar te worden. Ondanks vele
moeilijkheden met de autochtone bevolking én zijn Nederlandse superieuren
werd hij in 1856 benoemd tot assistent-resident van Lebak. Doordat hij zijn eed
‘de bevolking voor uitbuiting en afzetting te behoeden’ ter harte nam, beschuldigde hij de plaatselijke Regent van corruptie. De Nederlandse koloniale overheid
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betreurde dit ‘gebrek aan voorzichtigheid’ en plaatste hem met spoed over naar
een andere regio, waarop Douwes Dekker verontwaardigd ontslag nam. Toen het
hem duidelijk werd dat de Nederlandse gouverneur-generaal, van wie hij hulp had
verwacht, niet geïnteresseerd bleek in de deplorabele toestand van de inheemse
bevolking, noch in zijn eigen lot, reisde hij terug naar Europa. Daar beschreef hij,
onder het suggestieve pseudoniem Multatuli, het verhaal van de gebeurtenissen in
Lebak in zijn Max Havelaar. Met deze roman hoopte hij enerzijds de publieke opinie wakker te schudden over de vreselijke omstandigheden in Indonesië; anderzijds wilde hij met zijn boek zichzelf rechtvaardigen – Douwes Dekker wilde een
Nederlandse Uncle Tom’s cabin schrijven.
De roman werd een groot succes, maar de verhoopte politieke consequenties
had hij niet en voor de rehabilitatie van zijn auteur zorgde hij ook al niet. Douwes
Dekker werd gedwongen om zijn brood als schrijver te verdienen. Hij liet met
Minnebrieven (1861) een fictionele correspondentie verschijnen; publiceerde de Ideeen (1862–1877), een bundeling essays, pamfletten en filosofische beschouwingen,
waarin ook de onvoltooide roman Woutertje Pieterse te vinden is; hij schreef het
toneelstuk Vorstenschool en de Millioenenstudiën. Maar zijn meest opzienbarende
werk blijft de Max Havelaar, de roman die hem ook ver voorbij de grenzen van
Nederland roem opleverde.
Nu zou men kunnen tegenwerpen: er zijn wel spannendere uitgangspunten
voor een boek te bedenken dan de bovenvermelde didactische en propagandistische bedoelingen van Douwes Dekker. Daar komt nog bij dat Max Havelaar vol
uitweidingen over kunst en de Nederlandse koloniale politiek zit; het wereldbeeld
in de roman is dualistisch met enkel goede en slechte personages, verdrukkers en
verdrukten en de held ervan is een al te edelmoedige Don Quichot van wie tijdens
het verhaal duidelijk wordt dat het de auteur is. En toch is de roman geslaagd.
Ondanks zijn ‘gebreken’ wérkt de roman en wel dankzij zijn subtiele romantechniek, zoals A.L. Sötemann liet zien in zijn excellente studie De structuur van Max
Havelaar (1966). Max Havelaar is ontegensprekelijk de beroemdste Nederlandse roman en hij blijft nog steeds sterk uiteenlopende commentaren genereren. Om de
honderdvijftigste verjaardag van de publicatie van de Max Havelaar te vieren, heeft
het tijdschrift Over Multatuli in een aantrekkelijke en mooi geïllustreerde aflevering
een reeks essays gebundeld die het boek vanuit verschillende perspectieven benaderen.
Het nummer bevat een aantal bijdragen waarin een essayist stilstaat bij de invloed van de Max Havelaar op zijn leven. Hoewel het prettig is te merken dat literatuur nog steeds een grote impact op lezers kan hebben, dragen deze essays niet
veel bij tot de kennis van het werk of de schrijver. In een van die stukken, ‘Toen
viel er een juffrouw flauw’, laat Elsbeth Etty wel vallen dat Multatuli een wegbereider voor de feministische beweging was, maar deze interessante bewering wordt
jammer genoeg niet verder uitgewerkt.
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Sterker zijn de artikelen die ingaan op de invloed van het boek op de hedendaagse literatuur, zoals Olf Praamstra’s ‘Max Havelaar en de tweede generatie
Indische schrijvers’. Hij beschrijft de prominente rol van de roman in het werk
van de tweede generatie Indo-Nederlandse auteurs, die de pogingen van hun
ouders om zich aan de Nederlandse samenleving aan te passen verwerpen en de
nadruk leggen op hun ‘hybride’ identiteit. Praamstra’s bespreking van het werk
van drie van die schrijvers is kort, maar informatief. Voor wie geïnteresseerd is in
de verschillende aspecten van postkoloniale literatuur, is dit een belangwekkend
stuk.
In een langere bijdrage, ‘Tine: stem of tegenstem’, behandelt Judit Gera de poging van Nelleke Noordervliet om een nevenpersonage uit de Max Havelaar, namelijk Tine, de echtgenote van Havelaar, een stem te geven. Het resultaat daarvan is
een soort fictionele autobiografie: Tine of de dalen waar het leven woont (1987). Gera
stelt de vraag of deze roman een nieuw licht kan werpen op Multatuli’s boek en ze
concludeert dat dit niet het geval is omdat het personage Tine bij Noordervliet
geen enkele subversieve karaktertrek bezit die het mogelijk zou maken om haar
als een onafhankelijke moderne vrouw te portretteren. Deze vaststelling doet een
aantal vragen rijzen die Gera onbeantwoord laat: zou de historische context dan
wel een dergelijk portret toelaten of bevat de Max Havelaar zelf elementen die op
zulke subversieve karaktereigenschappen van Tine wijzen?
Het Max Havelaar-nummer bevat ook nogal wat artikelen die een biografische
insteek hebben. Lezers die een dergelijke aanpak irrelevant vinden voor een beter
begrip van de literatuur zullen deze stukken weinig aantrekkelijk vinden. Ik wil
niettemin twee van deze bijdragen noemen die een nieuw licht werpen op Multatuli en zijn ideeën: de interessante artikelen van Tom Böhm (‘Hamlet en Multatuli’) en Ira Wilhelm (‘De revolutionair op de sofa of het hersenspinsel als dochter
zonder hemd’). Die laatste schrijft een redelijk warrig betoog waarin ze grote theoretische vragen niet uit de weg gaat, zoals de relatie tussen denken en handelen,
idealisme en realisme of de persoonlijkheid van de auteur en zijn werk, maar het
artikel biedt uiteindelijk wel inzicht in Mutatuli’s eigen ideeën over deze kwesties.
Drie artikelen in dit themanummer behandelen de roman zelf. In ‘Droogstoppel en de leugen’ reflecteert Josefien van Dusseldorp over de rol van de antiheld
Droogstoppel die Havelaars deugden beter laat uitkomen. Hoewel het artikel een
veelbelovend uitgangspunt heeft, is het te kort en ontbeert het de nodige theoretische reflectie.
De vele uitweidingen in Max Havelaar hebben meermaals de vergelijking met
Lawrence Sternes Tristram Shandy uitgelokt. In een van de boeiendste artikelen,
‘Het probleem zelf is veel interessanter dan de oplossing’, toont Saskia Pieterse
overtuigend aan dat de lange conversaties over esthetische vraagstukken geen terzijdes, maar structureel relevante passages zijn. Op die plekken moet de lezer,
doordat de ruimte is gelaten om een aantal contradictoire perspectieven te overwegen, de roman actief mee construeren. Pieterse laat zien dat deze techniek van
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wisselende standpunten de kern van de Max Havelaar is en onderstreept op die
manier de relatie tussen vorm en inhoud.
Hetzelfde doet Jason Wirth in ‘Max Havelaar and the question of the novel’ – het
beste artikel in dit nummer. Hij vraagt zich af of de roman meer is dan wat hij ‘a
stealth ethical treatise’ noemt, een vermomd ethisch pamflet. Nadat hij alle aspecten van het boek behandeld heeft die een dergelijk label zouden rechtvaardigen,
stelt hij de vraag naar de specificiteit van het romangenre: wat maakt een roman
tot een roman en wat is zijn functie? Wirth vertrekt van Multatuli’s overtuiging dat
de leugen in literaire fictie de waarheid is. Ik citeer Wirth: ‘Novels can speak truth
to power in a way that simply speaking truth to power cannot.’ Door het contrast
te laten zien met het naïeve idealisme van de protagonist, toont de roman de
corruptie van de wereld. Doordat de roman op deze manier gestructureerd is, zal
hij tijdloos blijven en ‘the timeliness of its specific ethical agenda’ overleven.
Wirths analyse doet denken aan Georg Lukács Theory of the Novel, waarin deze
de roman opvat als een portret van een held die op zoek is naar authentieke waarden in een ontaarde wereld – de moderne wereld waarin de betekenis van het
leven niet langer vanzelfsprekend is. Kenmerkend voor de roman is een ironie
die het resultaat is van botsende wereldvisies. De held is een problematisch individu dat onaangepast is aan de wereld en deze ter discussie stelt – een ‘excentriekeling’, zoals Wirth Havelaar noemt. Dergelijke analyses die overtuigend vorm en
inhoud verbinden, verschaffen spannende inzichten in het werk zelf én in de relatie van de roman met de maatschappij.
Samenvattend: deze aflevering van Over Multatuli is voor lezers die op zoek zijn
naar theoretisch goed onderbouwde artikelen zoals dat van Wirth waarschijnlijk
een teleurstelling. Wat meer hedendaagse literatuurwetenschappelijke benaderingen zoals een postkoloniale, een postmoderne of een vanuit de kritische theorie
zouden wenselijk zijn. Dat neemt echter niet weg dat dit nummer voor Multatulifans een aanrader is en voor aankomende Multatuli-vorsers zelfs onontbeerlijk.
Anne-Marie Feenberg-Dibon

Inez Hollander, Verstilde stemmen en verzwegen levens. Een Indische
familiegeschiedenis. Amsterdam, Atlas, 2009. 293 pp. ISBN 978 9045 014 401.
€ 24,90.

Een verzwegen (familie)geschiedenis
Ieder mens wil graag herinneringen aan belangrijke of dierbare personen bewaren. Volkeren plaatsen monumenten van hun helden, in familiekring wordt een
overledene door foto’s in gedachten gehouden. Inez Hollander nam zich voor om
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met Verstilde stemmen en verzwegen levens. Een Indische familiegeschiedenis een belangrijke episode uit haar familiegeschiedenis te bewaren en zo voor haar familieleden
een papieren monument op te richten.
Een bezoek aan een Indonesisch restaurant vormde de toevallige aanleiding
voor Hollanders zoektocht naar haar familiegeschiedenis. Al snel bleek dat het
Indonesische verleden in haar familie moeilijk lag. Er hing een sfeer van geheimen en gefluister rond dit onderwerp en het bleek pijnlijke herinneringen op te
roepen. Hollander startte een onderzoek dat een antwoord moest geven op de
vraag waarom dit Indische verleden in haar familie een taboe was. Het doel dat
Hollander zich stelde, was het lijden in de jappenkampen weergeven en de tragische omstandigheden achterhalen waarin enkele van haar familieleden omgekomen waren.
Hollander zet haar familiegeschiedenis neer tegen de achtergrond van de algemene geschiedenis van de Nederlandse aanwezigheid in de Indonesische archipel. Ze schuwt het daarbij niet om, zoals ze zelf zegt, ‘de vuile was van haar
familie’ buiten te hangen. Daarmee bedoelt ze de verzwegen (in)directe betrokkenheid van de familie Kervel en de familie Francken bij het Nederlandse kolonialisme. Tijdens haar speurtocht ontdekte Hollander dat niet alleen in haar familie
het Indische verleden liever niet wordt opgerakeld. Ze merkte de terughoudendheid ook op bij Nederlandse historici die zich over de koloniale kwesties buigen.
Een verklaring voor het zwijgen over het koloniale verleden vindt ze onder andere
in het schaamtegevoel. Voor de Nederlandse overheersers was Indië ‘een plek
waar ze de privileges van het establishment en de dieptes van de “laagste klasse”
hadden ervaren. Ze waren gekomen als bevoorrechte, blanke overheersers maar
vertrokken als paria’s.’
Het lijkt alsof Hollander afrekent met de koloniale ervaring van haar familie en
tegelijk met het kolonialisme van haar land. ‘Kleefde er bloed aan het fortuin van
de Kervels?’ is de vraag die ze zich stelt. Ze is zich ervan bewust daarbij door
recente postkoloniale beschouwingen te zijn beïnvloed en velt daarom geen oordelen over de hele koloniale tijd. Ze geeft toe dat het voor haar moeilijk is om te
begrijpen hoe men toen ‘[m]et een typisch koloniaal “übermensch-sentiment”
naar de locale bevolking neerkeek’, maar meent dat dit voor haar voorouders niet
abnormaal was: ‘Bij de ingang van de Simpangclub stond een bord met de tekst
VERBODEN VOOR HONDEN EN INLANDERS. Ik denk niet dat Anny en Jaques
hierover verontwaardigd waren.’
Hollander voert de lezer door de geschiedenis van haar familie. We bekijken
oude fotoalbums, lopen op de plantage, door de straten van Batavia en maken
kort voor de oorlog een reis vanuit Europa naar Zuidoost-Azië en ten slotte krijgen we een blik op de Indonesische revolutie. Het boek brengt de hele geschiedenis van de aanwezigheid van Nederlanders in Oost-Indië in kaart. Die beslaat de
periode tussen de zestiende eeuw en het moment waarop de plantage in 1956 in
de handen van Indonesiërs overgaat. Hollander beschrijft de administratie, het
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sociale leven, de dagelijkse gewoontes van de Nederlandse gemeenschap en hun
vrijetijdsbesteding. Dit objectieve beeld wordt aangevuld met opmerkingen, impressies en beschouwingen uit memoires of dagboeken van reizigers, handelaars,
toeristen, journalisten, historici, wetenschappers en schrijvers zoals Multatuli,
Louis Couperus of Eddy du Perron.
Wat me bijzonder aanspreekt aan het boek, is dat Hollander erin slaagt te laten
zien hoe het lot van gewone mensen nauw samenhangt met de politieke, sociale
en economische ontwikkelingen: dat ze aan externe omstandigheden en omwentelingen blootstonden en dat hun financiële zekerheid broos was, omdat die
afhing van de marktprijzen van rubber en koffie. Ook de portretten van haar voorouders zijn genuanceerd – Hollander idealiseert hen niet. Over haar overgrootmoeder vermeldt ze bijvoorbeeld dat ze geen schoonheid was en de reactie van
de groottante op het feit dat haar man uit een koekenbakkersfamilie afkomstig
was, becommentarieert ze nuchter als volgt: ‘[A]ls chique Bloemendaalse wilde
ze niet bekennen dat ze misschien wel beneden haar stand getrouwd was.’ Die
aanpak zorgt ervoor dat de familieleden erg menselijk en waarheidsgetrouw overkomen.
Het is moeilijk om een genreaanduiding voor dit boek te geven. Aan de ene
kant is het duidelijk dat we niet met fictie te maken hebben, want de schrijfster
wil een waar gebeurd verhaal vertellen. Dat doet ze op haast wetenschappelijke
wijze: met behulp van verwijzingen wordt aangegeven aan welke bronnen de informatie ontleend is. Waar een bron ontoereikend blijkt, geeft Hollander aan dat
haar verhaal op vermoedens berust. Beschikt ze niet over voldoende informatie en
slaagt ze er niet in om die te vinden, dan pretendeert ze niet de waarheid te vertellen, maar presenteert ze een reconstructie of stelt ze vragen. Deze werkwijze
draagt bij tot het realiteitsgehalte en de overtuigingskracht van het verhaal.
Ondanks de net beschreven wetenschappelijke benadering kan Verstilde stemmen
en verzwegen levens toch niet als een historische studie worden beschouwd. De auteur wil een zo objectief mogelijk beeld geven van wat er is gebeurd, maar ik
betwijfel of dat mogelijk is. Kan je volkomen neutraal zijn als je over je eigen
familie schrijft? Bovendien is het opmerkelijk dat Hollander haar onderzoek veelal
uitvoert met behulp van het internet. De auteur verzamelde de ontbrekende puzzelstukjes dus blijkbaar zonder haar bureau te verlaten. Een derde argument
waarom dit onderzoek niet wetenschappelijk genoemd kan worden is het feit dat
de schrijfster meer doet dan enkel feiten weergeven. Ze probeert ook de sfeer op
te roepen en daarvoor maakt ze gebruik van literaire technieken. De ‘magische
ervaring’ van de tropen wordt daardoor echt voelbaar, maar tegelijk boet het
boek in dergelijke passages in aan objectiviteit, zoals in deze impressie van de
eerste nacht van Hollanders overgrootvader: ‘het gezoem van muggen, het geritsel van palmbladeren en varens, de plotselinge klap van een kokosnoot die uit een
boom kwam vallen of een kreet van een verloren kaketoe’. Behalve dat ze uitblinkt
in dit soort invoelende beschrijvingen, slaagt Hollander er ook in de spanning
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goed op te bouwen en op goed gekozen plekken last ze een climax in. Als lezer
blijf je daar niet onverschillig onder. Je raakt in de ban van het exotische en wordt
meegesleept door het verhaal.
De vraag die de schrijfster steeds voor ogen houdt, is wat de Indonesiërs heeft
gedreven tot de bloedige uitbarsting en de wrede acties tegenover de Nederlanders na de oorlog. Ze probeert redenen te vinden en wijst enkele oorzaken aan:
het cultuurstelsel, de uitbuiting en armoede van de bevolking, de arrogantie en
agressie van de Nederlanders, hun superioriteitsgevoel ten aanzien van de inlanders, een wederzijds wantrouwen en ten slotte de angst voor rekolonisatie. Volgens haar zijn bij het bloedbad in Soerabaja in oktober 1948 ‘de rollen eindelijk
omgedraaid’. De Nederlanders die toen de dood vonden – waaronder drie van
haar familieleden – ‘betaalden met hun leven voor de collectieve exploitatie en
vergrijpen van hun voorouders en landgenoten’.
Voor mij brengt Hollander niet echt veel onbekende feiten aan het licht. Met
haar boek is het eerder zoals met een oude film. We kennen hem goed, maar
bekijken hem voor de zoveelste keer omdat we de inhoud simpelweg interessant
vinden, zeker als die spannend is verteld. Ik wil er nog aan toevoegen dat Hollander er met Verstilde stemmen en verzwegen levens zonder meer in geslaagd is haar
overleden familieleden een plaats te geven in het gemeenschappelijke geheugen
en een interessante kijk te bieden op een stuk publiek verzwegen geschiedenis
van Nederland.
Urszula Topolska

J. Gera & Agnes Sneller, Inleiding literatuurgeschiedenis voor de internationale
neerlandistiek. Hilversum, Verloren, 2010. 213 pp. ISBN 978 9087 041 335.
€ 20.
Het is altijd toe te juichen: een literatuurgeschiedenis voor anderstaligen die is
geschreven door mensen uit het veld. Judit Gera is hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde in Boedapest, en ook Agnes Sneller doceerde daar een aantal
jaren. Samen schreven ze een tweehonderd bladzijden tellende chronologische
‘inleiding’ tot de Nederlandstalige letterkunde, die bestaat uit zeven hoofdstukken met steeds dezelfde opbouw: een historisch overzicht van een tijdvak wordt
gevolgd door een literair-theoretische paragraaf, waarna informatie wordt gegeven over de literatuurproductie, die in een slotparagraaf is uitgediept in een gedetailleerde analyse van één of meer teksten die paradigmatisch zijn voor de behandelde periode. Deze trechterstructuur, van algemeen-historisch naar
specifiek-tekstanalytisch, is interessant. Ze voorkomt dat het boek verwordt tot
een encyclopedie van namen en titels. Daar hebben we, ook in het buitenland, de
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dbnl al voor. Dat deze literatuurgeschiedenis ook echt als een leerboek is bedoeld,
onderstrepen de ‘Opdrachten’ aan het slot.
De vijf bezwaren die ik hierna formuleer moeten worden gelezen met de achtergrondgedachte dat het schrijven van een beknopte, generalistische literatuurgeschiedenis nu eenmaal selecties vergt die elke periodespecialist doodjammer
vindt, én dat de ‘internationale neerlandistiek’ – waaraan de titel refereert – een
(al te) ruim begrip is om elke docent waar ook ter wereld op zijn wenken te bedienen met één boek. De vertaalwetenschap leert ons dat verschillende cultuurgebieden andere filters gebruiken in de perceptie van andere culturen. Vanuit die
logica zullen Franse, Amerikaanse of Duitse studenten Nederlands aangetrokken
worden door uiteenlopende aspecten van ‘de’ Nederlandse literatuurgeschiedenis,
en zal niet iedereen hier zijn gading vinden.
Mijn eerste bezwaar geldt de periodisering. De auteurs onderscheiden, heel
overzichtelijk, zeven tijdvakken: 1. middeleeuwen (circa 1000 - circa 1550), 2. renaissance (circa 1550 - circa 1660), 3. verlichting (circa 1660 - circa 1790), 4. romantiek (circa 1790 - circa 1885), 5. naturalisme (circa 1885 - circa 1918), 6. modernisme (circa 1890 - circa 1945), 7. postmodernisme/postkolonialisme (na
1945). Vooral voor de vierde en de laatste periode gaat de helderheid ten koste
van de nuance. Door de periode van de romantiek in de negentiende eeuw te
plaatsen en op te rekken tot de Tachtigers, krijgen zo diverse auteurs als Nicolaas
Beets en Willem Kloos (bien étonnés!) eenzelfde etiket opgeplakt. Achttiende-eeuwse sentimentele auteurs als Rhijnvis Feith en E.M. Post vallen uit de boot (ze worden ook niet in het hoofdstuk over de verlichting genoemd), en ook realistische
tendensen, die zich al vanaf 1840 doen gelden, komen in de schaduw te staan.
Vermoedelijk om die reden ontbreekt Conrad Busken Huet, maar waarom de ‘romanticus’ Willem Bilderdijk hetzelfde lot ondergaat, is onverklaarbaar. Bijna nog
problematischer is de behandeling van de literatuur na de Tweede Wereldoorlog.
Natuurlijk is het onmogelijk hier iedereen tevreden te stellen, maar toch. Als men
de laatste 65 jaar wil persen in de mal ‘postmodernisme/postkolonialisme’ worden wel erg veel schrijvers in de verdrukking gebracht. Zelfs Hugo Claus wordt
niet besproken! Door het postkolonialisme op gelijke voet te behandelen met het
postmodernisme creëren Gera en Sneller een vertekend beeld. Het is overigens
een raadsel waarom zij bij de ‘tekstanalyse’ van het postkolonialisme drie teksten
belichten die nu juist buiten de grenzen vallen van dit begrip: Het journaal van
Bontekoe, De familie Kegge van Nicolaas Beets (koloniale teksten van vóór 1945) en
‘Eet mij op’ van Abdelkader Benali (migrantenliteratuur).
Een tweede bezwaar geldt de hybriditeit van de opzet, die is geïnspireerd op de
Lessen in literatuur van Frans-Willem Korsten (2005/2009). Soms zweeft het verhaal
tussen een geschiedenisboek en een cursus literatuurtheorie, met deconstructie,
genderanalyse en postkolonialisme als de belangrijkste analytische en terminologische parachutes. Deze aanpak kan fris lijken, maar houdt het risico in dat deze
literatuurgeschiedenis even snel gedateerd raakt als de literair-theoretische para-
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digma’s die erin worden uiteengezet. De worsteling van Gera en Sneller om literatuurgeschiedenis en -theorie samen te smeden tot één compact geheel, is soms
voelbaar. Voortdurend hinkelen de auteurs tussen een historiserende en een presentistische benadering, waardoor de historische inleidingen moeilijk nog als inbedding kunnen dienen voor de tekstanalyse. Dit springt bijvoorbeeld in het oog
bij de bespreking van Max Havelaar, ook voor het buitenland ongetwijfeld de
meest gecanoniseerde Nederlandse tekst uit de negentiende eeuw. De roman
dient in deze literatuurgeschiedenis als illustratie in een paragraaf getiteld ‘Ideologiekritiek’. De auteurs geven ons een ‘tegendraadse’ lectuur van Max Havelaar:
de tegenstelling Havelaar/Sjaalman en Droogstoppel moet volgens hen vanuit een
‘hedendaags ideologisch perspectief’ in twijfel getrokken worden, aangezien zij
‘allemaal blanke Europese koloniale mannelijke personages’ zijn. Hoe politiek
correct deze lezing ook is, naar mijn smaak wordt de lezer hier het literair-theoretische bos in gestuurd zonder historisch overlevingspakket. Hij krijgt geen informatie over Eduard Douwes Dekker, de affaire Lebak, ander werk van Multatuli, of
diens toenmalige ideologische invloed. Kortom, de invoeging van anachronistische legstukjes in een voor het overige contextualiserende literatuurgeschiedenis
leidt soms tot een verwrongen mozaïek (en een licht moralisme).
Een derde bedenking heb ik bij de gebruikte secundaire literatuur. Die geeft
niet altijd de laatste stand van het neerlandistische onderzoek weer. Nogmaals
een negentiende-eeuws voorbeeld. De dichter Tollens geldt al decennia lang als
het zwarte schaap van de Nederlandse literatuur – waardoor hij paradoxaal genoeg toch steeds weer de geschiedenisboeken haalt – dankzij zijn twee meest geciteerde verzen: het vroegere volkslied ‘Wien Neêrlandsch bloed in d’aders vloeit /
van vreemde smetten vrij’ en zijn loflied op de eerste tand van zijn zoontje: ‘Triomf, triomf! Hef aan, mijn luit, / Want moeder zegt: de tand is uit! / Laat dreunen
nu de wanden!’. Niet alleen fout, maar ook belachelijk dus, deze Tollens. Gera en
Sneller nemen deze beeldvorming over. Ze citeren in extenso het tandgejubel als
voorbeeld van biedermeierpoëzie, zonder twijfel over de auteursintentie: ‘Vandaag
de dag denkt men dat dit gedicht ironisch bedoeld was. Tollens meende echter
serieus wat hij schreef.’ Het is jammer dat de schrijfsters geen kennis namen van
de interpretatie van het gewraakte tandgedicht door Lotte Jensen, tegen de politieke achtergrond van het jaar 1812 waarin Tollens het schreef. Aan de hand van een
analyse van de militaire metaforen toont Jensen overtuigend aan dat het ging om
een ‘emulatio’ van een Duits voorbeeld met een eigen, nationalistische invulling.
De eerste tand van het jongste zoontje kan allegorisch worden gelezen als de
eerste verzetsdaden van een vertrapte republiek tegen de napoleontische dictatuur. Contemporaine lezers begrepen de dubbele bodem, anno 2010 blijft er
slechts een potsierlijk gedicht over. Ik moet de auteurs meegeven dat Jensens
analyse pas in 2009 werd gepubliceerd – misschien lag hun literatuurgeschiedenis toen al kant en klaar bij de uitgever – maar dit geldt niet voor sommige andere
secundaire werken. Alleen al voor de middeleeuwen bestaan er recentere studie-
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uitgaven van Hadewijch, Karel ende Elegast, Esmoreit, Floris ende Blancefloer… dan diegene die hier aangeraden worden. Het lijkt erop dat Gera en Sneller de voorkeur
hebben gegeven aan ‘klassieke’ filologische uitgaven in plaats van meer leesvriendelijke edities voor leerlingen of studenten.
Een vierde bedenking betreft de omissie van de Surinaamse literatuur. Hoewel
de (post)koloniale literatuur veel aandacht krijgt, gaat deze bijna uitsluitend over
de Oost. Toch is Suriname het enige land ter wereld waar het Nederlands de enige
officiële taal is, met een bloeiende literatuurproductie en een flinke instroom van
(re)migrantenauteurs aan beide zijden van de oceaan. Alleen de naam Edgar Caïro
valt even, de Surinaamse literatuurgeschiedenis van Michiel van Kempen blijft in
de bibliografie onvermeld. Dit hiaat wekt verwondering als we weten dat deze Inleiding literatuurgeschiedenis voor de internationale neerlandistiek is gesponsord door de
Nederlandse Taalunie, die in 2003 naast Nederland en Vlaanderen ook Suriname
als een volwaardig derde lid in haar schoot heeft opgenomen. Ook de Nederlandse Antillen, en hun literatuurgeschiedschrijver Wim Rutgers, ontbreken.
Ten slotte is er nog het onvermijdelijke euvel van elke literatuurgeschiedenis
voor anderstaligen die in de vreemde taal is geschreven: de discrepantie tussen
het veronderstelde optimale taalniveau van de student en zijn afwezige historisch-literaire kennis. Bij momenten is het taalgebruik bepaald idiomatisch met
zinnen als: ‘Dit vereeuwigen van het pre-moderne aan de drempel van het moderne typeert ook de schilders van de Haagse school’. Wie dit boek moeiteloos kan
uitlezen zonder voortdurend naar het woordenboek te hoeven grijpen, kan geen
blanco kennis meer hebben van de Nederlandse cultuur. Hij zal vermoedelijk al
enkele jaren met (Erasmus-)beurzen in Nederland of Vlaanderen hebben vertoefd.
Deze wrijving tussen vorm en inhoud had ondervangen kunnen worden door het
gebruik van een iets eenvoudiger stijl, waarmee ik niet wil zeggen dat Gera en
Sneller zich bezondigd hebben aan gratuite taalvirtuositeit.
Mijn slotbeschouwing kan vreemd klinken na de voorgaande reserves: ik ben
blij dat dit boek bestaat. Voor mezelf – docent aan een Franstalige universiteit – is
het partieel bruikbaar, vooral in de historische overzichten en bepaalde tekstanalyses. Voor Amerikaanse studenten, zo vermoed ik, is een extra hoofdstuk over de
joods-Nederlandse literatuur onontbeerlijk. Voor Duitstalige studenten bevat het
boek volgens mij te weinig (of geen) informatie over naoorlogse auteurs als Mulisch, Nooteboom of feministen van de ‘derde golf’. Dit alles neemt niet weg dat
Gera en Sneller een waardevol en origineel overzicht van de Nederlandse letterkunde hebben geschreven, dat steeds vanuit andere prisma’s stof kan leveren aan
docenten in diverse buitenlanden.
Elisabeth Leijnse
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Wiel Kusters, Pierre Kemp. Een leven. Nijmegen, Vantilt, 2010. 800 pp. ISBN
978 9460 040 443. € 39,95.

Het kind is de vader van de man (in het zwart)
Wie de biografie Pierre Kemp. Een leven in handen neemt, moet bereid zijn om zich
door de 740 pagina’s levensfeiten heen te worstelen. Het lijkt een gerechtvaardigde vraag of er echt zoveel te vertellen valt over het leven van iemand die door
A.L. Sötemann opgenomen is in zijn verzameling Dichters die nog maar namen lijken.
Op basis van het aantal verkochte bundels en het slechts sporadisch opduiken van
de naam van de dichter in literatuurgeschiedenissen stelt Sötemann dat Kemp –
ondanks de hoge waardering uit dichterlijke kringen – nauwelijks nog gelezen
wordt.
Gelukkig ben ik persoonlijk laat genoeg met de Nederlandse literaire canon in
aanraking gekomen (voor mij als buitenlandse neerlandica waren alle dichters
aanvankelijk alleen maar namen) zodat ik onbevooroordeeld met de poëzie van
Kemp kennis heb gemaakt. Ik vind Pierre Kemp zeker het lezen waard en dat
geldt ook voor Pierre Kemp van Wiel Kusters. Ondanks het schier oneindige aantal
details en ondanks de gemoedelijk voortkabbelende toon (of misschien juist daarom) weet deze uitputtende biografie vanaf het begin te boeien. Het is alsof je door
een caleidoscoop mag kijken waarin onooglijke stukjes gruis met behulp van licht
tot bonte beelden omgetoverd worden.
De net gebruikte metafoor is bewust gekozen: al lezend probeer je een antwoord te vinden op de vraag hoe het mogelijk is dat een man van simpele komaf,
honkvast, keurig getrouwd en met een eentonige loopbaan in de loonadministratie van een Limburgse koolmijn – een grijs bestaan dus – zulke frisse, vitale en
kleurrijke gedichten kon schrijven. Bij uitbreiding zou je je ook kunnen afvragen
hoe het komt dat Nederland met z’n burgerlijke, geordende en sobere cultuur
zulke prachtige dichters heeft voortgebracht in de eerste helft van de twintigste
eeuw.
Op dit soort brede cultuurhistorische vragen geeft de biografie geen antwoord.
Kusters gaat eerder te werk als een zeer nauwkeurige archeoloog die alle lagen
van Kemps bestaan keurig chronologisch blootlegt om, naar eigen zeggen, de
metamorfosen van de dichter te laten zien en gaandeweg te verklaren.
Kusters schenkt veel aandacht aan de jeugd van Kemp. Terecht, want dat het
kind de vader van de man is, lijkt in Kemps geval zeker van toepassing. De sensualiteit waarmee de kleine Pierre genetisch begiftigd blijkt, gaat gepaard met een
behoefte aan expressie. Kemp heeft ook in de loop der jaren de gave behouden
om de wereld door de ogen van een kind te bekijken en om aan die verwondering
een artistieke uitdrukking te geven, zowel in woord als in beeld. Een verdienste
van de biograaf is dat het beeldende aspect van dit dubbeltalent daarbij niet on-
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derbelicht is gebleven. Kemp had misschien wel alle artistieke kanten op gekund:
hij voelde zich door alle zintuiglijke sensaties aangetrokken, tot aan de reuk toe,
zoals hij later zou toelichten in zijn opstel ‘Geuren, kleuren, klanken’. Muziek
beleefde hij als ‘toonmedicijn’ en hij droomde ervan om componist te worden.
Als volwassen man was hij zelfs bezig om een ‘kleurenorgel’ te construeren.
Wonderbaarlijk toch dat een man die altijd in het zwart gekleed ging noteerde:
‘Ik kan zonder de kleuren niet leven!’. Kemp heeft ook alle literaire genres uitgeprobeerd, maar de dichtkunst bleek al snel zijn grootste talent.
Zeer gedetailleerd worden we door Kusters ingelicht over de cultureel-politieke
realiteit van het verzuilde Nederland aan het begin van de twintigste eeuw. Zonder
de steun uit katholieke kringen was het voor iemand van Kemps afkomst haast
onmogelijk geweest om aandacht te krijgen. Pet af dus voor de toewijding waarmee zijn mentor, de jezuïetenpater Johannes van Well, bijgedragen heeft tot de
vervolmaking van zijn protegé. Ook auteurs en werken hebben aan Kemps literaire ontwikkeling bijgedragen. Zo laat Kusters ons aan de hand van vroege gedichten de invloed zien van de Tachtigers, met name van Gorters Mei, van het
symbolisme, van Duitse volksliederen, van Guido Gezelle, Rimbaud, Tagore en
Dante, maar ook van de heiligen Franciscus en Teresia van Avila.
Terwijl Sötemann in zijn essay vooral focust op de tweede fase van Kemps dichterschap die als vernieuwend wordt bestempeld, hecht Kusters haast evenveel belang aan de eerste, meer expliciet religieus getinte fase. Voor het begrip van
Kemps kleurrijke, ‘moderne’ gedichten blijkt het namelijk van essentieel belang
om te weten dat Kemp in de eerste plaats een gelovig iemand was. Maar ook al
was hij naarstig op zoek naar nieuwe vormen van katholieke spiritualiteit, Kemp
bleef toch vooral een kritische idealist die bijwijlen sardonisch kon grappen met
bigotterie en uiterlijk vertoon. Daarvan getuigen zijn heerlijke taalcreaties zoals
‘devotiebordelen’ (voor kerken) en ‘verchristelijkte bronst’ (voor carnaval). Kemps
God was veel meer een animistisch concept dat geen verstarde ceremonieën behoefde om zich aan het kinderlijk verwonderde oog te manifesteren. Dankzij Kusters’ biografie kunnen we nu de ontwikkeling van Kemps spiritualiteit al vanaf
zijn vroege gedichten volgen.
Naast de kinderlijke blik, de inspirerende voorbeelden en de preoccupatie met
het religieuze, blijken ook enkele literaire redacties van belang geweest te zijn
voor de ontwikkeling van Kemps dichterschap. Door de voorkeur te geven aan
zijn ‘kleengedichten’ heeft bijvoorbeeld De Gemeenschap een belangrijke invloed gehad op Kemps poëticale evolutie.
En dan is er nog ‘de vrouw’. Het lijkt voor de hand te liggen dat een sensueel en
zintuiglijk mens als Kemp inspiratie zoekt in wat zijn zinnen weet te prikkelen.
Wat bij Kemp boeit, is niet zozeer het aantal muzes en inspiratrices (zoals hij ze
zelf noemde), maar de manier waarop hij zijn libido wist te sublimeren en te
poëtiseren. Hoewel zijn verhouding tot zijn muzen iets weg had van de middeleeuwse minnedienst, komen we in Kusters’ boek ook heel aardse details te weten.

79

Zo zou Kemp zich weinig aangetrokken hebben gevoeld tot Amsterdamse meisjes
(tijdens zijn enige verblijf buiten Limburg) omdat ze te langbenig (!) waren. Venlose meisjes hadden volgens hem de meest ideale proporties. Een andere grappige pikanterie is zijn ‘fetisjering’ van vrouwelijk haar, textiel en bolle wangen. In
zijn boetseerlessen gaf Kemp de Venus van Milo wangen zoals hij ze later bij zijn
mollige vrouw zou terugvinden. Kusters pretendeert niet om alles over het erotische leven van Kemp te weten, maar zijn bewering dat het in Kemps gedichten
toch voornamelijk gaat om ongeconsumeerde erotiek lijkt vrij aannemelijk: ‘De
poëzie was hem genoeg om buiten zichzelf te treden’.
De grootste sterkte van deze biografie is dat ze de poëzie geen onrecht aandoet
door het immense aantal biografische gegevens dat ze serveert. Je kan als lezer
gewoon van de gedichten blijven genieten, ondanks de intertekstuele bagage die
je meekrijgt. Wat uiteindelijk naar voren komt, is dat ondanks veranderende literaire invloeden en expressievormen Kemps poëzie doordrongen blijft van een inspirerend dualisme. Het spirituele en het zintuiglijke sluiten elkaar echter niet uit,
want Kemp is evenveel geïnteresseerd in ideeën en idealen als in klanken, kleuren
en geuren. Of, om het met de woorden van Kusters te zeggen, hij blijft zweven
tussen wellust en religieus verlangen. Het resultaat daarvan is een ‘poëtisch stoïcisme’ in zijn latere jaren, iets wat rijkelijk gestaafd wordt met gedichten.
In zijn essay ‘Dichterschap’ schrijft Kemp het volgende: ‘Een eenzaamheid als
die van Christus in de Hof van Olijven zal de dichter niet hoeven te doorstaan,
maar men zal hem tot het einde van zijn krachten blijven beproeven. Daar staat
tegenover dat hij na zijn dood niet zal worden vergeten. Over elk van zijn woorden
zal een boek worden geschreven. De vele visies op hem garanderen hem de eeuwigheid.’ Dankzij de biografie van Wiel Kusters is Pierre Kemp ontkomen aan de
vergetelheid die Sötemann moest constateren en is hij weer een beetje onsterfelijker geworden.
Jelica Novaković
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‘Van den Heer Grimm tot dankzegging
voor zyne benoeming tot
Correspondent’: bekende en nieuw
ontdekte documenten voor de
wetenschapsgeschiedenis
Rita Schlusemann (Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg)
The relationship between Dutch and German philology as well as between
Jacob and Wilhelm Grimm and the scientific institutions in the Low Countries
have scarcely been a subject of research during the last few decades. However,
the correspondence – known and recently found letters – between Jacob
Grimm and the Dutch Institute of Science, Literature and the Fine Arts (the
predecessor of the Royal Netherlands Academy of Science) shows that they
held each other in great esteem. Especially the correspondence between Willem Bilderdijk as the former secretary and Jacob Grimm was very friendly. Besides, because of his efforts for Dutch literature and language, Jacob Grimm
even became the first foreign scholar the Institute appointed as an associate
member in 1816. The article is intended as a step towards more research on
the relationship between the two neighboring philologies in the nineteenth
century.
Jacob Grimm geldt als grondlegger van de germanistische filologie. Ook voor de
Nederlandse filologie, in het bijzonder de taalwetenschap, en de volkskunde
(Meertens 1949; Peeters 1963) is zijn invloed erkend. Tussen hem en zijn Nederlandse en Belgische collega’s bestonden in de eerste decennia van de negentiende
eeuw op grond van de nauwe relaties tussen de Noordwestgermaanse talen en
culturen veelvuldige contacten. Maar in de wetenschapsgeschiedenis is de verhouding tussen de broers Grimm en hun Nederlandse en Belgische collega’s en
ook tussen de Nederlandse en Duitse filologie nog weinig onderzocht oftewel nog
steeds bepaald door eenzijdige beeldvorming of door vooroordelen in de houdingen als gevolg van de Tweede Wereldoorlog.
Verschillende wetenschappers benadrukken – ook al erkennen zij de grote betekenis van Jacob en Wilhelm Grimm ook voor de Nederlandse filologie – dat
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Jacob Grimm het Nederlands als deel van een Duitse stam beschouwde en minder
als een onafhankelijke tak van Germaanse taalfamilie (Kloos 1992, pp. 26-28; Ter
Haar 1999). Volgens Kloos had Grimms vermoeden dat de Nederlanden in de
volgende eeuwen naar het Duits zouden overstappen (Grimm 1848), alleen het
doel de ‘Vormachtstellung des Hochdeutschen theoretisch zu fundieren’ (Kloos
1992, p. 27). Daarentegen heeft Grimm zelf, ook al beklemtoont hij de nauwe
samenhang tussen de Germaanse talen, de zelfstandigheid van het Nederlands
expliciet verwoord: ‘Es haben sich also bis auf heute nur 5 deutsche sprachen auf
dem Platz behauptet, die hochdeutsche, niederländische, englische, schwedische
und dänische’ (Grimm 1848, p. 548). Kloos erkent weliswaar deze zin als bewijs
voor Grimms opvatting dat hij het Nederlands als eigen taal waardeert, maar zij
beschouwt Grimms houding ten opzichte het Nederlands als teken van Grimms
pangermanisme (Kloos 1992, p. 27).
Andere onderzoekers hebben vooral deze lijn gevolgd zonder nieuwe documenten erbij te betrekken of zonder te kijken of Grimms opvattingen in verschillende periodes ingedeeld zouden moeten worden. Volgens ter Haar is het gebruik
van het woord ‘Nederduits’ voor het Nederlands kenmerkend voor Grimms ideologie, want op deze manier wordt de Nederlandse taal een van de ‘Zweige des
deutschen Volksstammes’ (Ter Haar 1999, p. 703). Aan de andere kant is het
woord ‘Nederduits’ de gebruikelijke term voor het Nederlands in de negentiende
eeuw (Leerssen 2006, pp. 47-48; Schlusemann 2010). Grimms houding daarentegen, dat hij ‘de Lage Landen als een Duitse uitloper’ beschouwde, moet volgens
Leerssen als een ‘opmerkelijk staaltje van “cognitieve dissonantie” – niet zien wat
je niet wilt zien’ worden beoordeeld (Leerssen 2006, p. 51). De monografie over
de geschiedenis van de ‘Koninklijk Nederlandse Academie van Wetenschappen’
behandelt alleen Grimms weigering om in 1855 het lidmaatschap bij de Academie
te aanvaarden (Van Berkel 2008, p. 201). Daar staat tegenover dat Jacob Grimm
bijna veertig jaar lid is geweest van de voorloper van de Academie: het ‘Hollandse
Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone kunsten’, tot het moment
dat dit Instituut – en daarmee ook de Tweede Klasse – in de herfst van 1851 door
de regering werd opgeheven (Krul 2000). Er bestaat dus een discrepantie tussen
het naoorlogse beeld en de eigentijdse waarneming en waardering van Grimm.
De beoordeling van de Nederlands-Duitse wetenschapsrelaties in de eerste decennia van de negentiende eeuw heeft behoefte aan interdisciplinair onderzoek
dat zowel bekende als nieuw ontdekte documenten erbij betrekt, die de wetenschappelijke relaties opnieuw bekijken. Voor een betere beoordeling van deze relaties is in het bijzonder de briefwisseling tussen Jacob Grimm en Nederlandse en
Belgische wetenschappers van belang.1 In deze bijdrage zal met behulp van – ook
recentelijk ontdekte – brieven exemplarisch de verhouding tussen Jacob Grimm
en het ‘Hollandse Instituut’ worden onderzocht. De briefwisseling laat mijns inziens overtuigend zien, dat er wederzijds interesse bestaat en dat het Instituut als
de belangrijkste door de overheid gesteunde institutie voor de Nederlandse taal en
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literatuur in de eerste decennia van de negentiende eeuw Grimms vakkennis over
de Germaanse talen en zijn zorg voor de Nederlandse literaire monumenten zeer
apprecieert. Grimm bestudeert niet, zoals vaak beweerd, het Nederlands alleen
als een variant van het Duits, maar hij is een voorstaander van de houding die het
Nederlands en het Duits en hun literaturen als twee gelijkwaardige takken van
een stam ziet. Bovendien moedigt hij zijn Nederlandse en Belgische collega’s aan
om werk te maken van edities en studies van hun eigen taal en literatuur (Schlusemann 2009).2
In de tijd van de correspondentie tussen Jacob Grimm en het Instituut ofwel de
Academie kunnen drie fases worden onderscheiden. De eerste fase begint in 1812
met de verkiezing van Jacob Grimm als ‘membre correspondant’. Zij is gekenmerkt door een heel actieve briefwisseling tussen Willem Bilderdijk, de toenmalige secretaris van het Instituut, en Jacob Grimm. De tweede fase begint in 1816,
het jaar van de benoeming van Jacob Grimm tot ‘membre associé’. Deze fase
duurt tot 1851, het jaar dat het ‘Instituut’ wordt opgeheven. In dit jaar begint de
derde fase, een fase van non-lidmaatschap omdat Grimms lidmaatschap door de
opheffing van het Instituut wordt beëindigd. In 1855 krijgt Jacob Grimm een
nieuw lidmaatschap bij de ‘Academie’ aangeboden, maar hij weigert deze. In de
wetenschapsgeschiedenis is tot nu toe vooral nadruk gelegd op de derde fase, en
dit heeft tot een weinig adequaat beeld van de beoordeling van de wetenschappelijke verhoudingen tussen Grimm en de Lage Landen geleid. Het is heel belangrijk om ook naar de andere twee fases te kijken, aangezien de briefwisseling in de
tijd van het begin van de institutionalisering van de filologieën een niet te onderschatten rol speelt. Voor de heel intensieve briefwisseling tussen het Instituut en
Jacob Grimm in de eerste zeven jaar van de correspondentie (1812-1819) zijn 27
brieven bekend.3
Voordat ik inga op de verhouding tussen Jacob Grimm en het Instituut als
voorbeeld voor de wetenschappelijke relatie tussen Jacob Grimm en de Nederlanden, zal ik eerst een kort overzicht geven over de eerste benoemingen van hoogleraren in de Neerlandistiek, het begin schetsen van de correspondentie tussen
Jacob Grimm en de Nederlanden en ten derde het ontstaan van het Instituut en
de soorten lidmaatschap voorstellen.

Het begin van de Neerlandistiek
De institutionalisering van de Nederlandse filologie begint in 1796 met de benoeming van Matthijs Siegenbeek als ‘professor eloquentiae hollandicae extraordinarius’ aan de universiteit te Leiden. De volgende benoemingen zijn: E. Wassenbergh met de leeropdracht ‘Linguae belgicae in Academia Franekerana’
(Franeker, 1797); B.H. Lulofs met de leeropdracht ‘Hollandse taal, letterkunde en
welsprekendheid’ (Groningen, 1815); A. Simons met de leeropdracht ‘Hollandse
taal, letterkunde en welsprekendheid’ (Utrecht, 1816); J.P. van Capelle met de leer-
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opdracht ‘Nederduitsche taal- en letterkunde’ (Amsterdam, 1816). In Luik volgt in
1817 de benoeming van J. Kinker voor ‘Nederduitsche taal- en letterkunde’, in
hetzelfde jaar in Gent van J.M. Schrant voor ‘Nederduitsche taal- en letterkunde’
(Vis 1989; 1993; 1998). In deze tijd van het begin van de institutionalisering van de
moedertaalfilologieën spelen persoonlijke relaties en de correspondentie tussen
collega’s over uiteenlopende wetenschappelijke onderwerpen, gemengd met informatie over nieuwe publicaties en persoonlijke bezigheden en gebeurtenissen
een heel belangrijke rol.

Eerste contacten van Jacob Grimm met de Nederlanden
In 1810 zoekt Jacob Grimm contact met de Nederlandse archivaris Hendrik van
Wijn, in het bijzonder om exemplaren van enkele voor zijn studie heel belangrijke
zogenaamde volksboeken te verkrijgen (Schlusemann 2009). Als deze niet reageert, probeert Jacob via zijn leermeester Carl von Savigny, hoogleraar rechten,
contact in Nederland te zoeken. In april 1811 schrijft hij via Savigny aan Hendrik
Willem Tydeman, eveneens hoogleraar rechten, met wie Savigny correspondeert
(Soeteman 1981; 1983; Jansen 1991). In zijn antwoordbrief benadrukt Tydeman
dat hij al veel moeite heeft gedaan voor de Nederlandse literatuur, dat hij lid is
van de Tweede Klasse van het ‘Hollandse Instituut’ en dat zijn vader als bibliothecaris werkt aan de universiteit te Leiden (Martin 1884; zie algemeen ook Soeteman
1983 en Jansen 1991).4
Al op 12 augustus 1811 stuurt H.W. Tydeman 22 volksboeken aan Jacob Grimm
en stelt hij voor dat Grimm in het tijdschrift Algemene Konst- en Letterbode een oproep zou kunnen plaatsen. Tydeman biedt eveneens aan dat hij bereid is om de
oproep te vertalen. Al in dezelfde maand stuurt Grimm een ontwerp voor deze
oproep die op 22 november 1811 in de vertaling van Tydeman in de Letterbode
wordt gepubliceerd. In deze oproep beklemtoont Grimm de nauwe relatie tussen
de ‘Vlaamsche’, ‘Hollandsche’ en de overige ‘Duitsche’ talen:
De Nederlandsche taal, zoo wel de Vlaamsche als de Hollandsche, is, van hoe
hoogere oudheid, des te nader aan de overige Duitsche talen verwant, en even
eens is het met onze oude Letterkunde en Dichtkunst gelegen; alles helpt, ondersteunt en verklaart zich wederkeerig. Het gene is geschied is door eenen
Huydecoper, Lelyveld, van Wyn en anderen, die de redding en opheldering der
oude Hollandsche Letterkunde tot het geliefkoosde onderwerp van hunne geleerde vlyt gemaakt hebben, verdient veel achting en lof, maar schynt yveriger
navolging en voortzetting en uitbreiding te verdienen (Grimm 1811, p. 327).
Grimm moedigt zijn collega’s aan hun werkzaamheden voor de Nederlandse literaire monumenten voort te zetten en te intensiveren omdat anders tien jaar later
veel documenten uit het literaire verleden verloren zouden zijn gegaan. Hij ver-
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zoekt de lezers van het tijdschrift om alle handschriften, Nederlandse volksliederen en in het bijzonder handschriften van een gerijmd gedicht over ‘Reinaert de
vos’ mee te delen. Er is niets bekend over directe reacties op grond van de oproep,
maar Tydeman stuurt de oproep ook direct aan de Maatschappij der Nederlandse
Letterkunde te Leiden en aan de Tweede Klasse van het Hollandse Instituut van
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten in Amsterdam.

Het ‘Hollandse Instituut’
Het laatstgenoemde instituut werd op 18 mei 1808 als het Koninklijk Instituut van
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten op grond van een initiatief van
koning Lodewijk Napoleon in het leven geroepen (Van Berkel 2008, pp. 47-59; zie
ook Hooykaas 2000). Daardoor ontstond in het Nederlandse taalgebied voor het
eerst een door de overheid gestichte en ondersteunde institutie voor de bevordering van de wetenschap. Het Instituut bestond in het begin uit 49 leden en was
verdeeld in vier klassen: de eerste klasse voor wiskunde en natuurkunde (en medicijnen en techniek); de tweede klasse met de al genoemde wetenschapsgebieden (Nederlandse) taal- en letterkunde en geschiedenis (Van den Berg 1997; Van
Berkel 2008); de derde klasse hield zich bezig met oude en oosterse talen en
algemene geschiedenis, en de vierde klasse met de schone kunsten.
Er werden drie soorten van lidmaatschap onderscheiden: een lidmaatschap als
‘membre’, dat wil zeggen als gewoon lid met alle rechten en plichten; een lidmaatschap als ‘membre associé’, voor beroemde wetenschappers en kunstenaars
in het buitenland met het recht om aan zittingen deel te nemen en over wetenschappelijke vragen mee te beslissen. Deze tweede vorm van lidmaatschap bestond in deze tijd niet in de Tweede Klasse. Ten derde bestond er een lidmaatschap als ‘membre correspondant’. De correspondenten waren ‘net iets minder
beroemde geleerden en kunstenaars in binnen- en buitenland’ (Van Berkel 2008,
p. 60). Dit lidmaatschap werd ook aan buitenlandse geleerden aangedragen die
voor de studie van de Nederlandse taal en cultuur bijzonder grote verdiensten
hadden verworven.
Door de inlijving van het koninkrijk door Frankrijk in juli 1810 werd aan het
instituut de nieuwe naam ‘Hollands Instituut’ verleend (Van Berkel 2008, p. 85).
Na de nederlaag van Napoleon en nadat Frederik Willem in december 1813 als
nieuwe vorst werd benoemd, kreeg het instituut de naam Nederlandsch Instituut
van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten (Van Berkel 2008, p. 95).
Kort daarvoor, in 1812, werd Jacob Grimm het lidmaatschap als correspondent
aangedragen, waarop ik straks terugkom.

92

‘van den heer grimm…’

Ontstaan en intensivering van het contact tussen Jacob Grimm en
het Instituut – eerste fase
In zijn vroege brieven aan bijvoorbeeld Hendrik van Wijn en H.W. Tydeman (vanaf 1810) benadrukt Jacob Grimm (Gaedertz 1888; Reifferscheid 1883) elke keer
opnieuw de nauwe samenhang tussen de Nederlandse en Duitse culturele ruimte
in de middeleeuwen, alsook de talige en literaire banden. Tegelijkertijd spoort hij
zijn Nederlandse – en later ook zijn Belgische – collega’s aan hun werkzaamheden voor de oudere Nederlandse literatuur te intensiveren, vooral met betrekking
tot het opsporen van handschriften en vroege drukken uit de middeleeuwen en de
vroegmoderne tijd. Grimm beschouwt andere belangrijke taken voor de Nederlanders en Belgen als net zo belangrijk: de editie van middeleeuwse werken en
studies over de middeleeuwse taal en literatuur.
Korte tijd na deze eerste contacten, op 9 december 1811, deelt Grimm Tydeman
mee dat er in Comburg in de buurt van Stuttgart in Württemberg een Nederlands
handschrift is gevonden (Reifferscheid 1883, pp. 19-20). Dit handschrift is nog
steeds een van de twee belangrijkste handschriften van de Middelnederlandse literatuur (Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. poet. et philol. fol. 22;
editie Brinkman & Schenkel 1997). Op 346 bladen zijn heel beduidende teksten
opgeschreven, en sommige ervan zijn alleen in dit handschrift bewaard, bijvoorbeeld de Rijmkroniek van Vlaanderen (fol. 282r-346r). In de Letterbode van 17 januari
1812 informeert Tydeman het Nederlandse publiek over deze sensatie.
Het Hollandse Instituut reageert nu heel snel, aangezien de grote betekenis van
Grimm en zijn interesse voor de Nederlandse literatuur wordt erkend. In een
vleiende in het Nederlands geschreven brief van vier pagina’s, gedateerd 6 februari 1812, beklemtoont de secretaris van de Tweede Klasse van het Instituut, Willem Bilderdijk, Grimms vakkennis over de Nederlandse literatuur en dat hij de eer
heeft zich tot ‘iemand te wenden wiens kundigheden en liefhebberij de Nederlandsche Letteroudheden in den ruimsten zin omvatten’ (Berlin, Staatsbibliothek
Preußischer Kulturbesitz [SBPK], Nachlass Grimm 807, pp. 1-2; afbeelding p. 1 zie
Schlusemann 2009, p. 242). Bilderdijk vraagt indringend naar een afschrift of
naar uittreksels van het voor de Nederlandse literatuur zo belangrijke manuscript.
Deze vraag krijgt nog grotere politieke betekenis door de al genoemde inlijving
van Nederland door Frankrijk op 10 juli 1810. Door de hierop volgende invoering
van het Frans als officiële taal was het voortbestaan van zowel het Instituut in zijn
geheel, maar vooral de Tweede Klasse als de klasse voor de Nederlandse taal- en
letterkunde en geschiedenis uitermate bedreigd.
Op 20 september 1810 stuurt Bilderdijk aan de generaal-luitenant in de Hollandse departementen, Charles François Lebrun, een brief met een pleidooi voor
het behoud van de Tweede Klasse. Zowel Lebrun als de voorzitter van het Instituut, Jan Hendrik van Swinden, zetten zich direct bij de keizer in voor het voortbestaan van het Instituut inclusief de Tweede Klasse, vooral bij een audiëntie van de
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keizer voor leden van het Instituut op 13 oktober 1811. Al op 21 oktober bepaalt de
keizer per decreet dat de instelling als ‘Institut d’Amsterdam’ voort zou kunnen
bestaan (Van Berkel 2008, pp. 85-88).
Op de vergadering van 12 februari 1812, dus maar vier maanden later, wordt
Jacob Grimm tot corresponderend lid van de Tweede Klasse van het Instituut gekozen. Dit deelt Bilderdijk hem mee op 1 maart 1812 in een in het Frans geschreven brief (Berlin, SBPK, Nachlass Grimm 807, p. 3):
J’ai l’honneur de Vous annoncer que dans la séance du 27 dernier, la seconde
classe de l’Institut Hollandais Vous a élu Membre Correspondant. C’est un
hommage, Monsieur, par lequel Elle a cru s’honorer en s’associant un savant
de Vos merites; et l’interêt particulier que Vous mettez dans l’étude de notre
langue nous fait espérer, que Vous l’agréerez comme une distinction de sa
part, qui Vous était duë.
Op 15 april 1812 stuurt Jacob Grimm een antwoordbrief zoals in het ‘Register op
de ingekomen Brieven van buitenlandsche correspondenten aan de Tweede Klasse’ van het Hollands Instituut, aanwezig in het archief van de KNAW in het
Noordhollands archief te Haarlem, wordt vermeld. Dit register is te vinden in een
map waarin ook de ingekomen stukken van de buitenlandse correspondenten zijn
verzameld (Haarlem, Noordhollands Archief [NHA], Archief KNAW, 76/175).
Deze voor het onderzoek naar de wetenschappelijke relaties tussen Jacob Grimm
en het Instituut blijkbaar nog nooit gebruikte map kwam bij een bezoek aan het
Noordhollands Archief in Haarlem aan het licht. Voor een beter beeld op de contacten tussen Jacob Grimm en het Instituut heeft de map een grote betekenis. In
het register staat als nummer 21 de brief van Jacob Grimm van 15 april genoemd
(Haarlem, NHA, Archief KNAW, 76/175, nummer 21):
Van den heer Grimm tot dankzegging voor zyne benoeming tot Correspondent, en mededeling van eenige berigten, zoo omtrent de oud Nederduitsche
en andere handschriften in Duitschland in ’t algemeen, alomtrent de nieuwlings ontdekte in Zwaben.
De brief, het antwoord op de brieven van Bilderdijk van 6 februari en 1 maart
1812, is niet alleen in het register vermeld, maar is ook daadwerkelijk als nummer
21 in de map aanwezig. Grimm verontschuldigt er zich in deze eveneens in het
Frans geschreven brief voor dat hij lang met een antwoord heeft gewacht, en wel,
omdat hij in de tussentijd moeite heeft gedaan om het Comburgse manuscript te
verkrijgen. Op grond van de vraag van Bilderdijk heeft hij twee keer brieven geschreven aan Général Girard, de Westfaalse minister aan het hof van Württemberg, maar, zo schrijft hij, nog geen antwoord gekregen. Hij informeert daarnaast
over enkele publicaties die voor het Instituut interessant zouden kunnen zijn, bij-
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voorbeeld Weckherlins boek Beyträge zur Geschichte altteutscher Sprache und Dichtkunst
waarin deze uitvoerig op het Comburgse manuscript ingaat en uit het handschrift
citeert (Weckherlin 1811, Anhang [=bijlage], pp. 105-133).
Al enkele weken later, op 25 mei 1812, schrijft Grimm opnieuw aan Bilderdijk
(Haarlem, NHA, Archief KNAW, 76/175, nummer 24) en stuurt het antwoord mee
dat Girard hem heeft geschreven (9 mei 1812): ‘il m’a été refusé!’, formuleert
Girard over de weigering van de autoriteiten in Stuttgart het manuscript ter beschikking te stellen (bijlage bij de brief van Grimm aan het Instituut van 25 mei
1812; Haarlem, NHA, Archief KNAW, 76/175, nummer 24; in het archief foutief
als bijlage bij brief nummer 27 vermeld). Grimm vermoedt dat het beschikbaar
stellen van het Comburgse manuscript voor F. Gräter (die het manuscript had gevonden) en ook voor F. Weckherlin, de minister van financiën van Württemberg,
onaangenaam was. Behalve Weckherlin had ook Gräter zelf over het manuscript
gepubliceerd (Gräter 1805; 1809).
In een tweede bijlage van vier pagina’s bij zijn brief van 25 mei, met de titel
‘Vorläufige nähere Nachricht von dem Comburger Ms (meistens nach Wekherlin)’, informeert Grimm uitvoerig over het Comburgse manuscript en citeert uit
verschillende teksten, bijvoorbeeld uit de droomallegorie Roman van de roos en uit
de vorstenspiegel Heimelijkheid der heimelijkheden van Jacob van Maerlant, een Nederlandse vertaling van de Secretum secretorum.
In zijn volgende brief van 3 september 1812 (Haarlem, NHA, Archief KNAW,
76/175, nummer 27) moet Grimm meedelen dat zijn pogingen in verband met het
Comburgse manuscript zijn mislukt: ‘Zu meiner Rechtfertigung lege ich sowohl
die vom Staatssecretär von Vellnagel empfangene Cabinetsresolution des Königs
als die Antwort des Herrn Moustier bei.’5 Nog in hetzelfde jaar stuurt Grimm een
groot paket naar het Instituut:6 onder andere één exemplaar van het tijdschrift
Odina en Teutona met een editie van de Reinaert door Gräter7 (1812), drie exemplaren van de editie van de Hildebrandslied en het Wessobrunner Gebet, voorbereid door
Jacob en zijn broer Wilhelm,8 een recensie over de IJslandse grammatica, en een
overzicht van tien pagina’s over verschillende woorden in de Reinaert, vooral de
namen van de hanen Cantecleer, Cantaert, Craeyant en de hen Coppe.
In februari 1813 schrijft Bilderdijk een dankbrief aan Grimm, die vergezeld is
van een uitvoerige reactie over taalhistorische aspecten. In totaal bestaat de correspondentie tussen Bilderdijk en Grimm tot 1816 zelfs uit twintig brieven. De
contacten tussen het Instituut en Jacob Grimm getuigen van wederzijdse interesse
en van Grimms moeite om het Instituut van nieuwe publicaties te voorzien. Het
Instituut apprecieert Grimms inzet nadrukkelijk: ‘Vous remerciant des démarches
que Vous avez faites’ (brief van 22 juni 1813, Berlin, SBPK, Nachlass Grimm 807),
en drukt zijn eerbied uit met een nieuwe benoeming.
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Grimm ‘membre associé’ – tweede fase
De tweede fase van de correspondentie begint met Jacob Grimms verkiezing tot
‘membre associé’ in 1816. Nadat Willem I op 16 maart 1815 tot koning van het
Verenigd Koninkrijk was gekozen, werden de statuten van de Tweede Klasse veranderd. Belangrijke wetenschappers konden nu net als in de andere klassen tot
‘membre associé’ worden benoemd, waaronder vier buitenlandse. Grimm was de
eerste buitenlander die als ‘membre associé’ het recht verkreeg om aan de vergaderingen deel te nemen en over wetenschappelijke beslissingen te stemmen. Deze
eervolle promotie, die tot nu toe in het onderzoek over het hoofd is gezien, kan
als teken voor de toenemende achting voor Jacob Grimm van de kant van de belangrijkste wetenschappelijke institutie worden beschouwd, ondanks het feit dat
zijn pogingen voor het Comburgse manuscript waren mislukt. Op 1 september
1816 stuurt Bilderdijk hem de mededeling over deze verdienstelijke benoeming:
[...] en Vous annonçant le choix par lequel notre Classe s’a crû honorer en
Vous revêtant du titre et de la qualité de l’un des ses quatre membres associés,
qu’elle vient de s’approprier dans l’etranger. Jusqu’ici, Monsieur, elle n’a eû
que des Correspondans; mais la bonté du Roi notre Souveraine, nous ayant
permis d’avoir un petit nombre d’Associés, à choisir parmi les savans etrangers des plus distingués, la Classe n’a pas tardé de Vous nommer le premier, et
l’approbation du Monarque qui a confirmé notre choix, nous a mis à même de
Vous présenter cette marque d’estime et de distinction. A ce titre, Monsieur,
Vous jouirez du droit de séance et de celui de Voter dans toutes nos deliberations scientifiques [...] (Berlin, SBPK, Nachlass Grimm 807, p. 29).
In een nieuw ontdekte brief van 19 september 1816 drukt Grimm zijn dank aan de
secretaris Bilderdijk in het Frans op de volgende manier uit: ‘exprimer en mon
nom les sentimens respectueux, dont je suis penetré envers ce corps illustre [...]’
(Haarlem, NHA, Archief KNAW, 75/186, nummer 1). Bovendien informeert hij
Bilderdijk dat hij nu als bibliothecaris van het museum in Kassel werkt.
Daarna neemt de correspondentie tussen het Instituut en Jacob Grimm af,
maar dat is veroorzaakt door personele veranderingen bij het Instituut. Na ruzie
met andere leden trekt Willem Bilderdijk zich op 27 november 1816 terug als
secretaris, één dag voor de eerste openbare zitting van de Tweede Klasse.9 Als
nieuwe secretaris wordt Samuel Wiselius benoemd.10 Met Bilderdijk heeft Grimm
in de loop van de jaren uitvoerig over uiteenlopende kwesties gecorrespondeerd
en zelfs een bepaalde persoonlijke relatie opgebouwd.
De correspondentie met Wiselius kan als zakelijk worden omschreven. In de
eerste brief van Wiselius aan Grimm, geschreven op 11 december 1816, stuurt
Wiselius hem verschillende exemplaren van een prijsvraag die de Tweede Klasse
uitschrijft: ‘Programme des prix proposés au concours par la deuxième classe de

96

‘van den heer grimm…’

l’institut royal des sciences, de littérature et des beaux arts dans les pays-bas, dans
sa séance publique de 1816’ (Berlin, SBPK, Nachlass Grimm 572, p. 7). Wiselius
vraagt aan Grimm om de prijsvraag aan verschillende Duitse kranten verder te
sturen, zoals ‘Göttingsche gelehrte Anzeige [sic], Jenaer, Hallische, et Leipziger
Litteratur Zeitung, et de distribuer les autres à ceux que Vous jugerez convenir’.
In de daaropvolgende jaren bestaat de in het Frans geschreven briefwisseling
uit prijsvragen die het Instituut stuurt (bijvoorbeeld op 9 november 1817 en 10
oktober 1818), en Jacob Grimm informeert het Instituut ook over belangrijke
vondsten, bijvoorbeeld de Gotische Bijbelvertaling van Ulphilas, gevonden door
Angelo Mai, bibliothecaris in de Ambrosiaanse bibliotheek te Milan (brief van 21
oktober 1817, Haarlem, NHA, Archief KNAW, 86/175, nummer 3).11 Grimm is gevraagd om over dit manuscript een advies te schrijven dat hij eveneens meestuurt
(bijlage van vier pagina’s bij net genoemde brief nummer 3). Al enkele dagen
later, op 30 oktober 1817, stuurt Grimm een nieuwe brief met informatie over een
manuscript uit Vlaanderen dat hij in Parijs heeft gevonden, te dateren in de
twaalfde eeuw: een handschrift met de Ysengrimus, geschreven in Gent (Parijs, Bibliothèque Nationale, lat. 8494).12 Grimm stuurt eveneens een exemplaar mee
van een aankondiging van zijn te verschijnen werk Reinhart Fuchs.13
Elke keer opnieuw betuigt het Instituut de waardering voor Grimms werk en
zijn informatie, zoals op 9 november 1817: ‘Je n’aurai pas besoin, j’espere, de
Vous dire, en quel point la deuxième Classe de notre Institut, qui s’honore de
vous compter, Monsieur, parmi ses Associés, se trouve obligée à Vous, pour des
communications aussi intéressantes’ (9 november 1817, Berlin, SBPK, Nachlass
Grimm 572/2).
Op 12 maart 1819 stuurt Grimm aan het Instituut een exemplaar van zijn net
verschenen grammatica: ‘J’ai lhonneur de vous adresser un exemplaire de ma
grammaire allemande14 que vous voudrez bien remettre en mon nom à la deuxième classe de l’Institut’ (Haarlem, NHA, Archief KNAW, 86/175, nummer 8).
Grimm maakt er in deze brief tevens op attent dat hij geen contact heeft met de
redacties aan wie hij de prijsvragen van het Instituut zou sturen, behalve met het
tijdschrift in Göttingen.15 Bovendien, zo deelt hij mee, neemt het aanzien van de
tijdschriften met de dag af. Ook hierop volgt weer een vriendelijke antwoordbrief
van de secretaris Wiselius en hij dankt voor Grimms inzet de prijsvragen te versturen (Berlin, SBPK, Nachlass Grimm 572/4).
In deze bijdrage heb ik een eerste schets van de briefwisseling tussen het Instituut en Jacob Grimm gepresenteerd. De correspondentie tussen Grimm en het
Instituut wordt na het vertrek van Willem Bilderdijk wel zakelijker, maar niet
minder vriendelijk. Het Instituut en Jacob Grimm erkennen en respecteren elkaar
als belangrijke partners, waarbij Grimm vooral informeert over nieuwe vondsten
die voor de wetenschapsgebieden van de Tweede Klasse van het Instituut interessant zouden kunnen zijn en eigen publicaties en advertenties voor publicaties
voor het Instituut en vooral voor H.W. Tydeman meestuurt.
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Deze schets zou verdiept moeten worden met een preciezere analyse van de
inhoud en het wetenschappelijke belang van de briefwisseling enerzijds. Anderzijds moet de correspondentie tussen het Instituut en Jacob Grimm worden vergeleken met andere correspondenties tussen Jacob Grimm en de Nederlanden,
zoals met de ‘Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde’ en met belangrijke
wetenschappers zoals Willem Jonckbloet (Soeteman 1986b; 1987), Matthias de
Vries (Karsten 1938; Soeteman 1986a), Jan Frans Willems (De Vreese 1973; Deprez & De Smedt 1990) en Joast Hiddes Halbertsma (Sijmons 1885; Feitsma 1996;
1997; Zutt 1997-1998; De Jong 2005; 2008). Dan zou het mogelijk kunnen zijn om
een omvattend beeld over de betekenis van Jacob Grimm voor de Neerlandistiek
en de wisselwerking tussen Neerlandistiek en Germanistiek in de negentiende
eeuw te verkrijgen.

Noten
1. In een door de DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) gefinancierd project bereid ik een
editie voor van de correspondentie van Jacob en Wilhelm Grimm die in de reeks van de
Berlijnse ‘Kritische Ausgabe in Einzelbänden’ zal verschijnen (uitgeverij Hirzel). Een
overzicht van de tot nu toe verschenen delen is te vinden op www.grimmnetz.de.
Er zijn inmiddels meer dan 270 brieven met meer dan dertig Nederlandse en Belgische
correspondenten opgespoord. Voor een (voorlopig) overzicht van de correspondentie
zie Schlusemann 2009, p. 245. Zie algemeen ook Van de Zijpe 1966 en 1967.
2. Over de editiepraktijk in de negentiende eeuw in de Lage Landen is zojuist een proefschrift verdedigd (november 2010): J.A.T. Rock, Papieren monumenten. Over diepe breuken en
lange lijnen in de geschiedenis van tekstedities in de Nederlanden 1591-1863. Amsterdam, 2010.
3. Tot voor kort waren 22 brieven bekend, en van zes hiervan werd het bestaan aangenomen, op grond van vermeldingen in andere brieven. Op 31 maart 1813 schrijft bijvoorbeeld Willem Bilderdijk aan Jacob Grimm: ‘Le paquet que vous m’annonciez par Votre
derniere du 9 xbre nous est arrivé’ (Berlin, Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz
[SBPK], Nachlass Grimm 807, 20-22). Hij bedoelt daarmee Grimms brief van 9 december 1812.
In 1837 zijn zes van de brieven van Bilderdijk aan Grimm uitgegeven (Messchert 1837,
zie http://www.dbnl.org/tekst/bild002brie03_01/bild002brie03_01_0012.php), en in
1883 twee brieven van Grimm aan Bilderdijk (Reifferscheid 1883). In mijn bijdrage zijn
de brieven diplomatisch getranscribeerd. Fouten zoals het weglaten van accenten – bijvoorbeeld in het woord ‘derniere’ – zijn niet gecorrigeerd en niet gekenmerkt door [sic]
omdat meestal niet duidelijk is of het om een fout of een in de brief gebruikte persoonlijke schrijfwijze gaat.
4. De brief is niet als origineel bewaard, maar Wilhem Grimm citeert uit de brief in een
schrijven aan zijn broer (Rölleke 2001, p. 223). Tydeman schrijft verder dat hij veel
interesse heeft voor volksboeken en dat hij graag in Amsterdam en in Rotterdam zou
willen kijken om de door Grimm genoemde volksboeken te kopen. Maar, zo zegt hij
eveneens, het zou wel twee of drie maanden kunnen duren voordat hij de genoemde
volksboeken zou hebben verkregen.
5. Hiermee doelt hij op brieven van staatssecretaris Christian Ludwig August Freiherr von
Vellnagel (1764-1853) en van Clément-Edouard Moustier (1751-1817), de keizerlijke
Franse ambtenaar aan het hof van Württemberg.
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6. Grimm in zijn brief, geschreven tussen 9 en 12 december 1812: ‘1.) einen Band der
Samml. altdeutscher Gedichte, der schon seit März d. J. verschiedentlich unterwegs
war und immer wieder zurückgelaufen ist. 2.) ein Ex. von Odina und Teutona 3.) u. 4.)
noch zwei Exempl. des Hildebrandliedes, deren eines Hr. Tydeman so gut seyn will, an
Hr. v. Wijn im Haag zu besorgen. 5.) eine Ankündigung unserer altdeutschen Wälder.
6.) eine Recension von einer isländ. Grammatik. 7.) eine Anzeige von Görres Bibliotheca vaticana’ (Haarlem, NHA, Archief KNAW, 76/175, Brieven van Buitenlandsche Correspondenten, nummer 30).
7. Odina und Teutonia; ein neues litterarisches Magazin der teutschen und nordischen Vorzeit. 1. Bd.
Breslau, 1812.
8. Grimm, J. & W. Grimm, Die beiden ältesten deutschen Gedichte aus dem 8. Jahrhundert: Das Lied
von Hildebrand und Hadubrand und das Weißenbrunner Gebet. Kassel, 1812. Eén exemplaar
was bedoeld voor het Instituut, één voor Van Wijn en het derde voor Tydeman.
9. Er zijn in het onderzoek verschillende redenen genoemd voor Bilderdijks ontslag: ten
eerste neemt men aan dat Bilderdijk zijn vertrouwen in de geleerden van de Tweede
Klasse had verloren, omdat niet hij, maar Capelle was benoemd als hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde aan het atheneum in Amsterdam. Ten tweede vond Bilderdijk dat een verhandeling van Matthijs Siegenbeek, hoogleraar te Leiden, niet voldeed,
maar de medeleden lieten een publicatie in de Gedenkschriften toe (Van Berkel 2008, p.
111).
10. S. Wiselius was de voormalige advocaat van het Hollandse hof die, nadat hij tegen het
Franse bewind had gehandeld, werd ontslagen. Daarna schreef hij vooral gedichten en
toneelstukken.
11. Transcriptie van de brief en de bijlage, met enkele fouten, door De Jong 2005, p. 68-71.
12. Deze vondst was een sensatie aangezien hij de eerste was die een Ysengrimus-handschrift
heeft ontdekt. De Ysengrimus, ongeveer 6500 verzen lang en uit het midden van de
twaalfde eeuw, is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de dierenepiek aangezien
hij de oudste versie is, waar de vos en de wolf namen krijgen en als antagonisten gepresenteerd worden (zie voor uitvoerige informatie de inleiding in: Mann 1987, p. 1-10).
13. Uiteindelijk verschijnt het boek pas in 1834 (Grimm 1834).
14. Hiermee bedoelt hij het eerste gedeelte van zijn Deutsche Grammatik die hij per katern
schreef. Hij liet dan elk katern drukken, dat klaar was. Vanaf januari 1818 heeft Grimm
er ongeveer 14 maanden aan gewerkt (Grimm 1819).
15. Hiermee bedoelt hij de Göttingische gelehrte Anzeigen.
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‘Don’t be a fool, put a condom on your
tool’
Effecten van retorische figuren in hiv/aidsvoorlichtingsmateriaal in Zuid-Afrika
Carel Jansen (Radboud Universiteit Nijmegen / Stellenbosch Universiteit)
The South African health organisation loveLife tries to provoke youths to talk
about HIV/AIDS by presenting them with billboards and radio advertisements
with messages that include complicated rhetorical figures that will supposedly
puzzle them. In order to test the assumption that puzzlement about health
messages is related to willingness to talk about these messages, two studies
were carried out in Limpopo Province, South Africa. In the first study five loveLife billboards, together with a questionnaire, were presented to 149 freshmen. In the second study structured interviews were conducted with thirty secondary schools learners about six HIV/AIDS posters and six HIV/AIDS radio
advertisements from loveLife and other South African health organisations.
Neither in the first, nor in the second study was support found for the expectation that presenting youths with a puzzling health message will contribute to
engaging them in discussions about the theme addressed in the message. By
contrast, a positive correlation was found between the participants’ perceived
comprehension of a message and their self-reported inclination to dialogue.
No clear relations were found between the use of rhetorical figures (tropes or
schemes) and the effects of the billboards and the radio messages. Participants
indicated that they were willing to discuss the themes addressed in either a
poster or radio advertisement because they appreciated the message and felt
that its content was relevant to them, rather than because the message was
puzzling or difficult to understand. The participants’ overall actual comprehension of the messages, however, proved to be strikingly low.

Inleiding
Zuid-Afrika is een van de weinige landen waar de omvang van de hiv/aidspandemie de laatste jaren niet afgenomen is. Uit een longitudinaal onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Zuid-Afrikaanse Ministry of Health blijkt dat het percen-
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tage besmette inwoners ouder dan twee jaar zelfs licht gestegen is: van 10,8 in
2005 naar 10,9% in 2008 (Shisana, Rehle, Simboyi, Jooste & Pillay-van Wyk 2009,
p. xvi). Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Daartoe behoren zeker verschillende problematische beleidskeuzes van de vorige regering onder
president Mbeki, die lange tijd het verband tussen hiv en aids heeft ontkend, en
ook van de huidige regering onder president Zuma, wiens geloofwaardigheid als
bepleiter van adequate preventiemaatregelen door het bekend worden van zijn
eigen seksuele gedragingen aanzienlijke schade op heeft gelopen.
Ook de voorlichting over hiv/aids is minder succesvol gebleken dan nodig zou
zijn geweest om het risicovolle gedrag van veel Zuid-Afrikanen om te buigen. Dat
geldt voor zowel de preventie van een besmetting door het volgen van de zogenaamde ABC-richtlijnen (Abstain, Be faithful, Condomise) als voor de detectie van een
mogelijke hiv-besmetting via VCT (Voluntary Counseling and Testing; zie onder meer
Swanepoel & Hoeken 2008, p. 2).
Hoewel duidelijk is dat alleen kennis niet volstaat om tot gedragsverandering te
komen – daarbij spelen onder meer ook attitudes en gepercipieerde normen een
belangrijke rol – is ook helder dat adequate kennis een belangrijke bijdrage aan
adequaat gezondheidsgedrag kan leveren.1 Uit de longitudinale studie van Shisana et al. (2009) blijkt dat de kennis over hiv/aids bij veel Zuid-Afrikanen nog altijd
te wensen overlaat. Op dat gebied is er sprake van een afname in plaats van een
toename. Scoorde in 2005 nog 64.6% van de hele populatie en 66.4% van de
groep van 15 tot en met 24 jaar positief op een relatief eenvoudige kennistoets,2
in 2008 waren die percentages teruggelopen tot 44.4% voor de bevolking als geheel en 42.1% voor de groep van 15 tot en met 24 jaar (Shisana et al., 2009, p. 52).
Effectieve voorlichting die onder meer gericht is op meer kennis over hiv/aids en
uiteindelijk op adequaat preventie- en detectiegedrag is nog altijd van groot belang. Op dat standpunt stelt zich inmiddels ook de Zuid-Afrikaanse regering. Zo
liet de Minister van Gezondheid, dr. Aaron Motsoaledi, in 2010 nadrukkelijk weten dat:
[..] die regering nie jaar na jaar sal kan volhou om die begroting vir teen-vigsmiddels [aids-remmers, CJ] te verhoog nie. Veeleer sal die klem gelê word op
voorkomingsprogramma’s deur middel van inligting, onderrig, die verspreiding van kondome en die mobilisering van miljoene Suid-Afrikaners om te
weet wat hulle MIV/VIGS-status [hiv/aids-status, CJ] is (Die Burger, 12 maart
2010).
Een van de organisaties in Zuid-Afrika die zich tot taak stelt jongeren voor te
lichten over hiv/aids, is loveLife. Deze organisatie richt zich voornamelijk op jongeren van 12 tot en met 17 jaar; het uiteindelijke doel is het aantal hiv-infecties bij
deze leeftijdsgroep terug te dringen. loveLife werkt met een multimediale aanpak,
via radio, tv, magazines, en ook via billboards, waarvan er circa 1700 verspreid
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zijn over heel Zuid-Afrika (loveLife, z.j.). Zie voor twee voorbeelden van loveLife
billboards figuur 1 en 2.

Figuur 1. Love – 100% pure – made to last.

Figuur 2. Face it – Teen pregnancy increases risk of HIV.
Dit artikel gaat over de effecten van billboards en radiospotjes die loveLife verspreidt. loveLife wil met de billboards en radiospotjes graag discussies uitlokken;
vandaar de steeds terugkerende loveLife slogan ‘Talk about it’. Doel is dat er door
de jongeren meer wordt gepraat over seksualiteit, en dan liefst vanuit een gezonde, positieve benadering. Ook wil loveLife dat er meer openlijk wordt gesproken over aan seksualiteit gerelateerde issues zoals tienerzwangerschappen, het
gebruik van voorbehoedsmiddelen, SOA’s en hiv/aids, en dat zo het stigma rond
hiv/aids wordt verminderd. loveLife wil niet alleen dat er discussie ontstaat tussen
jongeren onderling, maar ook tussen jongeren en hun ouders, hun docenten en
andere begeleiders (loveLife, z.j.).
Een van de middelen waarmee loveLife probeert discussies aan te wakkeren, is
het gebruik van retorische figuren. Retorische figuren kunnen worden gedefinieerd als expressies die afwijken van de verwachtingen omwille van een esthetisch
of een persuasief effect. Algemeen worden twee soorten retorische figuren onderscheiden: schema’s en tropen. Schema’s, zoals rijm en alliteratie, zijn ‘oppervlakkige versiersels’ die geen extra cognitieve inspanningen vergen bij de hoorder of
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lezer. Tropen daarentegen, zoals vernieuwende metaforen en andere op het eerste
gezicht of gehoor misschien raadselachtige formuleringen zijn retorische figuren
die wel extra inspanningen vereisen voordat ze begrepen worden (zie onder meer
McQuarry & Mick 1996 en Van Enschot 2006).
In de voorlichtingsstrategie van loveLife speelt de verspreiding van boodschappen met tropen een belangrijke rol. De teksten in de radiospotjes en de combinaties van teksten en afbeeldingen op de billboards zijn vaak op zo’n manier gekozen dat ze jongeren nieuwsgierig moeten maken, hen aan het denken moeten
zetten en hen zo tot discussies moeten brengen. In de woorden van mevrouw
Refilwe Africa, redacteur van het loveLife magazine Uncut:
We want people to think about our posters. Either they understand it from
first-hand or they get angry and say: I do not know what you are trying to say.
At some point in our campaign, we will get people to wonder. This creates
conversation between parents and children, dialogue between peers. That is
exactly what we want to achieve, that people talk about HIV/AIDS and sex (Refilwe Africa, geciteerd in Hollemans 2005).
Theoretisch gezien is de relatie zoals loveLife die ziet tussen verwondering bij de
doelgroep over de betekenis van een billboard en daarop volgend conversatiegedrag, nogal dun. loveLife suggereert dat verwondering over boodschappen die
door de doelgroep als raadselachtig worden ervaren, ‘vanzelf’ zal leiden tot gesprekken: ‘We will get people to wonder. This creates conversation between parents and children, dialogue between peers.’ In Hoeken, Swanepoel, Saal en Jansen (2009) wordt het mogelijke verband tussen raadselachtige boodschappen en
conversatiegedrag wel verder uitgewerkt. Onder meer naar aanleiding van onderzoek van Ritson en Elliot (1999), die gesprekken tussen jongeren over commerciele advertenties observeerden en analyseerden, veronderstellen Hoeken et al.
(2009) dat er twee aanleidingen zijn waarom raadselachtige reclame- en voorlichtingsboodschappen tot gesprekken tussen peers kunnen leiden: kennisdemonstratie binnen de groep, en versterking van het onderling groepsgevoel. Kennisdemonstratie binnen de groep is aan de orde als de spreker 1) denkt dat hij/zij zelf
de boodschap begrijpt en 2) veronderstelt dat anderen binnen de groep de boodschap niet begrijpen. Zo kan de spreker zijn/haar intelligentie demonstreren en
daarmee anderen in de groep wellicht imponeren. Van versterking van het
groepsgevoel doordat men het eens is over what’s hot and what’s not kan sprake
zijn als de spreker veronderstelt dat 1) de leden van de eigen groep (inclusief de
spreker zelf) de boodschap zullen begrijpen en 2) mensen buiten de eigen groep
niet in staat zijn de boodschap te begrijpen (Hoeken et al. 2009, p. 59).
Of het nu gaat om kennisdemonstratie of om versterking van het groepsgevoel,
het gepercipieerd begrip van de ontvanger, diens overtuiging dat hij of zij de boodschap heeft begrepen, is volgens Hoeken et al. (2009) een noodzakelijke voor-
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waarde voor een conversatie over raadselachtig bedoelde billboards en radiospotjes als die van loveLife. Die organisatie zelf daarentegen veronderstelt dat gepercipieerd gebrek aan begrip bij de ontvanger tot conversaties zal leiden. Om die tegengestelde visies op de effecten van raadselachtig voorlichtingsmateriaal ging het in
het onderzoek dat hier wordt besproken.
Er werden twee studies gedaan naar de relatie tussen gepercipieerd begrip van
de hiv/aids-voorlichtingsboodschappen bij jongeren in Zuid-Afrika en hun geneigdheid tot discussie over de inhoud van de boodschappen. Ook werd in beide
studies nagegaan of gepercipieerd begrip verband hield met waardering voor de
boodschappen en of waardering voor de boodschappen gerelateerd was aan geneigdheid erover te praten. De studies werden uitgevoerd in de provincie Limpopo, in het noorden van Zuid-Afrika. Deelnemers aan de eerste studie waren studenten; de tweede studie werd gehouden onder leerlingen van een middelbare
school.3
In beide studies werd gezocht naar correlationele verbanden, in het besef dat
die niet synoniem zijn met causale verbanden. Als twee variabelen correleren, dat
wil zeggen statistische samenhang vertonen, hoeft dat immers nog niet te betekenen dat in veranderingen in de eerste variabele de oorzaak ligt voor veranderingen
in de tweede. Mogelijk is het verband andersom, of is er een derde, onderliggende
variabele die de oorzaak vormt voor veranderingen in beide andere variabelen.
Wel geldt het omgekeerde: als er geen correlaties tussen variabelen blijken te bestaan, impliceert dat dat er ook geen causale verbanden tussen die variabelen zijn.
En als er een negatieve correlatie wordt gevonden tussen twee variabelen (hoe
hoger de scores op variabele A, hoe lager de scores op variabele B) terwijl een
positieve correlatie werd verondersteld (hoe hoger de scores op variabele A, hoe
hoger de scores op variabele B) of andersom, dan betekent dat dat de achterliggende theorie niet correct kan zijn.
Mocht in de studies die hier worden besproken bijvoorbeeld blijken dat gepercipieerd begrip negatief samenhangt met geneigdheid tot discussie, dan moet dat
tot de conclusie leiden dat de aannames in Hoeken et al. (2009) niet juist kunnen
zijn, en is er steun gevonden voor de aannames van loveLife. Maar een sluitend
bewijs is er dan voor die aannames nog niet geleverd. Daarvoor is andersoortig
onderzoek nodig, in een laboratoriumachtige situatie met strenger gecontroleerde condities, die alle mogelijke andere dan de veronderstelde causale verklaringen voor de resultaten uitsluiten. In de praktijk van de gezondheidsvoorlichting is het lastig zulk onderzoek uit te voeren zonder de noodzakelijke
generaliseerbaarheid van de conclusies naar de werkelijkheid buiten het laboratorium in gevaar te brengen. Daarom is hier in eerste instantie gekozen voor een
exploratief onderzoek, dat gegevens oplevert over mogelijke correlationele verbanden tussen gepercipieerd begrip, waardering voor de boodschappen en geneigdheid erover te praten. Vervolgstudies (zie daarover de laatste paragraaf van
dit artikel) zullen erop worden gericht meer duidelijkheid te verkrijgen over de
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precieze aard en richting van de verbanden tussen nauwkeurig gemanipuleerde
onafhankelijke variabelen zoals de aan- of afwezigheid van schema’s en tropen in
een voorlichtingsboodschap, en afhankelijke variabelen zoals gepercipieerd begrip, werkelijk begrip, waardering en geneigdheid over de voorlichtingsboodschap te praten.

Onderzoek onder studenten
De deelnemers aan de eerste studie waren eerstejaarsstudenten aan de Universiteit van Limpopo, een zogenoemde formerly disadvantaged university op het ZuidAfrikaanse platteland.
Methode
Van de 149 studenten van de formerly disadvantaged Universiteit van Limpopo die
deelnamen aan dit onderzoek had 95% één van de negen officiële Bantoe- of Sintoetalen die in Zuid-Afrika gesproken worden als moedertaal. Gevraagd naar het
geslacht vulden 72 deelnemers in dat ze vrouw waren en 73 deelnemers dat ze
man waren; vier deelnemers gaven op deze vraag geen antwoord. De gemiddelde
leeftijd lag dicht bij 21 jaar (M=20.7; SD=2.3).4 Iedere deelnemer kreeg vijf billboards te zien uit de loveLife HIV-Face it campagne uit 2006 (zie figuur 3).

Figuur 3. De loveLife billboards uit de HIV-Face it campagne die in het onderzoek onder
studenten gebruikt werden.
De billboards in deze campagne waren met opzet provocatief, aldus loveLife CEO
David Harrison. Het doel was
to make them stand out from all the clutter about HIV and AIDS, to keep
young South Africans engaged with the loveLife campaign, but most important-
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ly to ensure that South Africans continue to debate about the behaviours and
attitudes driving the epidemic’ (loveLife 2006, p. 14).
In de vragenlijst die de deelnemers invulden waren afbeeldingen opgenomen van
elk van de vijf billboards, en wel steeds in de volgorde waarin ze in figuur 3 zijn
gepresenteerd (van linksboven naar rechtsonder). Na elke afbeelding volgde een
aantal stellingen, bedoeld om gepercipieerd begrip, waardering en geneigdheid
tot discussie te meten. Na elke stelling volgde een zevenpuntsschaal (1: erg laag;
7: erg hoog). De betrouwbaarheid van de gecombineerde scores bij de diverse
variabelen bleek steeds bevredigend tot goed: de Cronbach’s alfa was respectievelijk .95, .86 en .79.
Behalve naar opinies werd er ook naar de interpretatie van de billboards gevraagd, om aldus het werkelijk begrip van de boodschap te kunnen meten. Bij elk
billboard was de volgende open vraag opgenomen: ‘What is, according to you,
the meaning of this billboard (think about the meaning of the picture and the
message)?’ Een interview met een communicatiemanager van loveLife naar aanleiding van een interne publicatie over de HIV-Face it campagne (Stewart-Buchanan
2006) had geleerd dat loveLife de gewenste interpretaties formuleerde in termen
van de associaties die de diverse billboards op moesten roepen. Zo zou het billboard ‘NO ‘til we know’ tot de volgende associaties moeten leiden: HIV testing;
knowing one’s status; protect / use condoms; take necessary steps to prolong quality of life if
result is positive; prevent re-infection; no sex. Nagegaan werd nu steeds of de deelnemer
een of meer van de associaties wist te noemen die loveLife met een bepaald billboard voor ogen hadden gestaan. Omdat een deel van de associaties die door
loveLife werden genoemd twijfels bij de onderzoekers opriep, werd in deze studie
een lage drempel gehanteerd bij het toekennen van een score voor werkelijk begrip. Alleen dan werd besloten dat een deelnemer een billboard niet had begrepen
als die deelnemer geen enkele van de door loveLife bij dat billboard genoemde
associaties had genoemd. Steeds wanneer ten minste één van de bedoelde associaties geheel of gedeeltelijk was genoemd, werd dat als een indicatie van werkelijk begrip geïnterpreteerd.
Resultaten
Over het algemeen bleek het gepercipieerd begrip bij de studenten hoog (M=5.91;
SD=1.22, op een schaal van 1 tot 7); ook hadden ze duidelijk waardering voor de
billboards (M=5.67; SD=1.24, op eenzelfde schaal), en zeiden ze dat ze geneigd
zouden zijn erover te praten (M=5.56; SD=1.42, ook weer op een schaal van 1 tot
7). Voor het werkelijk begrip zoals gemeten met de open vraag naar de betekenis
van de billboards, waren de scores minder gunstig dan het beeld dat door de
score voor gepercipieerd begrip werd opgeroepen. Bij elk billboard bleek dat er
een – soms aanzienlijke – groep deelnemers was die niet één van de door loveLife
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bedoelde associaties (deels of helemaal) wist te noemen. Bij het billboard ‘If it’s
not just me, you’re not for me’ (het eerste billboard dat steeds werd aangeboden)
noemde 60.4% geen enkele van de bedoelde associaties, bij ‘You can’t pressure
me into sex’ (het tweede billboard) was dat percentage 18.8%, bij ‘No ‘til we
know’ (het derde billboard) was het 16.8%, voor ‘Prove your love, protect me’
(het vierde billboard) ging het om 20.8%, en bij ‘If you aren’t talking to your child
about sex, who is?’ (het vijfde billboard) noemde 10.1% niet één van de bedoelde
associaties.
Bij de analyse van de verbanden tussen gepercipieerd begrip, waardering en
geneigdheid tot discussie, bleek dat alle drie correlaties5 statistisch significant6
waren. Hoe begrijpelijker de deelnemers een billboard vonden, hoe hoger ze het
waardeerden (r=.65), hoe aantrekkelijker ze een billboard vonden, hoe meer ze
geneigd waren het met anderen te bespreken (r=.77), en hoe beter ze een billboard dachten te begrijpen, hoe meer ze geneigd waren tot discussies (r=.59).
In tegenstelling tot wat volgens loveLife verwacht zou moeten worden, wordt de
neiging van jongeren om over een billboard te gaan praten dus kennelijk niet
groter maar juist kleiner naarmate ze de boodschap raadselachtiger vinden. Daarmee geven de uitkomsten van deze studie steun aan de veronderstelling van Hoeken et al. (2009) dat gepercipieerd begrip een voorwaarde is voor geneigdheid tot
discussie. Ook maken de resultaten duidelijk dat gepercipieerd begrip bij deze
studenten samenhangt met waardering voor de boodschap, en dat waardering
voor de boodschap samenhangt met geneigdheid tot discussie.

Onderzoek onder scholieren
Deelnemers aan de tweede studie waren leerlingen van een middelbare school in
Polokwane, de hoofdstad van Limpopo. Voor deze studie werden de deelnemers
uit een wat jongere populatie geselecteerd, die meer in overeenstemming was met
de primaire doelgroep van loveLife: twaalf- tot zeventienjarigen. Verder werden nu
niet alleen billboards maar ook radiospotjes van loveLife als onderzoeksmateriaal
gebruikt. Ook werd besloten dit keer niet alleen materiaal van loveLife te onderzoeken maar ook billboards van andere organisaties in het onderzoek te betrekken,
waarin soms nadrukkelijker dan bij loveLife gebruik werd gemaakt van schema’s –
en dan met name van rijm. Voorts werd er, ook in afwijking van de eerste studie,
voor gezorgd dat de diverse billboards en radiospotjes niet steeds in dezelfde
volgorde aan de deelnemers werden aangeboden, om aldus eventuele volgordeeffecten uit te sluiten. Ten slotte werd besloten om het werkelijk begrip van de
deelnemers dit keer niet te meten door de antwoorden die zij gaven op de begripsvragen te vergelijken met de associaties bij de doelgroep zoals die door de
organisaties bij het verspreiden van het voorlichtingsmateriaal waren beoogd. In
deze tweede studie werd als criterium voor werkelijk begrip steeds de betekenis
van de boodschap gebruikt zoals die door de onderzoekers, onafhankelijk van el-
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kaar, in de billboards c.q. radiospotjes werd herkend. Naarmate de antwoorden
van de deelnemers op een interpretatievraag over een billboard of radiospotje
meer overeenkwamen met de aldus geoperationaliseerde betekenis van de boodschap, werden er hogere scores voor werkelijk begrip gegeven.
Methode
Aan de tweede studie deden dertig leerlingen mee van de Flora Park Comprehensive
School in Polokwane, de hoofdstad van Limpopo. De gemiddelde leeftijd lag dicht
bij 17 jaar (M=16.9; SD=1.3). De moedertaal van vrijwel alle leerlingen aan deze
school is een Afrika-taal (meestal Sepedi of Tshivenda); het onderwijs wordt echter uitsluitend in het Engels gegeven. Dat maakte het mogelijk het voorlichtingsmateriaal in het Engels aan te bieden en de interviews in het Engels te houden.
Vijftien deelnemers (zeven jongens en acht meisjes) kregen zes billboards te zien;
vijftien andere deelnemers (ook zeven jongens en acht meisjes) kregen zes radiospotjes te horen.
Van de billboards die in deze studie werden gebruikt, waren er drie afkomstig
van loveLife. Figuur 1 en figuur 2 bevatten elk een van deze loveLife billboards.
Daarnaast werden er drie billboards van andere organisaties gebruikt, onder
meer de Ndlovu Clinic in Elandsdoorn, in de provincie Mpumalanga. De Nederlandse arts Hugo Tempelman die in deze aidskliniek de leiding heeft, maakt de
teksten op de billboards bij voorkeur rijmend. In figuur 4 is daar een voorbeeld
van te zien, met de tekst ‘Don’t be a fool, put a condom on your tool’.

Figuur 4. Hiv/aids billboard met een rijmende tekst, verspreid door de Ndlovu Clinic in
Elandsdoorn, Mpumalanga. (foto uit Vermeer & Tempelman, Health Care in Rural South
Africa, VU University Press)
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De zes radiospotjes die in deze studie aan vijftien deelnemers werden voorgelegd,
waren allemaal afkomstig van loveLife. In sommige spotjes (bijvoorbeeld met als
kernzin ‘HIV loves skin on skin’ of ‘Prove your love, protect me’) waren gemakkelijk retorische figuren te herkennen, in andere spotjes (bijvoorbeeld met als kernzin ‘You can’t pressure me into sex’) was dat niet of nauwelijks het geval. Alle
billboards en radiospotjes zijn te vinden op http://www.hacalara.org/Project.html.
In de interviews met de deelnemers werd steeds een gestructureerde vragenlijst
gevolgd. De deelnemers hoefden zelf niets in te vullen; dat deden de interviewers.
De interviews werden op geluidsband vastgelegd, zodat de reacties van de deelnemers later uitgeschreven en geanalyseerd konden worden. Bij elk billboard dat
werd getoond en bij elk radiospotje dat werd afgespeeld, werd aan de deelnemers
gevraagd wat de boodschap was die het billboard c.q. het spotje bevatte. De antwoorden op die vraag werden in de analysefase beoordeeld door de vier onderzoekers, onafhankelijk van elkaar. De hoogste score die ze voor een interpretatie
van een deelnemer konden geven, was 2; de laagste score was 0. Voor de scores
van de onderzoekers kon een adequate interbeoordelaarsbetrouwbaarheid worden vastgesteld (Cronbach’s alfa was steeds hoger dan .70), en op grond daarvan
konden de scores van de onderzoekers tot één score voor werkelijk begrip worden
gemiddeld.
De deelnemers werd ook verzocht om de billboards c.q. de spotjes te ordenen
van gemakkelijkst te begrijpen naar moeilijkst te begrijpen en van onaantrekkelijkst naar aantrekkelijkst. Steeds werd daarbij ook om een nadere toelichting van
de ordeningsbeslissingen gevraagd. Ten slotte werd de deelnemers gevraagd of ze
billboards hadden gezien, c.q. radiospotjes hadden gehoord waarover ze met
vrienden of familie zouden praten omdat ze die billboards of spotjes niet begrepen dachten te hebben. Ten slotte werd de vraag gesteld of er billboards c.q.
radiospotjes waren waarover de deelnemers met vrienden of familie zouden praten omdat ze die billboards of spotjes erg aantrekkelijk vonden.
Resultaten
Net als in de eerste studie bleek ook nu dat de boodschappen vaak niet goed
begrepen werden. De gemiddelde score voor werkelijk begrip van de billboards
(op een schaal van 0 tot 2) was 0.91, met als laagste score 0.1 voor het ‘Love 100%
pure’-billboard en als hoogste score 1.73 voor het ‘Don’t be a fool’-billboard.
Voor de radiospotjes was de gemiddelde begripsscore 0.84, met als laagste score
0.42 voor het ‘Prove your love’-spotje en als hoogste score 1.12 voor het ‘Skin on
skin’-spotje. Noch bij de kwantitatieve, noch bij de kwalitatieve analyse van de
antwoorden op de begripsvraag bleek een duidelijke relatie met de aan- of afwezigheid van bepaalde soorten retorische figuren. Zo leverde het spotje met als
kernzin ‘HIV loves skin on skin’ de hoogste begripsscore op; uit de gesprekken
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met de deelnemers bleek dat deze troop onder Zuid-Afrikaanse jongeren inmiddels gemeengoed is geworden. In de woorden van een van de deelnemers:
It is easy; we just know that skin on skin is not the best way to go, so I would
say it is easy. We all know what happens when you go for skin on skin, everyone knows that if they do not use a condom they will be infected.
Het billboard met als kernzin ‘Don’t be a fool put a condom on your tool’ dat
zowel een troop (de metafoor ‘tool’) als een schema (het rijm ‘fool ... tool’) bevatte, bleek van de zes aangeboden billboards het gemakkelijkst te begrijpen. Het
radiospotje ‘Prove your love, protect me’ daarentegen, waarin wel een duidelijk
schema (de alliteratie ‘prove ... protect’) maar geen duidelijke troop te herkennen
was, bleek het slechtst begrepen spotje te zijn. Een van de deelnemers zei: ‘I do
not understand the part that says protect me. I think it says ... I cannot explain it’;
een andere deelnemer gaf de volgende, door loveLife vast niet bedoelde interpretatie: ‘Having sex with him means that you will be proving your love for him.’
Ook in deze tweede studie werd gezocht naar verbanden tussen gepercipieerd
begrip en aantrekkelijkheid. Het bleek dat die correlatie statistisch significant
was. Hoe beter de deelnemers een billboard c.q. spotje dachten te begrijpen, hoe
aantrekkelijker ze het vonden (r=.59). Over het spotje met als kernzin ‘You can’t
pressure me into sex’ bijvoorbeeld, zei een van de deelnemers: ‘I actually love it
because it is understandable.’
Gevraagd naar de mogelijkheid dat ze over een bepaald billboard c.q. radiospotje met vrienden of familie zouden praten, antwoordden de deelnemers vaker
dat ze dat zouden doen omdat ze het desbetreffende billboard c.q. spotje aantrekkelijk vonden (dat gebeurde in gemiddeld 29.5% van de gevallen) dan omdat ze
het niet begrepen (17.6%). Ook nu bleek er geen duidelijk verband met de aan- of
afwezigheid van retorische figuren. Wel bleek dat de persoonlijke relevantie voor
de deelnemer een duidelijke rol speelde bij de aantrekkelijkheid van de boodschap, en daarmee bij de kans dat men over die boodschap zou gaan praten. Het
billboard dat het vaakst als gespreksstof werd genoemd, met name door de vrouwelijke deelnemers, had als hoofdtekst ‘Face it – Teen pregnancy increases risk of
HIV’ (zie figuur 2). En het radiospotje dat het meest werd genoemd, met name
door de leerlingen in de hoogste klas, had als kernzin ‘This year I’ll pass matric
[doe ik eindexamen, CJ]; the next move is mine’. Een van de deelnemers zei over
dat spotje:
The one of matric [says] that I am there, I am doing matric now. If I was listening to radio at that time it would have been like a message for me, I am there.
It is relevant and true. It is happening.

113

internationale neerlandistiek

Een andere deelnemer stelde meer in het algemeen dat het eerder de inhoud van
de hiv/aids-boodschappen is dan de vorm die bepaalt of er wel of niet over gepraat zal worden:
I think as teenagers, we talk about challenges that go hand in hand with HIV.
There are some people whom you just feel free to talk to. Not necessarily about
radio messages but about the challenges that we have just talked about.

Conclusies en discussie
In beide studies waarover hier is gerapporteerd werd een belangrijke veronderstelling van loveLife weersproken: de kans dat Zuid-Afrikaanse jongeren in gesprek
raken over hiv/aids-boodschappen bleek niet groter maar juist kleiner naarmate
ze die boodschappen lastiger te begrijpen vinden. Steun werd daarentegen gevonden voor de verwachting van Hoeken et al. (2009) dat gepercipieerd begrip niet
negatief, maar positief gerelateerd is aan de bereidheid tot discussie. Met name in
de eerste studie werd geconstateerd dat de deelnemers er veel vertrouwen in hadden dat ze de hiv/aids-boodschappen goed begrepen, terwijl het werkelijk begrip
vaak flink te wensen overliet. En met name in de studie onder scholieren bleek dat
er geen systematische relatie aanwijsbaar was tussen het gebruik van bepaalde
retorische figuren enerzijds en de effecten van de voorlichtingsboodschappen anderzijds. Ook bleek in die studie de persoonlijke relevantie van de inhoud, en
daaraan gerelateerd de aantrekkelijkheid van de voorlichtingsboodschap de kans
te vergroten dat er over zo’n boodschap gesproken zal worden.
Met deze twee studies is het onderzoek naar retorische figuren in hiv/aidsbillboards en radiospotjes nog lang niet afgerond. Zo is nog niet duidelijk welke
invloed de taal heeft die in de boodschappen wordt gebruikt. In diverse Zuid-Afrikaanse voorlichtingscampagnes, ook die van loveLife, worden boodschappen verspreid in (een groot deel van) de elf officiële talen die Zuid-Afrika kent. In een
volgende studie zullen daarom de effecten worden vergeleken van boodschappen
die in het Engels (de feitelijke lingua franca in grote delen van Zuid-Afrika) worden aangeboden en van dezelfde boodschappen als die in de moedertaal van de
doelgroep worden gepresenteerd.
Lag met het gebruik van bestaand voorlichtingsmateriaal in het onderzoek tot
nu het accent vooral op de externe, ecologische validiteit, in een nieuwe studie zal
de interne validiteit meer nadruk krijgen en zal worden gezocht naar mogelijke
causale verbanden. De boodschappen in die studie zullen zo worden geconstrueerd dat ze inhoudelijk steeds equivalent zijn, en in de vorm slechts op één punt
verschillen: de retorische figuur waarvan het effect wordt bestudeerd. Ook zullen
er in vervolgonderzoek behalve scores op vragenlijsten, andere, meer directe maten worden gebruikt om de geneigdheid tot discussie te bepalen. Zo zullen er
echte conversaties tussen Zuid-Afrikaanse jongeren worden geanalyseerd die
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plaats zullen vinden in situaties waarin hun aandacht zo ongemerkt mogelijk
wordt getrokken naar voorlichtingsmateriaal dat al dan niet een bepaalde retorische figuur bevat.
Dat vervolgonderzoek7 zal worden uitgevoerd binnen het zogenaamde HACALARA-project. Net als bij EPIDASA, het project dat aan HACALARA voorafging,
wordt het onderzoek gedaan in een samenwerkingsverband tussen Zuid-Afrikaanse en Nederlandse universiteiten.8 Het enthousiasme waarmee de participerende docent-onderzoekers zich inzetten is groot. Dat geldt misschien nog wel
meer voor de vele studenten die in deze projecten participeren. Een belangrijke
rol speelt daarbij ongetwijfeld het besef dat ze met hun onderzoek een bijdrage
leveren, hoe bescheiden ook, aan de strijd tegen hiv/aids, de ziekte die in ZuidAfrika nog lang niet is bedwongen.

Noten
1. Zie Fishbein en Yzer (2003) voor een uitgebreid empirisch getoetst model voor de determinanten voor gezondheidsgedrag.
2. Er werden twee stellingen over hiv/aidspreventie voorgelegd waarop bevestigend of ontkennend moest worden gereageerd: ‘To prevent HIV infection, a condom must be used
for every round of sex’ en ‘One can reduce the risk of HIV by having fewer sexual
partners’. Verder moesten er vier stellingen over mythes en misverstanden, ook in janeevorm, worden beoordeeld: ‘There is a cure for AIDS’, ‘AIDS is caused by witchcraft’,
‘HIV causes AIDS’ en ‘AIDS is cured by sex with a virgin’. Deelnemers kregen een positieve totaalscore voor de toets als ze ofwel beide vragen over hiv/aidspreventie, ofwel
alle vier vragen over mythes en misverstanden, ofwel alle zes vragen correct hadden
beantwoord (Shisana et al. 2009, p. 51).
3. De eerste studie werd onder begeleiding van de auteur van dit artikel uitgevoerd door
Ilse Janssen, een studente Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit die samen met zes andere Bedrijfscommunicatiestudenten een half jaar in Limpopo verbleef
om data voor haar MA-scriptie te verzamelen. Over deze studie wordt uitgebreider gerapporteerd in Janssen en Jansen (2009) en in Jansen en Janssen (2010). Uitvoerders van
de tweede studie waren Elizabeth Lubinga en Margrit Schulze, beiden stafleden van de
University of Limpopo. Ze werden behalve door de auteur van dit artikel begeleid door
prof. dr. A. Maes (Letterenfaculteit, Universiteit van Tilburg). Over deze studie wordt
uitgebreider gerapporteerd in Lubinga, Schulze, Maes en Jansen (2010).
4. M (mean) staat steeds voor de gemiddelde waarde. Met SD (standard deviation) wordt de
spreiding om het gemiddelde uitgedrukt; SD is, informeel gezegd, de gemiddelde afwijking van het gemiddelde.
5. De correlatie tussen twee variabelen kan lopen van -1 tot 1. De correlatiecoëfficiënt (r) is
-1 bij een perfect negatief verband, 0 bij een geheel ontbrekend verband, en 1 bij een
perfect positief verband.
6. Van statistische significantie is sprake wanneer de kans dat een gevonden verband aan
toeval moet worden toegeschreven, kleiner is dan 5%.
7. Belangrijkste uitvoerder van deze vervolgstudies zal mw. Elizabeth Lubinga zijn. Mevrouw Lubinga doceert communicatie aan de Universiteit van Limpopo en hoopt binnen
enkele jaren op dit onderzoek in Nederland te promoveren.
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8. EPIDASA (zie www.epidasa.org) staat voor Effectiveness of Public Information Documents on
AIDS in South Africa en HACALARA (zie www.hacalara.org) voor HIV/AIDS Communication
Aimed at Local And Rural Areas. Op de websites van EPIDASA en HACALARA zijn in pdf-formaat behalve artikelen van de uitvoerende onderzoekers ook ruim veertig afgeronde
scripties van studenten te vinden. Het EPIDASA-project is inmiddels afgesloten met een
bij Benjamins verschenen artikelenbundel (Swanepoel & Hoeken 2008) en een in Nijmegen verdedigd proefschrift van de Zuid-Afrikaanse onderzoeker Elvis Saal (Saal
2009). Beide projecten werden financieel mogelijk gemaakt door SANPAD: South AfricaNetherlands Research Programme on Alternatives in Development (zie www.sanpad.org.za).
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Drie versies van Celan: Bernlef, Kuijper
en Theunynck
Carl de Strycker (Universiteit Gent)
This article offers an interpretation of three poems that in their title refer to
Paul Celan. This evokes a theoretical reflection on the question who is responsible for the intertextuality: the author, the text or the reader. With Eco’s notion of the intentio operis it is argued that the text itself contains signals that
legitimize an intertextual reading. Then, with Riffaterre, the question is answered how to discover less explicite references and architexts. In the analysis
of the poems of J. Bernlef, Jan Kuijper and Peter Theunynck I will indicate
which verses of Celan they are referring to and how these verses function in
the new text. In addition to this it is investigated how these poems fit into the
poetics of their authors. Finally the different images of Celan that these poems
create are discussed. In the conclusion I will return to the theoretical starting
point of the article to determine the role of the reader in the intertextual reading.

Intertekstualiteit, een zaak van de auteur, de lezer of de tekst?
In Intertextualität und Markierung beschrijft Jörg Helbig hoe auteurs door middel van
signalen en indicatoren de lectuur en interpretatie van hun tekst kunnen beïnvloeden. Door het gebruik van markeringen als ‘ein bewußt eingesetztes Steuerungsinstrument’ (Helbig 1996, p. 53) wijzen ze de weg naar een intertekst en trachten
zo greep te krijgen op het receptieproces. Op het eerste gezicht lijkt deze visie op
intertekstualiteit een terugkeer in te houden naar de auteursintentie die bij theoretici als Julia Kristevá en Roland Barthes met de invoering van het intertekstualiteitsbegrip precies radicaal uitgeschakeld werd. Toch is het ook voor Helbig uiteindelijk de lezer die de intertekst activeert en hij onderschrijft dan ook Michael
Riffaterres stelling ‘There cannot be an intertext without our awareness of it’ (Riffaterre 1990, p. 75; Helbig 1996, p. 150). Helbig wijst er echter op dat intertekstualiteit niet alleen een zaak van de lezer is, maar ook van de tekst.
Helbigs standpunt sluit aan bij de ideeën van Umberto Eco over de inperking
van de ‘unlimited semiosis’ (Eco 1992, p. 23). In Interpretation and overinterpretation
bepleit Eco de beperking van de interpretatievrijheid van de lezer. Hoewel de interpretatie de tekst meerdere betekenissen kan geven, meent de Italiaanse semi-
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oticus dat de volledige openheid van een werk een illusie is: ‘I accept the statement that a text can have many senses. I refuse the statement that a text can have
every sense’ (Eco 1992, p. 141). Dit standpunt onderschrijf ik, ook met betrekking
tot de intertekstuele praktijk. Het lijkt mij niet om het even welke betekenis een
tekst kan krijgen, er zijn in de tekst een aantal elementen die de lectuur sturen.
Hetzelfde geldt voor intertekstuele verwijzingen. Het is volgens mij niet eender
welke teksten op elkaar betrokken worden, er moet voldoende tekstuele bewijsgrond zijn voor een intertekstuele lectuur.
Dat betekent echter niet dat de auteur dan opnieuw het uiteindelijke criterium
voor de interpretatie wordt:
One could object that the only alternative to a radical reader-oriented theory of
interpretation is the one extolled by those who say that the only valid interpretation aims at finding the original intention of the author. In some of my recent writings I have suggested that between the intention of the author (very
difficult to find out and frequently irrelevant for the interpretation of a text)
and the intention of the interpreter who (to quote Rorty) simply “beats the text
into a shape which will serve for his purpose”, there is a third possibility.
There is an intention of the text (Eco 1992, p. 25).
Eco meent dat deze intentio operis ‘operates as a constraint upon the free play of
the intentio lectoris’ (Collini 1992, p. 9): ‘What I want to say is that there are somewhere criteria for limiting interpretation’ (Eco 1992, p. 40). Er zijn in het werk zelf
immers elementen aanwezig die de vrijheid van interpretatie aan banden leggen,
een mening die ook Michael Riffaterre is toegedaan: ‘la communication est […]
un jeu guidé, programmé par le texte’ (Riffaterre 1979, p. 10). Ook hij wijst op het
feit dat de tekst de interpretatievrijheid van de lezer beperkt: ‘Le texte est un code
limitatif et prescriptif. L’énonciation du texte, étant l’execution d’une partition,
n’est pas libre, ou plutôt liberté et non-liberté d’interpretation sont également
encodées l’une et l’autre dans l’énoncé’ (Riffaterre 1979, p. 11).
Tegen deze opvatting zou je kunnen inbrengen dat wat Eco de intentie van het
werk noemt slechts een formalistische variant is van de auteursintentie. Die kritiek wordt gefaciliteerd doordat Eco, naar analogie van het begrip intentio auctoris,
spreekt van intentio operis. Die term wekt de sterke suggestie dat de intentie van het
werk niet meer is dan een nieuwe benaming voor de auteursintentie. Volgens Eco
is de intentio operis echter geenszins te herleiden tot één eenduidige (en dus de
enige) boodschap van de tekst, maar moet ze opgevat worden als het geheel van
sturende elementen in de tekst. Seymour Chatman, die ‘text intent’ gebruikt als
een synoniem voor de ‘implied author’, schrijft: ‘It makes perfect sense to speak
of intent […] as a property of the text’ (Chatman 1990, p. 83), maar plaatst daarbij
deze kanttekening:
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Always on the understanding that “intent” is used to mean not what was in the
mind of the real author bent over a desk but what is in the text that we hold in
our hands […]. In a sense of purpose reconstructable from the text that we
read (Chatman 1990, p. 86).
Intentio operis is een begrip waarmee Eco aanduidt dat de lezer ervan uitgaat dat
het werk wel degelijk iets wil zeggen, maar niet om het even wat. Het is een
tussenpositie tussen de volledige lezersvrijheid en de totale beperking van de interpretatie door de auteursintentie. Beide uiterste standpunten leveren immers
problemen op. Als de lezer helemaal ongebonden zou zijn bij de interpretatie zou
dat leiden tot sterk uiteenlopende en particuliere associaties bij een tekst. Bepaalt
de auteur de ‘juiste betekenis’ van de tekst, dan is elke discussie over de tekst
uitgesloten. Dezelfde tussenpositie neemt ook Chatman in:
My position lies halfway between that of some poststructuralists, who would
deny the existence of any agent – who would acknowledge only our encounter
with écriture – and that of Booth, who has spoken of the implied author as
“friend and guide.” For me the implied author is neither. It is nothing other
than the text itself in its inventional aspect (Chatman 1990, p. 86).
Het begrip intentio operis verzoent dus twee radicale standpunten. De lezer heeft
een zekere interpretatievrijheid, maar de tekst bevat een aantal leesinstructies die
interpretatieve oplossingen aanreiken. Helbig noemt dit soort leesinstructies ‘Intertextualitätsindikatoren’ (Helbig 1996, p. 52).

Intertekstualiteit ontdekken
In wat volgt wil ik drie gedichten bespreken die de lezer nadrukkelijk met behulp
van intertekstualiteitsindicatoren op het spoor zetten van de intertekst. Ze doen
dat alle drie op dezelfde manier, namelijk door in hun titel de naam te noemen
van de dichter aan wie ze refereren: Bernlefs gedicht heet, evenals dat van Peter
Theunynck, ‘Paul Celan’ en dat van Jan Kuijper is getiteld ‘De tombe van Paul
Celan’. Toch blijkt de intertekstualiteit drie keer anders te functioneren en heeft
de verwijzing telkens een ander doel. Bovendien geldt voor de drie auteurs dat ze
wel een aanwijzing geven van waar de intertekst gezocht moet worden, maar dat
de architekst, ‘de tekst die men als uitgangspunt […] beschouwt’ (Claes 1988, p.
53), de tekst dus waarop hun gedicht concreet gebaseerd is, veel minder expliciet
wordt aangegeven. Die valt echter wel te ontdekken met behulp van de ‘ongrammaticaliteiten’ in de tekst zoals Riffaterre die begrijpt. Hij gelooft dat de lezer in
een tekst op een of meerdere elementen stoot die zich niet naadloos laten inpassen in de lectuur. Deze vreemde elementen noemt Riffaterre ‘ungrammaticalities’,
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elementen die de lezer uit zijn rechttoe-, rechtaanlezing halen en hem dwingen
om een omweg te maken:
Indirection is produced by displacing, distorting, or creating meaning. Displacing, when the sign shifts form one meaning to another, when one word
“stands for” another, as happens with metaphor and metonymy. Distorting,
when there is ambiguity, contradiction, or nonsense. Creating, when textual
space serves as a principle of organization for making signs out of linguistic
items that may not be meaningful otherwise (for instance, symmetry, rhyme,
or semantic equivalences between positional homologues in a stanza (Riffaterre 1978, p. 2).
Figuurlijk taalgebruik, dubbelzinnigheden of contradicties zijn elementen die
geen eenduidige referent hebben in de werkelijkheid en dus geïnterpreteerd dienen te worden alvorens ze een betekenis krijgen. En ook de vorm van het gedicht
heeft op zich geen betekenis, maar kan wel gesemantiseerd worden. Dit soort
elementen verstoort de eerste lectuur, maar brengt de lezer tegelijk op het spoor
van de intertekst.
Ik zal voor de drie genoemde gedichten telkens aangeven welk vers van Celan
de intertekst vormt en hoe deze intertekst functioneert binnen de nieuwe tekst.
Met behulp van die kennis wil ik de gedichten dan interpreteren. Ik zal vervolgens
ook nagaan welke de plaats is van de Celan-verzen van Bernlef, Kuijper en Theunynck binnen hun poëtica. Tot slot zal ik conclusies trekken over de verschillende
invullingen die de notie Celan in de drie gedichten krijgt.

J. Bernlef: Celan poëticaal
In de laatste afdeling van zijn in 1983 verschenen bundel Winterwegen verzamelt
Bernlef een aantal gedichten over diverse kunstenaars (Liszt, Kitaj, Morandi). Afsluiten doet de reeks (en meteen ook de bundel) met een vers over Celan (Bernlef
1983, p. 54):
Paul Celan
Voorbij de praatgrens geraakt
de schrijftanden niet langer
bitwijs, begint hij sneeuw
te eten tot de speekselsteen
in doodse stilte van de
kale helling jouw handen
binnenrolt – nog warm.
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De titel duidt het onderwerp aan: het gaat om Celan. De in het gedicht genoemde
hij-figuur kan daardoor met de Duitstalige dichter gelijkgeschakeld worden. Uit
de dominante isotopie (de abstracte categorie van elementen die tot hetzelfde betekenisveld behoren), waartoe woorden als ‘praat-’, ‘-tanden’, ‘bitwijs’, ‘eten’ en
‘speekselsteen’ behoren, kan opgemaakt worden dat er gefocust wordt op diens
mond. Celan krijgt in het voorlaatste vers ook een tegenspeler, een jij (‘jouw handen’). De actie die beschreven wordt is de overdracht van een ‘speekselsteen’ uit
de mond van de dichter (hij/Celan) naar de handen van de jij-figuur.
De eerste drieënhalf verzen laten zich lezen als een beschrijving van Celans
poëtica. De eerste regel kan geïnterpreteerd worden als een aanduiding voor zijn
doorgedreven talige reductie. Celan zelf daarover in zijn Bremerrede: ‘die Sprache
[…] mußte […] hindurchgehen durch Ihre eigenen Antwortlosigkeiten, hindurchgehen durch furchtbares Verstummen’ (GW III, pp. 185-186). Hij verwijst hier
naar de Holocaust (bij Celan eufemistisch omschreven als ‘das, was geschah’
[GW III, p. 186]) en hoe de taal die gruwel niet kan uitdrukken (‘Sie ging hindurch und gab keine Worte her für das, was geschah’ [GW III, p. 186]). In zijn
poëzie tracht hij haar echter te redden van de sprakeloosheid: ‘[Die Sprache]
[g]ing hindurch und durfte wieder zutage treten, “angereichert” von all dem’
(GW III, p. 186). In Celans poëzie manifesteert zich de taal die gewonnen werd
op de onuitspreekbaarheid. Zijn poëzie is dus ‘voorbij de praatgrens’, dat wil zeggen: in zijn gedichten wordt het onzegbare toch tot uitdrukking gebracht.
In verzen 2 en 3a wordt Celan vergeleken met een paard dat niet meer gehoorzaamt: van de tanden van de dichter (‘schrijftanden’) wordt gezegd dat ze ‘niet
langer / bitwijs’ zijn. ‘Bitwijs’ betekent volgens Van Dale: ‘aan het bit gewend, de
aanwijzingen van de ruiter door middel van het bit opvolgend’. Celan laat zich
niet langer voorschrijven hoe hij moet schrijven en verlaat de conventionele dichtpraktijk. ‘Schrijftanden’ is een neologisme en daardoor een ongrammaticaliteit.
Het verwijst naar Celans vers ‘Mit den Sachgassen sprechen’ (GW II, p. 358) uit
Schneepart:
Mit den Sackgassen sprechen
vom Gegenüber
von seiner
expatriierten
Bedeutung –
dieses
Brot kauen, mit
Schreibzähnen.
In dit poëticale gedicht verwoordt hij de levenstaak van de dichter (strofe 2), namelijk de (onmogelijke) communicatie tot stand brengen (strofe 1), wat bij Celan
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betekent: een gesprek met de doden. Om dat doel te realiseren, schrijft hij volgens Bernlef een eigenzinnige, nieuwe vorm van poëzie.
De voedselmetaforiek uit ‘Mit den Sackgassen sprechen’ wordt ook in Bernlefs
gedicht gehanteerd. Celan eet sneeuw, een van de belangrijkste chiffres uit zijn
werk (zie Neumann 1968, p. 15 en Nielsen & Pors 1981, p. 289) en poëticaal een
aanduiding voor het vele wit dat zijn gedichten kenmerkt. Die sneeuw zorgt ervoor dat ‘de speekselsteen’ loskomt. Een ‘speekselsteen’ is een ophoping van kristallen die het speekselkanaal afsluit, met pijn tot gevolg. Ook dit woord lijkt mij
een ongrammaticaliteit en het alludeert, via metonymische verschuiving van
speeksel naar adem en van steen naar kristal, op Celans begrip ‘Atemkristall’ uit
de laatste strofe van het gedicht ‘Weggebeizt’ (GW II, p. 31):
Tief
in der Zeitenschrunde,
beim
Wabeneis
wartet, ein Atemkristall,
dein unumstößliches
Zeugnis.
Dit gedicht wordt meestal poëticaal geïnterpreteerd als Celans overwinning op het
zwijgen (zie bijvoorbeeld Allemann 1970, Baer 2002, Bevilacqua 2004, Gadamer
1986 en Neumann 1970). De geciteerde strofe beschrijft het doordringen van een
alpinist tot in het diepst van een gletsjerkloof waar hij een ‘ademkristal’ vindt dat
als onweerlegbaar bewijs van zijn existentie wordt beschouwd. Het kristal is dan
het ideale gedicht waarnaar de dichter steeds op zoek was. Om dat te bereiken,
moet echter een hele weg afgelegd worden. Het gedicht moet zich ontdoen
(‘Weggebeizt’) van al het overbodige en leugenachtige (‘bunte Gerede’), al het te
persoonlijke (‘des An- / erlebten’) waardoor het te subjectief (‘Mein- / gedicht’ als
‘mijn gedicht’) en dus vals (‘Mein- / gedicht’ als ‘meingedicht’, naar analogie met
‘meineed’) en nietszeggend (‘Genicht’, het niet-gedicht) wordt. Vervolgens moet
het, van al die ballast bevrijd, een moeilijke tocht door de sneeuw, een symbool
voor het wit dat steeds meer plaats inneemt in Celans poëzie, afleggen naar de
krochten van de taal waar het uiteindelijk het zuivere, doorschijnende, steenharde
en waardevolle kristal/gedicht vindt. De dichter vindt dus het kristal waarnaar hij
op zoek was, het ultieme gedicht waarin getuigenis wordt afgelegd.
Iets vergelijkbaars is het geval bij Bernlef. In zijn gedicht bevindt zich een soort
pijnlijk kristal in de mond van Celan dat echter dankzij de sneeuw veruitwendigd
kan worden (‘van de / kale helling […] / […] rolt’). De ‘speekselsteen’ is de tot
gedicht uitgekristalliseerde Holocaustervaring van Celan die de lezer wordt meegedeeld. De ‘doodse stilte van de / kale helling’ in ‘jouw handen’ is immers een
beeld voor de lezer die een bundel poëzie in handen houdt: hij leest in stilte uit
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het boek dat hij schuin omhoog houdt (‘helling’) het gedicht (daarom is de helling ‘kaal’, er staat niet veel tekst op het blad). Via zijn eigenzinnige (‘niet langer /
bitwijs’) en uitgepuurde (‘voorbij de praatgrens’ en ‘sneeuw’) gedichten communiceert de dichter op invoelbare wijze (‘nog warm’) zijn pijnlijke boodschap
(‘speekselsteen’).
In Celans ‘Weggebeizt’ ontdoet de dichter zijn taal van het overbodige en ornamentele en vindt zo een uitdrukkingswijze die hem in staat stelt zijn boodschap
glashelder mee te delen. Bernlef verdicht in het eerste deel van zijn gedicht (verzen 1-4) eveneens dit in ‘Weggebeizt’ beschreven proces. In het tweede deel (verzen 5-7) is er echter een perspectiefwisseling en wordt de lezer beschreven. Het
vinden van het kristal is voor Celan immers geen eindpunt, het zuivere gedicht
geen doel op zich. In het beroemde poëticale opstel ‘Der Meridian’ formuleert
Celan immers de gedachte dat, hoewel de poëzie hermetisch wordt (‘das Gedicht
zeigt, das ist unverkennbar, eine starke Neigung zum verstummen’ [GW III, p.
197]), de verwezenlijking van het gedicht ligt in de lectuur ervan: ‘Das Gedicht
will zu einem Andern, es braucht dieses Andere, es braucht ein Gegenüber. Es
sucht es auf, es spricht sich ihm zu’ (GW III, p. 198). Niet het gedicht an sich,
maar de lezing ervan is het uiteindelijke doel. Celan duidt daarmee de intentie
van (zijn) poëzie aan, maar of die ook gerealiseerd wordt, daarvan is hij minder
zeker zoals blijkt uit de voorzichtige en twijfelende formuleringen (die ik hieronder cursiveer) van deze ideeën in de Bremerrede:
Das Gedicht kann […] eine Flaschenpost sein, aufgegeben in dem – gewiß nicht
immer hoffnungsstarken – Glauben, sie könnte irgendwo und irgendwann an Land
gespült werden, an Herzland vielleicht. Gedichte sind auch in dieser Weise unterwegs: sie halten auf etwas zu (GW III, p. 186; mijn cursiveringen, CDS).
De dichter stuurt zijn gedicht de wereld in zonder te weten of zijn boodschap ooit
aankomt (‘Flaschenpost’), maar wel in de hoop dat als het gedicht gevonden (gelezen) wordt het ook weet te raken (‘Herzland’). Bernlefs vers valt te lezen als het
antwoord op de twijfels die Celan hier uit. Het maakt duidelijk dat diens poëzie
wel degelijk aangekomen is en de lezer ook weet aan te spreken. In die zin is het
gedicht van Bernlef een aanvulling vanuit lezersperspectief van het gedicht ‘Weggebeitzt’. Dat werd hierboven geïnterpreteerd als de verbeelding van het ideale
schrijfproces; in Bernlefs gedicht wordt met behulp van eenzelfde bergmetaforiek
het ideale leesproces geëvoceerd.
Tot slot wil ik nog de vraag beantwoorden hoe dit Celan-gedicht, dat ik gelezen
heb als een vrij getrouwe weergave van een bepaalde invulling van Celans poëtica,
binnen Bernlefs eigen literatuuropvatting functioneert. Niet alleen het feit dat het
hier gaat om een gedicht over (de poëtica van) een dichter, maar ook de positie
van het vers, namelijk als slotgedicht van de bundel, doet vermoeden dat het betrokken kan worden op de poëtica van Bernlef zelf. Deze dichter wordt in de
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literatuurgeschiedenis meestal onder het nieuw realisme gecatalogiseerd op basis
van zijn bundels uit de jaren zestig van de vorige eeuw waarin het waarnemen van
de realiteit centraal staat. In de zeventiger jaren evolueert Bernlef evenwel naar
een meer taalgerichte poëtica. In bundels als Hoe wit kijkt een Eskimo? (1970), Grensgeval (1972) en Brits (1974) ‘maakt het speelse popartelement plaats voor meer
taalgerichtheid. Het gaat in deze gedichten minder om de ongewone blik op een
stukje precieus verwoorde werkelijkheid als wel om experimenten op de grens van
taal en werkelijkheid’ (Bax 2008, p. 7). Bovendien wordt zijn poëzie in dit decennium woordkariger, wat gepaard gaat met een inhoudelijke verstilling die in titels
als De zwijgende man (1976), Stilleven (1979) en De kunst van het verliezen (1980) reeds
wordt gesuggereerd. De bundel Winterwegen kan als sluitstuk van die ontwikkeling
gezien worden. Na deze verzameling gedichten waaruit nog eenzelfde taalgerichte poëtica spreekt, publiceert Bernlef vanaf Verschrijvingen (1985) opnieuw minder geserreerde verzen en verschuift de problematiek opnieuw van de taal naar de
buitenwereld. Met het gedicht ‘Paul Celan’, waarin Celan, zoals ik heb proberen
aan te tonen, gezien wordt als een representant van een extreem hermetische en
taalgerichte poëzie, sluit Bernlef een poëticaal hoofdstuk af. Het lijkt erop dat in
dit vers de legitimiteit van een dergelijke poëzie wordt vastgesteld.

Jan Kuijper: Anxiety of Celan
Net zoals in Bernlefs Celan-gedicht is er in dat van Jan Kuijper (Kuijper 1994, p.
62) sprake van twee personages, een ik en een jij:
De tombe van Paul Celan
Ik, de doorboorde, ben jouw onderdaan.
Heel is de meester. In het kalveroor,
de stiereneus, het akkerland een voor,
een ring, een merk; in Indië, Indiaan
en bizon gaat de kogel door en door.
Sterven maakt vrij, maar dat gaat ons niet aan:
ik ben niet in de wolken opgegaan,
zodat ik nu jouw rust en duur verstoor
door ramen en roeien, door merg en been
met kettinggerinkel, kermen, gesteen.
Wat mij de wonde in ’t hert heeft toegebracht
zal die weer moeten helen. Toverkracht
geleid door de motieven van een vinder:
de hele heelt. Er is een meester minder.
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De sonnetten in de bundel Barbarismen zijn telkens een grafmonument voor een
groot schrijver uit de wereldliteratuur en bevatten allemaal een citaat van de dichter die in de titel wordt genoemd. In dit gedicht is dat meteen de eerste regel, die
een vertaling is van ‘ich, der Durchbohrte, bin dir untertan’, het tweede vers uit
‘Ich kenne dich’ (GW II, p. 30).
In het Celan-citaat worden protagonist en antagonist in dit gedicht opgevoerd:
de ik belijdt er zijn onderworpenheid aan de jij. Onderwerp van zijn monoloog is
de afhankelijkheid ten opzichte van de ander. De ik, die zichzelf karakteriseert als
‘doorboord’, plaatst zichzelf tegenover de ander in wie hij een volmaakte leraar
ziet. In ‘Heel is de meester’ klinkt ook ‘heelmeester’ door, zodat gesuggereerd
wordt dat het voorbeeld als medicijn kan fungeren: de genezing wordt verwacht
van de ander. Dit huldegedicht voor Celan blijkt dus de uitdrukking van de schatplicht van de sprekende instantie ten opzichte van zijn voorganger.16 De rest van
het gedicht illustreert de tegenstelling tussen doorboord en volledig, tussen gekwetst en heel, maar verbeeldt ook de gezochte genezing.
In verzen 2b-4a worden drie voorbeelden van doorboord zijn beschreven via
een chiastische constructie: het oor van het kalf wordt met een merk geperforeerd, in de stierenneus zit een ring en de akker wordt door een snede van de
ploeg verdeeld. Het doorboren is hier driemaal het werk van de landbouwer die
op deze wijze land en dier aan zich onderwerpt. In volgend anderhalf vers verplaatst de setting zich van agrarisch gebied naar Indië, waar echter Indianen en
bizons opduiken, een verwijzing naar Columbus, die meende Indië bereikt te hebben, maar eigenlijk Amerika gewelddadig koloniseerde: inwoners en dieren worden gelijkelijk door kogels doorzeefd. Via de parallelle constructie worden ook zij
als doorboord voorgesteld: ‘Indiaan en bizon / door en door’. Dat vers, waarin
doorboren gelijk gesteld wordt met dood maken, vormt de overgang naar ‘Sterven
maakt vrij’. De enige mogelijkheid om zich uit de positie van onderdaan los te
maken, lijkt de dood te zijn. De ik distantieert zich echter van die oplossing en
maakt duidelijk dat dit voor de relatie van de ik en jij in dit gedicht geen optie is:
‘dat gaat ons niet aan’ en hij affirmeert krachtig zijn bestaan (‘ik ben niet in de
wolken opgegaan’). Anders dan in de genoemde voorbeelden, waarin onderwerping uiteindelijk leidt tot de ondergang, blijft de ik-figuur in leven. Net dat brengt
een omslag teweeg in de relatie: de ik overwint de afhankelijkheid, neemt het heft
in handen en gaat de jij domineren: ‘zodat ik nu jouw rust en duur verstoor’. De
ik gunt de aangesprokene aan wie hij tot nu toe onderworpen was, maar die blijkbaar overleden is, geen rust en al zeker geen symbolische onsterfelijkheid. Zoals
blijkt uit de kerkermetaforiek ‘door merg en been / met kettinggerinkel, kermen,
gesteen’ (dat laatste een archaïsche vorm van ‘gesteun’, gezucht, geklaag) ontpopt hij zich tot een kwelgeest die de eeuwige aanwezigheid van de jij-figuur met
alle mogelijke middelen bestrijdt (‘door ramen en roeien’ is een verbastering van
de uitdrukking ‘door roeien en ruiten gaan’ die betekent: zich door niets laten
weerhouden). Op dat moment wordt de hiërarchie omgekeerd. De meester-leer-
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lingverhouding wordt vervangen door het distinctieve kenmerk ‘(niet) levend’.
Wie leeft, domineert en dus blijkt de ik-figuur hier superieur aan zijn voorbeeld.
Dat inzicht maakt de genezing mogelijk. In de vier laatste verzen wordt dan
ook de overwinning van het voorbeeld beschreven. De aanvankelijke fascinatie
wordt met een citaat van Gezelle uitgedrukt, dat teruggrijpt op de karakterisering
‘doorboord’ uit het eerste vers: ‘Wat mij de wonde in ’t hert heeft toegebracht’.
Het voorbeeld raakte hem zo diep dat hij enkel nog een volgeling kon zijn, maar
net als bij Gezelle – ‘gij kunt, o Lied, de wonde in ’t hert, / de wonde in ’t hert
vermaken!’ (Gezelle 1998, p. 252) – is het diezelfde lyriek die ervoor moet zorgen
dat hij niet langer doorboord, maar heel is, dat wil zeggen: niet langer een epigoon, maar zelf een meester is. Dat is de magie van poëzie: ‘Toverkracht / geleid
door de motieven van een vinder’, waarbij ‘vinder’ een vertaling van ‘trouvère’ is.
Door aan de poëzie van het voorbeeld bewust een andere invulling te geven (‘geleid door’), bijvoorbeeld door Celans gedichten te lezen als waren ze het werk van
een liefdesdichter (‘de motieven van een vinder’), is dit geen gevaarlijk voorbeeld
meer en kan de wonde die hij veroorzaakte genezen (‘de hele heelt’). Dat alles
resulteert uiteindelijk in ‘een meester minder’. De voorbeelddichter is niet alleen
letterlijk, maar ook figuurlijk dood, terwijl de jonge dichter leeft.
‘De tombe van Paul Celan’ verbeeldt hoe een dichter de als verstikkend ervaren
invloed kan overleven, namelijk door het voorbeeld figuurlijk ten grave te dragen.
Wat zich als een hulde en een blijk van schatplicht aandient, blijkt een afscheid, ja
zelfs een afrekening te zijn. Op die manier verbeeldt Kuijpers gedicht ‘the lifecycle of the poet-as-poet’ (Bloom 1997, p. 7) zoals Harold Bloom die beschrijft in
The anxiety of influence en die ik elders uitvoerig beschreven heb (De Strycker 2005).
De vraag stelt zich hoe deze afrekening past binnen de poëtica van Kuijper en
welke rol Celan daarin speelt. Het blijkt hier immers niet om een incidentele ‘vadermoord’ te gaan. ‘De tombe van Paul Celan’ maakt namelijk deel uit van een
omvattender project dat de dichter startte met de bundel Tomben (1989). Daarin
worden met behulp van een vers uit het werk van de bezongen dichter grafschriften voor coryfeeën van de Nederlandse poëzie geschreven. Barbarismen is daarvan
de internationale variant en doet hetzelfde met de groten uit de wereldliteratuur.
En ook in de volgende bundel, Toe-eigeningen (2001), heet de eerste afdeling ‘Tomben’ en worden nog drie soortgelijke gedichten opgenomen.
Het procedé van deze ‘Tombe’-gedichten is telkens hetzelfde: in het gedicht
van Kuijper wordt niet alleen een vers geciteerd, maar wordt ook de stijl geïmiteerd of gepasticheerd. Zo wordt in ‘De tombe van Guido Gezelle’ (Kuijper 1994,
p. 28) diens beroemde ‘Gierzwaluwen’ (‘Zie, zie, zie / zie! zie! zie!’; Gezelle 1998,
p. 1701) nagebootst, maar tegelijk overtroffen. Het sonnet van Kuijper, dat enkel
uit de woorden ‘zie’ en ‘wie’ bestaat, bij Gezelle klanknabootsingen van het geluid van de beschreven vogels, plaatst deze in een ritmische typografie. Daardoor
wordt in zijn gedicht naast het gepiep van de zwaluwen ook hun chaotische gefladder opgeroepen. Ook dit gedicht blijkt op poëticaal niveau dus – helemaal in
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de geest van Blooms Anxiety of influence – tegelijk een hommage aan en een verbetering van het origineel.
Uit deze ‘Tombe’-gedichten laat zich een bepaalde opvatting over intertekstualiteit aflezen. Nieuwe gedichten, in casu Kuijpers sonnetten, teren altijd op voorbeelden. Die worden ten dele overgenomen (verzen worden gerecycleerd, hun stijl
geïmiteerd – de titel Toe-eigeningen suggereert dat de dichter deze tot de zijne
maakt), maar op bepaalde punten ook aangepast of aangevuld. Op die manier
wordt de voorbeelddichter overtroffen. De epitafen zijn dus veel minder op te
vatten als elegieën dan als verzen waarin de dood van de geïmiteerde dichters
bekrachtigd wordt. Bezaten zij op basis van hun werk een symbolische onsterfelijkheid, Kuijper morrelt daaraan door, zoals bij Gezelle, ook hun dichtkunst
voorbijgestreefd te verklaren, of, zoals in het geval van Celan, hun poëzieopvattingen af te wijzen. Kuijpers Celan-vers is binnen deze context door de wijze waarop
het expliciet dit proces verbeeldt dan ook te beschouwen als een programmatisch
gedicht.

Peter Theunynck: Celan in Buchenwald
Was het in beide vorige Celangedichten mogelijk om personages aan te wijzen en
hen te identificeren, in dat van Peter Theunynck (Theunynck 2003, p. 17) heerst
anonimiteit. De handelingen in het gedicht worden uitgevoerd door ‘men’ en
‘niemand’:
Paul Celan
Hier loopt de hemel zonder papieren
de poort in en uit. De wind maar
beuken, ver buiten de tijd.
Niemand vraagt: waar zat het woord
tornado of tempeesten? Waar was het
toen mee bezig? Het lag, antwoordt het
hier zijn oorsprong te herkauwen.
Leugens vermomden zich
als mensen. De waarheid
trilde aan neusharen. Men nam
zich voor. Men verzette bergen
kantoorwerk, men zong
in koor, men concentreerde zich
op de sluitspier. Niemand liep dood
in zijn slaap, vroor tegen de ochtend
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in zijn kooi. Liet los. Gleed
als vingers door het zand
brandde zich vast in de as.
De regen tikt nu de laatste dossiers,
de ruitenwissers schudden van nee,
de hemel nog grijzer dan wij.
Het gebruik van anonieme persoonsvormen is meteen de ongrammaticaliteit die,
in combinatie met de titel, de weg wijst naar de interteksten, namelijk Celans gedichten ‘Engführung’ en ‘Psalm’ waarin op soortgelijke wijze onbepaalde voornaamwoorden het onderwerp vormen, respectievelijk: ‘nirgends / fragt es’ (GW I,
p. 197; vertaald als: ‘nergens / vraagt men’ [Celan 1976, p. 34 en Celan 2003, p.
199]) en ‘Niemand knetet uns […] / niemand bespricht […] / Niemand’ (GW I, p.
225).
De eerste strofe beschrijft de setting. Er is een poort en een ijzige vlakte waar de
wind tekeer gaat. Via de link met ‘Engführung’, Celans evocatie van een concentratiekamp, kan Theunyncks gedicht ook gelezen worden als de beschrijving van
een KZ. Het enjambement waardoor ‘beuken’, dat in eerste instantie bij de ‘wind’
uit het vorige vers hoort en de intensiteit van het waaien aanduidt, in nadrukpositie komt te staan, zorgt ervoor dat dit woord extra betekenis krijgt. Het kan functioneren als een aanduiding van de plek die de aanleiding vormt voor de meditatie
in dit gedicht: Buchenwald (letterlijk: beukenwoud). De evocatie van hoe het er in
het kamp aan toeging, volgt in strofes 3-6 waarin, in tegenstelling tot in de openings- en slotstrofe, het werkwoord in de verleden tijd staat.
In de tweede strofe wordt gerefereerd aan de wind uit de eerste strofe. Vol onbegrip wordt vastgesteld dat de taal machteloos was om een storm van verontwaardiging op gang te brengen. De taal wordt hier met een rund gelijk gesteld,
wat op domheid wijst. De verwijzing naar ‘de oorsprong’ valt te interpreteren als
een allusie op de poging van de nazi’s om ook de taal te zuiveren van vreemde
invloeden.
Vanaf de derde strofe wordt de situatie in het kamp opgeroepen: niemand was
te vertrouwen (strofe 3), het kamp was een goed geoliede administratieve machine (strofe 4), er werd, zoals bekend, gemusiceerd (strofe 4-5), dysenterie was er
een veel voorkomende kwaal (strofe 5; ‘men concentreerde zich / op de sluitspier’
laat zich bovendien lezen als een cynische verwijzing naar ‘concentratiekamp’) en
mensen vonden er op allerlei verschrikkelijke manieren de dood: in hun slaap,
door koude (strofe 5), door ontbering of vergassing (strofe 6). Het gebruik van
‘men’ benadrukt daarbij enerzijds de anonimiteit van de slachtoffers, maar anderzijds is het ook een aanduiding voor de gevolgen van deze terreur: mensen raken
hun identiteit kwijt. Tegelijk wordt gezinspeeld op de grote zwijgende massa
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(‘niemand’) die dit soort gruweldaden negeerde of zelfs ontkende en zich later
verdedigde met ‘wir haben es nicht gewusst’.
De laatste strofe speelt zich opnieuw af in het heden (‘nu’) en beschrijft met
behulp van een weerparallellisme de rouw. In het eerste vers is er sprake van een
apokoinou: enerzijds hoort ‘tikt’ bij ‘regen’, anderzijds betekent het ‘typen’ bij
‘laatste dossiers’. De regen beschrijft nog steeds anonieme slachtoffers. De gepersonifieerde ruitenwissers, die de neerslag wegwissen, drukken hun onbegrip
uit en de lucht blijkt helemaal dicht te zitten. En dan pas, als allerlaatste woord
van het gedicht, duikt een persoonlijk voornaamwoord op: wij. Die wij-figuur is
oud en in rouw, maar de hemel boven het concentratiekamp is voorgoed bezoedeld.
Hoewel Celan nooit in Buchenwald opgesloten werd – zijn ouders werden naar
het concentratiekamp Michailovka in Oekraïne gedeporteerd, zelf overleefde hij
een werkkamp – draagt een gedicht over het kamp in de nabijheid van Weimar
zijn naam. Dat heeft uiteraard te maken met Celans reputatie als Auschwitz-dichter: naast stereotype beelden van Celan als supermodernist, autonoom dichter,
zelfmoordenaar enzovoort, zijn de kampen een andere voor de hand liggende
associatie bij zijn naam. De intertekstualiteit gaat echter verder dan deze oppervlakkige allusie. Ze bevindt zich op stilistisch niveau: Theunynck neemt aspecten
van een kenmerkende celaneske uitdrukkingswijze over die de boodschap van
zijn gedicht – de ontmenselijking in de kampen – onderstrepen. Daarmee is het
gedicht ‘Paul Celan’ in Man in Manhattan eerder een uitzondering. Het behoort tot
de cyclus ‘Dichter’ waarin alle gedichten als titel de naam van een poëet dragen
(onder andere ‘Seamus Heaney’, ‘Ezra Pound’ en ‘T.S. Eliot’) en waarin de sprekende instantie de titelfiguren toespreekt en portretteert. Dat gebeurt in ‘Paul Celan’ duidelijk niet. Dit gedicht stelt veel minder expliciet leven en werk van het
titelpersonage centraal, maar eerder diens stijl, iets wat in de overige gedichten
uit ‘Dichter’ dan weer niet gebeurt.
De intertekstualiteit in Theunyncks Celan-vers blijft dus, veel meer dan in de
gedichten van Bernlef en Kuijper, beperkt tot de titel. De stilistische parallellen
die ik opmerkte, worden voornamelijk ingegeven door het opschrift dat hier een
duidelijk sturende werking heeft. Enkel door deze titel wordt het mogelijk om dit
gedicht met verzen van Celan in verband te brengen. Dat betekent dat in dit geval
de lezer, weliswaar op basis van een intertekstualiteitsindicator (de titel), veel
sterker verantwoordelijk is voor de intertekstuele link dan in de gedichten van
Bernlef en Kuijper. In vergelijking met hun verzen waarin er meer tekstuele elementen in de richting van de intertekst wezen, is hier de intentio operis dus zwakker dan de intentio lectoris.
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Conclusie
Trois versions de la vie (2000) van de Franse schrijfster Yasmina Reza is een toneelstuk dat drie keer opnieuw begint met precies dezelfde uitgangssituatie. Doordat
kleine details in de tweede en derde versie van het verhaal gewijzigd worden, kent
het stuk drie keer een totaal verschillende afloop.17 Iets soortgelijks is er aan de
hand in de hierboven gepresenteerde gevalsstudie: drie Celan-gedichten met nagenoeg dezelfde titel, maar doordat ze allemaal op een andere wijze omgaan met
(het werk van) Celan bieden ze toch telkens een ander portret van deze dichter.
Bernlef schrijft een hommage waarin hij de poëtica van de Duitstalige dichter
tracht te vatten en aangeeft welk effect deze heeft, zowel op de poëzie als op de
lezer. Kuijpers vers verbeeldt dan weer met behulp van een vers van Celan de
haast ziekelijke fascinatie voor en de losmaking van een voorbeelddichter. In
Theunyncks anekdotische gedicht is het op het eerste gezicht Celans biografie
die een centrale rol speelt, maar bestaat de intertekstualiteit voornamelijk uit formele overeenkomsten.
Voor de drie gedichten geldt dat de belangrijkste intertekstualiteitsindicator de
titel is. Op basis van die expliciete tekstuele aanwijzing tracht de lezer het verband
met Celan te vinden. Toch blijkt de intentio operis niet in elk van de gedichten even
sterk. Wie deze gedichten op een continuüm plaatst met als uiterste punten de
intentio operis enerzijds en de intentio lectoris anderzijds, moet concluderen dat in
Bernlefs gedicht de intentio operis het sterkst is en in dat van Theunynck het
zwakst. Kuijpers vers bevindt zich tussen deze twee. ‘Paul Celan’ van Bernlef bevat verschillende tekstuele elementen (zowel citaten als allusies) die in de richting
van het werk van Celan wijzen. Dit vers blijkt dan ook een intertekstuele dialoog
met diens poëtica. ‘De tombe van Paul Celan’ bevat eveneens een Celan-citaat,
maar eerder dan dat dit aanleiding geeft tot een dialoog of discussie met het
werk van Celan doet het dienst als een markant geformuleerd uitgangspunt voor
een illustratie van een eigen poëzieopvatting. In Theunyncks ‘Paul Celan’ blijft de
link beperkt tot een zwakke biografische allusie en een stilistisch procedé. Weliswaar stuurt de titel hier de interpretatie op een bepalende wijze, maar een lectuur
van dit gedicht in het licht van Celans werk vergt toch meer inbreng van de lezer.
De verschillende omgang met Celan en met Celan-citaten en -allusies resulteert
in drie verschillende visies op deze dichter die elk een ander facet naar voren
halen. In Bernlefs gedicht blijkt hij voornamelijk een belangwekkende representant van een geslaagde hermetische en taalgerichte poëzie. De intertekstualiteit
functioneert bij hem zodoende als een legitimering van de eigen poëtica. In het
gedicht van Kuijper wordt de meester afgebeeld als een lyrische goeroe met een
verstikkende invloed. Celan wordt er gebruikt als een casestudy binnen een groter
project waarin vanuit een erg bloomiaanse opvatting de rol van intertekstualiteit
bij de totstandkoming van nieuwe gedichten gethematiseerd wordt. Bij Theunynck komt Celan naar voren als het Holocaustslachtoffer dat op een dusdanig
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voorbeeldige manier uitdrukking heeft weten te geven aan de nazigruwel dat op
bepaalde punten diens stijl overgenomen wordt. Dat zijn drie versies van Celan.

Noten
1. In de tekst ‘Plichtpleging’, die over het fenomeen schatplicht handelt, brengt Kuijper
zelf het door hem geciteerde Celan-vers in verband met Faverey: ‘“Doorboord” heet
een cyclus gedichten van Hans Faverey. “Durchbohrt” is een sleutelwoord, een Chiffre
van de althans in Favereys [sic] latere werk vaak op de achtergrond aanwezige Paul
Celan. Faverey […] heeft zo kunnen laten blijken dat hij zijn schatplicht niet alleen onderkende, maar er ook een eer in stelde: “ich, der Durchbohrte, bin dir untertan”’
(Kuijper 1995, p. 94). Hiermee suggereert de dichter dat de sprekende instantie in zijn
een jaar tevoren gepubliceerde gedicht Faverey is.
2. Dezelfde techniek gebruikte de Duitse regisseur Tom Tykwer in zijn film Lola rennt
(1998).
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‘Zitten is een werkwoord’: de erfenis van
Berlage en Rietveld voor het ‘Nieuwe
Bouwen’
Marion Boers (Universiteit Leiden)
De Prins Hendriklaan in Utrecht is een typisch vooroorlogse Nederlandse straat
met aan weerszijden ietwat sombere, keurige rijtjeshuizen. De meeste woningen
hebben erkers om zo veel mogelijk zon in de woonkamers toe te laten. Op de
eerste verdieping hebben sommige huizen een kneuterig balkon, meer een soort
borstwering, en de dakrand boven de tweede verdieping steekt zo ver uit dat er
nauwelijks licht binnenkomt in de ‘bodekamertjes’ onder het schuine dak. Van
achter de vitrages zal men met de nodige argwaan naar buiten hebben geloerd,
toen tussen 1923 en 1924 op de open kavel ernaast een vreemdsoortig bouwwerk
verrees als woonhuis voor de eigenzinnige mevrouw Schröder-Schräder (18891985). De speelse witte vlakken van de gevel die in de lucht leken te zweven, de
felgekleurde accenten en de grote vensters leken vanuit een ander universum in
Utrecht te zijn neergedaald. Zelfs anno 2011 maakt het huis een schokkend moderne indruk zoals het lijkt te zijn aangeplakt tegen het traditionele bakstenen
pand ernaast. De eigenaresse had een groot aandeel in de totstandkoming van
het interieur maar toch werd en wordt haar huis meestal vereenzelvigd met de
architect en vormgever die het bouwde: Gerrit Rietveld (1888-1964). Mevrouw
Schröder heeft het pand tot op hoge leeftijd bewoond en de oorspronkelijke inrichting ervan gekoesterd. Een kwart eeuw na haar dood is het, grondig opgeknapt, een bedevaartsoord geworden voor architecten en architectuurliefhebbers.
De periode tussen 24 juni 2010 en 2011 is uitgeroepen tot het Rietveldjaar,
waarom is me ontgaan, want de jaartallen hebben geen speciale betekenis. Vermoedelijk moet die aanleiding worden gezocht in het verschijnen van een paar
belangrijke publicaties over de architect alsmede de tentoonstelling over zijn
werk in het Centraal Museum in Utrecht. Een belangrijke doelstelling van de organisatoren ervan was in elk geval om te tonen dat de persoon en de architect
Rietveld veel meer behelzen dan het Schröderhuis, dat in 2000 werd opgenomen
op de werelderfgoedlijst van Unesco, en zijn minstens even canonieke roodblauwe stoel. Men wil daarmee aantonen dat hij ook na 1924 nog midden in het
maatschappelijk debat te vinden was en met recht wordt gerekend tot de pioniers
van de moderne cultuur. Het boek Rietvelds universum ontstond naar aanleiding van
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de vragen en uitgangspunten voor onderzoek die tijdens een colloquium van Rietveldexperts in november 2006 werden geformuleerd. Men vond het tijd om Rietvelds positie te herbezien, en meer inzicht te verschaffen in de manier waarop hij
reageerde op zijn omgeving en hoe zijn ideeën zich vervolgens manifesteerden in
zijn werk.
De ruimtekunst van Rietveld vertoont op het eerste gezicht weinig overeenkomsten met de stoere baksteenarchitectuur van Berlage (1856-1934) die eens in een
gesprek met Rietveld schijnt te hebben verzucht dat deze alles had kapotgemaakt
wat hij had opgebouwd. Toch blijken er, naast verschillen, ook grote overeenkomsten tussen deze twee architecten te zijn, al was het maar hun hartstochtelijke
geloof in het feit dat een goede, zuivere bouwkunst de mensheid kon verbeteren.
Het Gemeentemuseum in Den Haag herdenkt dit jaar met een tentoonstelling dat
het gebouw, de zwanenzang van Berlage, precies 75 jaar geleden in gebruik is
genomen en die expositie gaat vergezeld van de uitgave van een boekje over de
architect dat door Waanders feestelijk is gepresenteerd als eerste in een reeks over
Nederlandse kunstenaars en ontwerpers uit de twintigste eeuw. Het gebeurt niet
vaak dat er in Nederland tegelijkertijd exposities over twee belangrijke architecten
te zien zijn. Alle aanleiding dus om de twee tentoonstellingen en beide publicaties
eens aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Berlage en Rietveld stonden,
elk op hun eigen manier, aan de basis van het ‘Nieuwe Bouwen’ in Nederland,
maar hun werk had ook een internationale uitstraling. De stormachtige maatschappelijke ontwikkelingen in hun tijd en de rol die de vrouw speelde in de moderne samenleving hebben, zoals we zullen zien, een zeer grote rol gespeeld in
hun leven en ontwerpen.

Berlage
In 1998 werd het Gemeentemuseum Den Haag na een langdurige restauratie opnieuw in gebruik genomen. Ter gelegenheid daarvan verscheen de publicatie H.P.
Berlage (1856-1934): ontwerpen voor het interieur van Titus Eliëns bij de gelijknamige
tentoonstelling. Het nieuwe boek H.P. Berlage, architect en ontwerper, dat een gids is
voor de tentoonstelling Berlage totaal die het 75-jarig bestaan van het Gemeentemuseum opluistert, is daarvan in een aantal opzichten een reprise. Het werd geschreven door dezelfde auteur, samen met Yvonne Brentjens voor de hoofdstukken over architectuur, en ook de prachtige foto’s van meubels en toegepaste
kunst zijn opnieuw gebruikt. Het is niet gemakkelijk om architectuur en kunstnijverheid, kunst met een zeer duidelijk driedimensionaal karakter, te reduceren
tot de tweedimensionaliteit van een foto, maar het is des te opmerkelijker dat de
ontwerpen van Berlage, of het nu gaat om meubels, boekomslagen of bouwkunst,
uitermate fotogeniek blijken te zijn. De afbeeldingen zijn in elk geval soms van
een adembenemende schoonheid door de prachtige belichting en de afgewogen
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compositie. Alle hulde dus voor Erik en Petra Hesmerg die borg stonden voor veel
kijkplezier.
Dit nieuwe boek over Berlage is weliswaar niet bedoeld als catalogus bij de
expositie, maar alle objecten die daar te zien waren, vinden we erin terug. Het
bestrijkt echter binnen een kort bestek een veel breder gebied. In een reeks zeer
beknopte hoofdstukken komen uiteenlopende facetten van zijn leven en werk aan
bod en worden zowel zijn persoon en netwerken als zijn veelzijdige kunstenaarschap belicht. We hebben hier niet te maken met een wetenschappelijke publicatie, maar met een boek voor een breed publiek, waarin men de essentie heeft
samengevat van de denkbeelden van Berlage en de manier waarop die doorwerken in zijn ontwerpen. Men houdt rekening met de beoogde doelgroep door terughoudend te zijn met het ingewikkelde jargon over bouwkunst en de vaak
hoogdravende denkbeelden die daar gedurende de eerste decennia van de twintigste eeuw vaak aan ten grondslag lagen. Er is veel ruimte voor de persoon van de
kunstenaar, die met enkele rake typeringen van tijdgenoten goed uit de verf komt.
De auteurs hebben veel originele bronnen gebruikt en daarbij heb ik soms de
noten wel eens gemist, niet uit wetenschappelijke haarkloverij, maar omdat de
geciteerde teksten smaakten naar meer.
Het is een alleraardigst boek geworden, maar het heeft wel een aantal beperkingen. Er is bijvoorbeeld een apart hoofdstuk gewijd aan de ontwerpen voor
boekomslagen van Berlage, waarin Yvonne Brentjens eerlijk toegeeft dat ze zeker
niet tot zijn meesterwerken behoren, terwijl zijn belangrijke stedenbouwkundige
ontwerpen helemaal niet aan bod komen en dat is mijns inziens een groot gemis.
De plaats die bepaalde hoofdstukken in het boek kregen is ook niet ideaal en
daardoor is de chronologie soms ver te zoeken en zijn er de nodige doublures
opgetreden. Het hoofdstuk over Berlage en beton (pp. 101-103) had bijvoorbeeld
beter kunnen staan voor dat over het eerste belangrijke gebouw dat hij bouwde
met een betonskelet (het gebouw voor de verzekeringsmaatschappij De Nederlanden van 1845 dat van 1923-1927 verrees) en niet erna. Men heeft bewust gekozen
voor aparte hoofdstukken over architectuur en toegepaste kunst, maar daardoor
moet er voortdurend heen en weer geschakeld worden in de tijd en is het moeilijk
om het overzicht te bewaren over de ontwikkelingen die Berlage doormaakte.
Nieuw, leuk en interessant waren de prijzen van Berlages meubels, omgerekend naar hedendaagse euro’s, en de informatie over de aard van zijn klantenkring, waartoe onder meer schrijvers als Jacob Israël de Haan en Carry van Bruggen behoorden. Berlage ontwierp aan het begin van de twintigste eeuw voor de
firma ’t Binnenhuis in Amsterdam die streefde naar eerlijke interieurdecoratie
voor de moderne mens. De exclusieve woningzaak aan het Rokin werd in 1904
bekritiseerd door Frederik van Eeden die vond dat ze snobistische ontwerpen uitvoerden tegen een veel te hoge prijs. De bedrijfsleider verdedigde zich door te
zeggen dat ze tenminste iets deden tegen de uitbuiting van de meeste anderen
door er naar te streven om timmerlui een eerlijk loon te geven voor hun hand-
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werk, en dat had nu eenmaal een prijs. Maar toch kan ik me de verontwaardiging
van Frederik van Eeden wel voorstellen. De toneelschrijfster Josine Simons-Mees
kocht er in 1901 een damesbureau voor vierhonderd gulden en dat zou nu neerkomen op een bedrag van zo’n 4.400 euro, terwijl men toentertijd in de MeubelBazaar aan het Singel gemiddeld niet veel meer dan 65 gulden voor een behoorlijk
bureau kwijt was (p. 76).
De Nederlandse architectuur was aan het einde van de negentiende eeuw, net
als de bouwkunst elders in Europa, geworteld in een romantisch verlangen naar
het verleden. Na een reis door Duitsland en Italië maakte Berlage zich geleidelijk
los van die neostijlen. Hij behield wel zijn grote voorliefde voor baksteen, maar
verwierp het opgeplakte ornament, waarmee zijn voorgangers elk willekeurig gebouw in een gotische, klassieke of renaissance fantasie konden omtoveren. Tijdens zijn studietijd in Basel domineerde daar nog het gedachtegoed van Godfried
Semper die een pleitbezorger was geweest voor rationele ordening van ruimtes,
afhankelijk van de functionele eisen die het gebouw stelde, en het feit dat het
exterieur een afspiegeling diende te zijn van die ordening. Bovendien raakte Berlage er al in zijn vormende jaren van overtuigd dat eerlijke, moderne materialen
en eenvoud de kenmerken waren van de veranderende samenleving. Rationaliteit
en eerlijkheid resulteerden volgens hem uiteindelijk in harmonie en schoonheid.
Bovendien zou een goede architectuur het leven van de arbeidersklasse verbeteren.
Hij had dus zeer uitgesproken denkbeelden over de emancipatie van de arbeider en de vrouw in de moderne samenleving. Maar hoe zag dat eruit in de praktijk? Voor stoelen, die Berlage beschouwde als een gebouw in het klein, mocht
alleen hout worden gebruikt in haar meest natuurlijke vorm. Voor Nederland was
het meest eerlijke materiaal eikenhout, dat niet mocht worden gebogen, omdat
dit inging tegen de ‘natuur’ van het materiaal. Eerlijk materiaalgebruik en het
tonen van de bouwconstructie resulteerden in Spartaans meubilair dat iedere
vorm van comfort miste met z’n steile rechte ruggen en armleuningen als pijnbanken (p. 19). Het is bijvoorbeeld aardig om je Carry van Bruggen voor te stellen,
gehuld in een reformjurk die haar letterlijk had bevrijd van het knellende korset,
zittend op een stoel van Berlage die ontdaan was van enig comfort. Want dat was,
zeker in de jaren tot de Eerste Wereldoorlog, een belangrijk element in zijn werk:
objecten moesten worden teruggebracht tot hun primaire functie en ontdaan zijn
van alle opsmuk en stoffigheid die de negentiende eeuw had gekenmerkt. Zitten
was bovenal een werkwoord!
Aan het begin van de twintigste eeuw was Berlages manier van ontwerpen zeer
principieel, maar hij heeft zich waarschijnlijk alle kritiek die daarop kwam aangetrokken. Rond het begin van de Eerste Wereldoorlog sloeg hij een nieuwe weg in;
hij bleef gepassioneerd zoeken naar de mogelijkheden van nieuwe materialen,
zoals glas en beton, waardoor zijn architectuur ruimtelijker werd. Bakstenen muren werden niet langer kaal gelaten, maar wit gestuukt zodat ruimtes niet langer
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als ‘drukkend’ werden ervaren. Voor zijn meubels bleef hout het geprefereerde
materiaal, maar we zien dat ze aan comfort winnen en dat er plaats is voor subtiele decoratie in prachtige exotische houtsoorten.
Berlage kreeg al snel opdrachten voor het bouwen van woonhuizen en het inrichten van interieurs van een aantal vermogende ondernemers die zijn idealisme
deelden, zoals die van Carel Henny, de directeur van de verzekeringsmaatschappij
De Nederlanden 1845 en niet veel later van mevrouw Helene Kröller-Müller. Over
de laatste is recent de dissertatie van Eva Rovers verschenen, die, ter gelegenheid
daarvan, in het Kröller-Müllermuseum een tentoonstelling mocht organiseren
met de veelzeggende titel De mannen van Helene Kröller-Müller. Helene komt in het
boek en de expositie naar voren als een tragische figuur, die op aandringen van
haar vader trouwde met Anton Kröller om het familiebedrijf te redden. Zij verloor
echter haar hart aan Sem van Deventer, een medeleerling van haar dochter. De
biografie is grotendeels gebaseerd op de hartstochtelijke brieven die Helene,
soms twee keer per dag, aan de veel jongere Van Deventer schreef over alles wat
haar bezighield. We kunnen in die correspondentie bijvoorbeeld ook volgen hoe
zij haar oog op Berlage liet vallen. Helene wilde hem grootse projecten laten uitvoeren zodat haar naam tot in de eeuwigheid in steen gebeiteld zou zijn. De biografie, die je vaak het gevoel geeft zaken te lezen die eigenlijk niet voor andermans ogen bestemd zijn, beschrijft hoe de enorme ego’s van mevrouw Kröller en
Berlage uiteindelijk botsten. Dat gebeurde tijdens de bouw van het jachtslot Sint
Hubertus bij Otterlo op de Hoge Veluwe. Berlage had een volledig symmetrisch
gebouw ontworpen met een plattegrond in de vorm van een hertenkop met een
gewei. Helene was echter niet tevreden over de kleine ramen van haar boudoir,
waardoor ze geen uitzicht had op de vijver. Ze eiste een erker voor het bureau,
waaraan ze dagelijks haar brieven aan Sem van Deventer schreef. Berlage ging
knarsetandend akkoord om de dragende balken weg te breken en de harmonie
van zijn ontwerp te verstoren. Niet lang daarna verzocht hij te worden ontheven
uit zijn dienstverband.
Mevrouw Kröller-Müller gaf de voorkeur aan licht en ruimte boven de benauwde omslotenheid van de bakstenen muurmassa’s die dan misschien wel het
gevolg waren van rationeel ontwerpen, maar die door haar niet als modern, maar
als uiterst beklemmend werden ervaren. De stap naar echte ruimtekunst, die enkele jaren later werd gezet door Gerrit Rietveld, zou zij zelf echter nooit maken.

Gerrit Rietveld
Er is geen groter contrast denkbaar dan tussen de tentoonstelling over de ontwerpen van Berlage en de expositie over Rietveld in het Centraal Museum. Ook in het
geval van de laatste is het de tweede keer dat er een uitgebreid overzicht van zijn
werk te zien is; de eerste keer gebeurde dat in 1959 en de stem van de audio-tour
is die van Rietveld zelf, die zo veel jaren geleden voor een radioprogramma een
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journalist rondleidde op de tentoonstelling. In Den Haag zijn zo goed mogelijk
bepaalde ruimtes gereconstrueerd, tot aan het behang dat Berlage ontwierp, maar
in Utrecht komen we terecht in een omgeving die doet denken aan de werkplaats
van een architect. We worden gevoerd langs deuren op schragen die dienst lijken
te doen als tekentafels of die, staand, de achtergrond van bepaalde objecten vormen. Er is een poging gedaan om openheid en de ruimtelijkheid te creëren die bij
Rietveld past. Terugkijkend ziet men aan het einde van de tentoonstelling op de
achterkanten van de deuren groot opgeblazen foto’s die een tijdsbeeld moeten
geven van zijn leven. Het concept deed mij, eerlijk gezegd, nogal ingewikkeld
aan, en ik vraag me af of de gemiddelde bezoeker van de tentoonstelling helemaal
begreep wat de bedoeling was, namelijk te laten zien dat Rietveld zijn leven lang
experimenteerde.
Het opzichtig blauwe boek Rietvelds universum staat los van de gelijknamige tentoonstelling; het bestaat uit een reeks essays die een bijdrage moeten leveren aan
de discussie over de positie van Rietveld in de architectuurgeschiedenis van de
eerste helft van de twintigste eeuw. Men komt in het boek weinig te weten over
de persoon van Rietveld of bijvoorbeeld over zijn verhouding tot mevrouw Schröder-Schräder, maar daarover is elders al uitgebreid gepubliceerd. Vrijwel gelijktijdig met de tentoonstelling is bijvoorbeeld de lijvige Engelstalige monografie
van Ida van Zijl over Gerrit Rietveld verschenen.
Natuurlijk worden het beroemde Schröderhuis en de rood-blauwe stoel wel uitgebreid genoemd, maar de auteurs gaan ook uitgebreid in op de ontwerpen die
na 1924 zijn ontstaan. Tot op de dag van vandaag maakt dat huis een moderne,
elegante, en speelse indruk. Toen Truus Schröder-Schräder het in 1924 betrok,
was ze een jonge weduwe met kinderen van 12, 11 en 6 jaar. Ze had zeer duidelijke
ideeën over wonen in de moderne samenleving, waarin ze zich bevrijdde van de
benauwende atmosfeer in de hogere lagen van de burgerij. Ze was een tamelijk
welgestelde vrouw, maar ze wilde breken met de conventies die golden voor haar
klasse en afrekenen met de verstikkende regels voor de omgang tussen man en
vrouw en vrouw en kinderen. Vrouwen dienden aan het begin van de twintigste
eeuw in die kringen vooral ‘decoratief’ te zijn en ze hadden voornamelijk een
representatieve functie. Ze dienden zich bezig te houden met handwerken, lezen
en goede werken, terwijl het huishouden werd gedaan door het personeel, dat
ook de verantwoordelijkheid droeg voor het (op)voeden van de kinderen. Mevrouw Schröder vond dat vrouwen niet ondergeschikt moesten zijn aan hun man
en dat zij bovendien een belangrijke rol moesten spelen in de huishouding en de
opvoeding. Ze voelde zich gesteund in haar denkbeelden door haar zus Anna die
er een tamelijk excentrieke levensstijl op nahield en zich omringde met een uitgebreide kennissenkring van avant-garde kunstenaars.
Truus Schräders verlichte ideeën botsten voortdurend met die van haar 11 jaar
oudere echtgenoot, de Utrechtse advocaat Frits Schröder. Toch was hij het die
haar in 1921 in contact bracht met Rietveld om haar boudoir te moderniseren. Dit
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was het begin van een levenslange verbintenis, die op z’n minst kan worden beschreven als een zielsverwantschap. Rietveld kwam uit een streng protestants milieu en onder invloed van Truus Schräder en haar zus Anna brak hij langzaam los
uit het dogmatische denken dat zijn opvoeding had gekenmerkt. Uit de correspondentie, die door Ida van Zijl is gepubliceerd, kunnen we opmaken dat zij vanaf
het begin lange open discussies hadden over de rol van de kunst en de architectuur in de moderne samenleving. Dat alleen al was schokkend modern, want in
die dagen werd de mening van een vrouw zelfs in de betere kringen nog absoluut
niet serieus genomen. Vrouwen die wilden meediscussiëren over belangrijke
maatschappelijke onderwerpen werden buitenissig en ‘mannelijk’ gevonden.
Voor Truus Schräder stond in elk geval vast dat de omgeving waarin je leeft bepalend is voor je geestesgesteldheid en dat een open ruimte automatisch uitnodigt
tot een opener manier van samenleven en discussie. Ze was bovendien zeker niet
van plan om haar kinderen over te laten aan een dienstmeisje, overtuigd als ze
was van het feit dat het betere mensen zouden worden als ze door hun eigen
moeder werden opgevoed.
Het Schröderhuis ontstond vanuit de wisselwerking tussen Rietveld en zijn opdrachtgeefster. Een belangrijk aandeel van de architect was het feit dat de begrenzing tussen binnenruimte en buiten op veel plaatsen lijkt weg te vallen. Daarbij
moeten we bedenken dat het huis oorspronkelijk aan de rand van de stad lag en
uitkeek op de landerijen. Dat is de reden dat niet de gevel aan de straatkant, maar
die aan de zijkant, die uitzag op de natuur, de hoofdgevel van het gebouw is. Ook
de strakke vormgeving van die buitenkant, die de ruimtelijke indeling van het
interieur weerspiegelt, moeten we op naam van Rietveld schrijven, maar Truus
Schräder was verantwoordelijk voor de openheid van de plattegrond en de inrichting van het huis.
Beiden waren ze ervan overtuigd dat de mens architectuur zintuiglijk ervaart.
Ruimtes die in elkaar overvloeien creëren een openheid en vrijheid die ook centraal moet staan in de verhouding van een mens tot zijn medemens. In de praktijk
werd dat totaal anders ervaren door haar kinderen. Truus had dag in dag uit mensen op bezoek en hun filosofische discussie dreven de pubers vaak naar de enige
besloten ruimtes in het huis op de begane grond. De kinderen werden door hun
klasgenoten met argwaan bekeken. In een interview vertelde mevrouw Schröder
aan het einde van haar leven, dat haar dochter Hanna een keer in tranen uit
school kwam omdat een van haar klasgenootjes had gevraagd of zij in dat ‘gekkenhuis’ woonde.
Het huis was van alle moderne gemakken voorzien. Er werd bijvoorbeeld centrale verwarming aangelegd (de radiatoren doen ons nu denken aan opgerolde
saucijzen); er werden op veel plekken stopcontacten geplaatst met het oog op alle
elektrische apparatuur die het huis in de toekomst zou herbergen (men had nog
nauwelijks stofzuigers en de ijskast moest nog worden geïntroduceerd, maar
stopcontacten waren er in elk geval al wel voor) en het huis kreeg een garage,
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omdat Rietveld voorzag dat ieder gezin in de nabije toekomst een auto zou bezitten, al kocht Truus Schröder er zelf nooit een. Typisch vrouwelijk is ook de overvloedig aanwezige bergruimte die ervoor zorgde dat het huis er altijd netjes en
opgeruimd uitzag. De huiskamer is op de eerste verdieping en niet beneden, een
aspect dat is ontleend aan de villa-architectuur van de gezeten burgerij. Men was
dan wat verder weg van het straatgewoel, en bovendien was het uitzicht dan veel
aantrekkelijker. In de huiskamer van het Schröderhuis werd een prominente
plaats ingenomen door de zwarte vleugel en een filmprojector, waarmee men regelmatig de nieuwste films van cineasten als Eisenstein projecteerde op de smetteloos witte wanden.
Truus Schröder bezon zich op de positie van de vrouw in de moderne samenleving, maar ze had geen belangstelling voor de verzelfstandiging van de vrouw
door buitenshuis betaald werk te verrichten. Ze hield zich vooral bezig met de rol
die de vrouw moest spelen in zorg voor en opvoeding van haar kinderen en het
aan de kaak stellen van de beperkingen die door het huwelijk werden opgelegd in
emotioneel, spiritueel en seksueel opzicht. Ze beschouwde haar huis als een laboratorium om te ervaren hoe in nieuwe bouwkundige vormen, de visie op de rol
van de vrouw in de moderne samenleving tot uitdrukking kon worden gebracht.
Efficiëntie en ruimtelijkheid waren daarbij voor haar de twee sleutelwoorden.
Toch moet de rol die Rietveld in de architectuurgeschiedenis heeft gespeeld
niet worden onderschat. Voor hem stond de beleving van de ruimte gedurende
zijn hele loopbaan centraal. De mens moest zich vrij kunnen bewegen en voor
hem was het voldoende dat bouwkunst beschutting bood tegen weer en wind.
Voor Rietveld moesten binnen- en buitenruimte ook met elkaar in contact staan,
daarbij geholpen door nieuwe materialen en technieken, zoals de mogelijkheden
van glas. Doordat hij de ruimtebeleving centraal stelde in plaats van de vorm van
de architectuur te definiëren als ‘ruimte begrenzen’ – zoals Berlage deed – maakte
hij zich los van de toenmalige discussie over stijl, materiaal en techniek. De kern
is het woord beleving; Rietveld was ervan overtuigd dat architectuur in de eerste
plaats een zintuiglijke ervaring is en dat kon niet worden bereikt met de beklemmende beslotenheid van de baksteenarchitectuur van Berlage. Toch bleef er ook
een verwantschap tussen de twee bouwmeesters bestaan, want Berlage en Rietveld beschouwden architectuur als een groot meubelstuk dat was onderworpen
aan dezelfde regels van doelmatigheid, functionaliteit en logische ordeningsprincipes. Beiden vonden dat architectuur een totaalconcept moest zijn dat, toegesneden op de plaatselijke omstandigheden en de wensen van de opdrachtgever, met
behulp van uitgebalanceerde maatverhoudingen van binnen naar buiten werd
ontworpen. De plattegronden en constructieve vormen waren gerationaliseerd en
de meubels moesten als een geheel in de woonruimte en het huis in het landschap geïntegreerd zijn. Wat hen bovendien verbond, was de overtuiging dat een
ontwerper een missie heeft in het vormgeven van een ‘gezonde’ leefomgeving die
uiteindelijk een betere wereld tot stand zal brengen.
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De architectuur voor de moderne mens mocht, volgens Rietveld en andere modernisten, niet zijn belast met overtolligheid. Door alle overbodige meubels en
frutsels op straat te zetten, werd het leven vereenvoudigd en zou men de ruimte
om zich heen directer ervaren. Dit zou, volgens Rietveld, een proces van bewustwording op gang brengen, waardoor hij tot geestelijke groei kon komen.
In 1927 had Rietveld pas twee woonhuizen gebouwd, maar toch dacht hij toen
in termen van seriebouw en massafabricage om ook voor een arbeider een goede
en goedkope woning te kunnen bieden. Als architect was Rietveld autodidact en
dat leverde vaak problemen op. Hij had een esthetische voorkeur voor platte daken, maar niet de kennis om ze zodanig te bouwen dat de afwatering ervan goed
functioneerde; lekkages waren dus aan de orde van de dag.
De beurs van Berlage in Amsterdam en het Schröderhuis van Rietveld in
Utrecht behoren tot de canon van de Nederlandse architectuurgeschiedenis,
maar ze zijn daar niet op dezelfde manier terecht gekomen. Dat Berlage een belangrijke rol had gespeeld als wegbereider voor het ‘Nieuwe Bouwen’ werd door
niemand betwist, maar na 1930 lukte het Rietveld, mede door de crisis, niet meer
om belangrijke projecten te realiseren en raakte hij in de vergetelheid. Toen het
MoMa (Museum of Modern Art) in New York in de jaren vijftig van de vorige eeuw
een tentoonstelling over moderne architectuur wilde organiseren werd er in Nederland gepolst wat men daaraan zou willen bijdragen. Die bouwkunst moest een
exponent zijn van het vrije Westen en puurheid en abstractie uitdrukken. Men
kwam vanuit Nederland met de suggestie gebouwen te laten zien van Van de
Broek en Bakema, maar dat stuitte in Amerika op weerstand omdat men deze
zogenoemde C.I.A.M.-architectuur van beton en glas in die jaren beschouwde als
een uitwas van het imperialistische. Er moest worden gezocht naar iets dat onbezoedeld was en zo kwam men tevoorschijn met De Stijl, een beweging in de
marge van de jaren twintig die in de jaren vijftig eigenlijk vrijwel vergeten was.
Rietveld, die aan het begin van zijn loopbaan wereldberoemd was geweest in heel
Utrecht, werd naar voren geschoven als de held van de beweging. En zo kon het
gebeuren dat hij vanaf de jaren vijftig het boegbeeld werd van het moderne bouwen in Nederland en dat men hem forceerde om die draad aan het einde van zijn
leven weer op te pakken.
In de jaren twintig van de vorige eeuw had De Stijl een sluimerend bestaan geleid, ondersteund door een heel klein groepje visionairs, maar vanaf de tentoonstelling in New York werden mannen als Rietveld en Van Doesburg beschouwd
als koplopers van de Europese avant-garde. Het kan verkeren! De frustratie daarover klinkt ook door in het dankwoord van Rietveld toen hij aan einde van zijn
leven een eredoctoraat in de architectuurgeschiedenis ontving. In zijn eigen ogen
waren het Schröderhuis en ‘de stoel’ voetnoten in zijn ontwikkeling en was hij
een leven lang verder gegaan met experimenteren om te komen tot een verantwoorde architectuur die een plaats moest krijgen in de moderne samenleving.
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Toch was het niet helemaal eerlijk dat Rietveld in zijn nadagen die Stijlperiode
bagatelliseerde, want door zijn contacten met de Van Doesburg had hij toegang
gekregen tot de Nederlandse en de Internationale avant-garde en werd zijn werk
bovendien bekend in bredere kring. Hij had zeer veel te danken aan hun discussies en de esthetische en ethische beschouwingen van Pieter Mondriaan die hem
de weg wees naar Plato en de Oosterse filosofie. Door deze belangrijke impuls
beschouwde Rietveld architectuur niet langer als een kunde, maar een kunst, omdat een goede architect door het hanteren van de juiste maten een kristalheldere
helderheid kon bereiken die losstond van de materie. Hij kwam onder meer tot
die denkbeelden over architectuur door zijn contacten met de kunstenaars van De
Stijl en zijn discussies met Truus Schröder. Zij wezen hem de weg naar de woorden van Lao-Tse die zijn levensmotto werden: ‘Door begrenzing van het onbegrensde wordt de waarheid werkelijk.’
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Deel 1, 2 en 3
Kroniek van het Nederlands als vreemde taal
Alice van Kalsbeek (Universiteit van Amsterdam)
Veel leergangen Nederlands als vreemde taal bestaan uit meerdere delen en
steeds vaker corresponderen die delen met de verschillende taalniveaus van het
Europees Referentiekader (ERK). Op zich is dat een gunstige ontwikkeling. Het
Referentiekader is intussen zo ingeburgerd dat veel taaldocenten weten wat we
bedoelen als we het over A1 of B2 hebben. Althans, bij benadering. Want ‘mijn
A1’ blijkt niet altijd gelijk te zijn aan ‘jouw A1’ en de grens tussen de verschillende
niveaus is ook niet altijd scherp te trekken. Onlangs speelden we met studenten
die de Duale Master NT2 volgen aan de Universiteit van Amsterdam het ERK-spel
dat ontwikkeld is door de SLO.18 Het spel vraagt de spelers kaartjes waarop specifieke taalhandelingen staan die horen bij een van de zes niveaus van het ERK (A1A2, B1-B2, C1-C2), te plaatsen op een bord waarop de globale omschrijvingen van
die niveaus zijn weergegeven. Het bleek niet altijd makkelijk uit het hoofd vast te
stellen waar de verschillende taalhandelingen geplaatst moeten worden. Relatief
indelen van de kaartjes ging al een stuk beter. Overigens een leerzaam spel voor
docenten (in opleiding), dat veel inzicht geeft in de manier waarop het referentiekader is samengesteld.
De verantwoording van de link tussen het niveau van een leergang en het ERKniveau is niet altijd duidelijk. Worden alle taalhandelingen die beschreven zijn op
dat niveau voor alle vaardigheden behandeld? Zo niet, welke dan wel, welke niet?
Hoe weet ik of ik deel 1 van leergang X, die tot A2 gaat, kan koppelen aan deel 2
van leergang Y, die bij A2 begint? Gevoegd bij het ontbreken van toetsen die gerelateerd zijn aan de ERK-niveaus, maakt dat het samenstellen van trajecten uit
verschillende leergangen op basis van de ERK-niveaus een beetje nattevingerwerk. De meeste docenten kiezen dan ook voor één leergang die alle niveaus aanbiedt. Dan weet je tenminste dat deel 2 aansluit op deel 1 en deel 3 op deel 2. Het
merkwaardige feit doet zich echter voor dat sommige leergangauteurs ervoor kiezen, of door de praktijk tot die keuze zijn gedwongen, om het materiaal in omgekeerde volgorde te ontwikkelen, beginnend met deel 3 en eindigend met deel 1
bijvoorbeeld. In hoeverre de aansluiting van die delen op elkaar door deze omgekeerde werkwijze ook is gerealiseerd, zal de praktijk moeten uitwijzen.
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Nederlands in gang
Nederlands in gang is een beginnersmethode voor hoogopgeleide anderstaligen die
cursisten brengt naar niveau A2 van het Europees Referentiekader. Het vormt met
Nederlands in actie (2008) en Nederlands op niveau (2007) een compleet traject naar
niveau B2.
Nederlands in gang bestaat uit een boek, twee cd’s en een website met oefeningen
voor de student (luisterteksten, filmpjes, liedjes, grammatica- en vocabulaireoefeningen) en voor de docent een handleiding, toetsenbank, kopieerbladen en lessuggesties (zie www.coutinho.nl/nederlandsingang). Het voorwoord van het boek
(in het Engels) is gericht tot de student. Het bevat een aantal praktische tips voor
de student om de taal te gebruiken buiten de les, zoals, ‘be active’, ‘don’t be afraid
to make mistakes’, ‘make use of the media’. Studenten wordt aangeraden een
positieve houding aan te nemen ten opzichte van het leren van het Nederlands:
‘Be positive! Be proud of what you already know and work out what you would
still like to learn’ en het leren van het Nederlands niet al te zwaar op te nemen:
‘Learning Dutch is fun!’ (p. 15). Dat nodigt uit tot direct beginnen.
De hoofdstukken zijn samengesteld volgens een bekend stramien: een dialoog
met vragen over alledaagse situaties (‘Welkom’, ‘In een kledingzaak’, ‘Bij de makelaar’, ‘Op een verjaardag’, enzovoort), woordenlijstjes, opdrachten, leestekstjes
en kaders met grammatica of routines. Als bijlage is een overzicht opgenomen
van alle grammaticale onderwerpen per hoofdstuk. Daarin wordt het onderwerp
explicieter uitgelegd dan in de overzichten per les. Het gebruik van icoontjes
maakt duidelijk of we te maken hebben met een spreekopdracht, een schrijfopdracht, een tekstopdracht, een cd-fragment of een oefening van de website. Ieder
hoofdstuk besluit met een blokje ‘cultuur’, ‘praktijk’ (buitenschoolse opdracht of
zoekopdracht) en ‘reflectie’. In een bijlage staat een checklist van ‘cando-statements’ voor de vier vaardigheden op niveau A2. Van de vragen bij de dialoog is
niet duidelijk of ze al luisterend moeten worden beantwoord. Het transcript van
de dialoog is aan het begin afgedrukt, dus de student kan de vragen ook beantwoorden door de tekst te lezen. Op de cd’s staan de dialogen in gepauzeerde en
ongepauzeerde versie en bij een aantal hoofdstukken is er een uitspraakoefening
(herhalen). De cd’s zijn duidelijk ingesproken in een natuurlijk spreektempo. Op
de website staat aanvullend luistermateriaal: een extra dialoog, ook met gepauzeerde en ongepauzeerde versie, uitspraakoefeningen, een liedje en wat filmpjes.
Bij de dialogen in het boek staan de nieuwe woorden met een vertaling in het
Engels. Achterin het boek staat een alfabetisch register van alle woorden met
daarbij het nummer van het hoofdstuk waarin dat woord voor het eerst voorkomt.
Daar staan de woorden die specifiek zijn voor een domein (bijvoorbeeld familierelaties, groenten, lichaamsdelen) ook nog eens bij elkaar. Het totaal aantal woorden is ruim 1000, waarvan circa 680 tot de 2000 meest frequente woorden behoren. En dat vind ik nou niet zo heel veel voor een leergang voor hoogopgeleiden
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die naar niveau A2 gaat. Veel frequente woorden, waarvan bekend is dat ze nog
steeds een belangrijke basis vormen voor het leren van Nederlands als vreemde
taal, zullen dus incidenteel geleerd moeten worden, wat de leergang minder geschikt maakt voor gebruik buiten het taalgebied of aanvullend materiaal vereist op
het gebied van woordenschat. De oefeningen op de website (2-6 per hoofdstuk)
zijn namelijk grotendeels grammaticaoefeningen.
Voor het overige is Nederlands in gang interessant voor het Nederlands als
vreemde taal. Het is een toegankelijk pakket, waarvan het boek overzichtelijk is
vormgegeven met twee steunkleuren en voornamelijk tekst, dat betaalbaar is en
waarvan de student een groot deel zelfstandig kan doorwerken. Het materiaal op
de website is gebruiksvriendelijk en geeft direct feedback. Die zelfwerkzaamheid
biedt docenten bij gebruik van het materiaal in groepsverband de mogelijkheid
contacturen zoveel mogelijk te besteden aan mondelinge interactie.

De opmaat
Evenals Nederlands in gang is De opmaat het eerste deel van een serie die opleidt
naar Staatsexamen NT2 programma II, tot niveau B2 dus. Deel 3 verscheen in
2008 (De finale), deel 2 (De sprong) is nog in ontwikkeling. Deel 1 brengt de student
tot niveau A2. Leergangen die hierop aansluiten zijn Help! 2 en Nederlands in actie
voor niveau B1, aldus de informatie bij de leergang. De auteurs hebben ook meegewerkt aan Help!, dat bij een andere uitgever is uitgegeven (NCB Utrecht). Er
wordt nergens gesproken over deze serie als ‘de opvolger van Help!’, maar ik zou
me kunnen voorstellen dat de auteurs dat wel in hun achterhoofd hadden bij het
ontwikkelen van deze methode.
‘De opmaat is een nieuwe NT2-methode: fris, toegankelijk, actueel en betaalbaar. Met veel oefeningen, praktijkvoorbeelden en een goede opbouw wordt het
een plezier om Nederlands te leren’ vermeldt de achterflap. Het doet goed om ook
hier het plezier in taalleren benadrukt te zien. Een taal leren is immers al moeilijk
genoeg. Wat precies de kenmerken van de ‘goede opbouw’ zijn die mede leiden
tot dat plezier, wordt nergens vermeld, evenmin als welke didactische principes
zijn gehanteerd bij het ontwikkelen van de leergang. Grammatica neemt een belangrijke plaats in het geheel in, is mijn observatie: iedere les heeft grammaticale
kaders en oefeningen. Daarnaast is achterin het boek een totaaloverzicht van alle
grammatica opgenomen met oefeningen en bij de herhalingsoefeningen op de
website komen ook nog eens grammaticaoefeningen voor. De inhoudsopgave
toont een overzicht van de tien thema’s en van alle grammaticale onderwerpen.
De woordenlijsten bij de teksten zijn geordend naar woordsoorten: verbum, artikel, substantief, enzovoort. Daar zit ongetwijfeld een gedachte achter, alleen zou
ik zo graag weten welke. Woordenschat sec krijgt minder aandacht en over de
selectie van de woorden delen de auteurs niets mee. Ik schat dat De opmaat ongeveer 2000 woorden aanbiedt, althans dat er zoveel staan in de woordenlijst achter-
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in het boek. De taalhulpkaders in de lessen bevatten domeingebonden vocabulaire en routines.
Het pakket bestaat uit een boek (formaat A4) en een methodesite (www.nt2opmaat.nl). Een deel van het materiaal voor de student staat op de methodesite: geluidsfragmenten, gatenteksten, sleutel, woordenlijsten met Engelse vertaling en
de uitspraak van een aantal taalhulpkaders. Op de methodesite vindt de docent
extra materiaal en didactische tips, herhalingsoefeningen en een voorbeeld van
een lesplan. De oefeningen voor de cursist zijn niet digitaal in de zin dat ze op de
computer kunnen worden gemaakt, maar moeten uitgedraaid worden. Dat vind ik
eerlijk gezegd niet helemaal meer van deze tijd. Daarmee is het medium computer
niet goed benut. Anderzijds kan de student het materiaal niet doorwerken zonder
computer, omdat de luisterfragmenten alleen via de methodesite te beluisteren
zijn. In het boek staan (authentieke) teksten, oefeningen, transcripten en grammaticale overzichten. Het is verdeeld in tien thema’s, die we kennen van beginnerscursussen: kennismaken, vrije tijd, wonen, gezondheid, verleden – heden –
toekomst, feesten, enzovoort. Binnen elk thema komen de vier vaardigheden afwisselend aan bod, met gevarieerde oefeningen waarin verschillende vaardigheden zijn geïntegreerd en tips voor buitenschools leren: ‘Kijk in de winkels, op de
markt voor meer namen’, ‘Vraag een verkoper…’. Een aantal oefeningen is gekoppeld aan zoekopdrachten. Naast de grammaticakaders heeft iedere les een aantal
blokjes ‘taalhulp’ met informatie over strategieën, routines en domeingebonden
vocabulaire. Uitspraak en prosodie ben ik niet tegengekomen. De auteurs hebben
gekozen voor
[…] een wat authentieker, levendiger taalgebruik dan u doorgaans aantreft in
beginnersmethodes. Zelfs humor wordt niet geschuwd. Dit betekent dat sommige fragmenten misschien wat ‘moeilijk’ overkomen voor een cursus op beginnersniveau. Hier kunt u als docent differentiëren: de snelle cursist zal de
humor zelf oppikken, de overige studenten kunnen een beroep doen op de
docent of hun medecursisten (p. 6).
Het boek is sober vormgegeven en oogt door de grote hoeveelheid kaders met
informatie hier en daar als een naslagwerk, maar daar staat tegenover dat de prijs
aantrekkelijk is. De variatie aan oefenvormen en het materiaal op de website (liedjes, zoekopdrachten) compenseren die ogenschijnlijke saaiheid voor mij slechts
gedeeltelijk.

Contact!
Contact! is een driedelige, communicatieve, moderne leergang Nederlands voor
hoogopgeleide, anderstalige volwassenen. De drie delen leiden naar niveau B2
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van het Europees Referentiekader, het niveau van het staatsexamen NT2, programma II. De leergang kan zowel in Nederland als in het buitenland gebruikt
worden (p. 3).
Deze heldere introductie van Contact! in het voorwoord en op de achterflap van het
tekstboek van het eerste deel van Contact! vormt de kern van wat de leergang is.
Het is niet moeilijk die kern te onderschrijven na alle onderdelen van de leergang
bekeken te hebben. En dat zijn er heel wat. Contact! Deel 1, dat toe leidt naar niveau
A2, bestaat uit een tekstboek met twee cd’s, een apart boek voor de woordenlijst
met vertaling in het Engels en ruimte om een vertaling in de eigen taal toe te
voegen, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen leerwoorden (vetgedrukt) en
andere woorden, een werkboek met drie cd’s, een docentenhandleiding en een
methodesite. Een omvangrijk en (dus) vrij duur pakket. Ook fysiek veel door het
grote formaat (A4) en de kwaliteit van het papier van met name het tekstboek.
Maar dan heb je ook wat.
Contact! Deel 1 bestaat uit twaalf hoofdstukken, die elk weer onderverdeeld zijn
in drie delen (A, B, C) waarin subthema’s van het hoofdthema worden behandeld.
Zowel in het tekstboek als in het werkboek volgen de auteurs het didactisch model van Neuner: van receptief naar productief en van gesloten naar open. Ook
binnen kleine eenheden wordt dit model steeds toegepast. In het tekstboek wordt
aangegeven wanneer er oefeningen in het werkboek moeten worden gedaan en
bij de oefeningen met luistermateriaal wordt aangegeven op welke cd je moet zijn
en welke track je moet kiezen. Dat is wel nodig, want het is even wennen om met
drie boeken en een hoeveelheid cd’s tegelijk te werken. Een minpuntje aan het
luistermateriaal vind ik dat het niet natuurlijk is ingesproken. De oefeningen uit
het werkboek kunnen als huiswerk worden gegeven. Daar wordt ook meer aandacht aan schrijfvaardigheid gegeven, terwijl in het tekstboek spreekvaardigheid
een grotere rol speelt. Op de introductiepagina van ieder hoofdstuk in het tekstboek staan foto’s en een overzicht van de taalhandelingen die in de diverse delen
van het hoofdstuk worden aangeboden en verwerkt. Aan het eind van het hoofdstuk kan de student checken of hij de verschillende taalhandelingen beheerst.
De grammatica wordt schematisch aangeboden in de hoofdstukken met daarbij voorbeelden en vragen aan de student om hem te stimuleren zelf de regel te
ontdekken (socratische werkwijze). De grammatica wordt cyclisch aangeboden.
Overzichten van alle grammaticale onderwerpen die zijn behandeld en van grammaticale termen zijn achterin het tekstboek te vinden, evenals een lijst met onregelmatige werkwoorden en de transcripties van de luisterteksten. Routines en
idioom zijn ook in schema’s opgenomen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan
uitspraak en uitdrukkingen en bevat Contact! vier spellen. Kortom: alles zit er eigenlijk in. De vraag is alleen of dat niet te veel is. Ik kan me niet voorstellen dat,
gezien het geringe aantal uren dat vaak beschikbaar is voor cursussen, dit materiaal in z’n geheel kan worden doorgewerkt.
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Contact! ziet er aantrekkelijk uit. Het tekstboek in veelkleurendruk met talrijke
afbeeldingen, tekeningen, schema’s, invuloefeningen met kleurenbalken, kaders
en wat niet al. Het werkboek met steunkleur en ook afbeeldingen. Hoewel de
auteurs niet specifiek vermelden dat Contact! bijdraagt aan plezier in het taalleren,
kan ik me voorstellen dat dat met deze leergang nou juist wel lukt.

Tot besluit
Nederlands in gang, De opmaat en Contact! zijn drie beginnerscursussen Nederlands
als tweede/vreemde taal voor hoogopgeleide cursisten die toewerken naar niveau
A2 van het Europees Referentiekader die onderling veel verschillen tonen. De belangrijkste verschillen zijn de omvang (en dus de prijs), het verwerkingsmateriaal,
de plaats die de computer inneemt in het geheel en het aantal woorden dat wordt
aangeboden. Omdat ook leerders en omstandigheden in het NVT-veld verschillen
is deze variatie een voordeel: er valt iets te kiezen. De tendens die we nu zien bij
nieuwe NT2-leergangen is dat de methodesite een vast onderdeel wordt van het
materiaal. Dat is helaas iets wat niet voor iedere instelling waar Nederlands als
vreemde taal wordt gegeven een voordeel is. Er zijn namelijk landen waar de internetverbindingen niet voor iedereen toegankelijk zijn, zeker niet als er twintig
cursisten tegelijkertijd moeten inloggen op een methodesite.
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Karel Porteman en Mieke Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen.
Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700. Amsterdam, Bert Bakker,
2008. ISBN 978 9035 130 296. € 69,50.

Een beschavingsoffensief in Noord en Zuid
Johannes Vermeer geeft in De schilderkonst (waarschijnlijk geschilderd tussen 1666
en 1669) op de achtergrond een kaart weer van de Zeventien Provinciën en hun
voornaamste steden. Gezien het late tijdstip van het ontstaan van dit schilderij is
de kaart misschien te lezen als een toespeling op het samenhorigheidsbesef van
de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden dat kennelijk ook in de tweede helft
van de zeventiende eeuw nog volop aanwezig was. De op het schilderij afgebeelde
jongedame is in het onderzoek geduid als Clio, de muze van de geschiedschrijving, maar ook als representatie van de Poëzie. Op die manier zou Vermeer een
bijdrage geleverd hebben aan de wedstrijd tussen dicht- en schilderkunst. Dit
doek stond me voor ogen toen ik aan deze bespreking van Een nieuw vaderland voor
de muzen begon. Het vaderland waar Mieke Smits-Veldt en Karel Porteman op doelen, omsluit in ieder geval de Noordelijke én de Zuidelijke streken en het gaat in
de hier beschreven cultuur om een samenspel van de negen muzen, maar voornamelijk toch om de spannende relatie tussen dicht- en schilderkunst. De analyse
van de productie en de verspreiding van kennis is uiteraard belangrijk voor de
interpretatie van de literaire en artistieke nalatenschap van dit tijdperk. Het gaat
daarbij om de kunstenaars, de door hen gekozen genres en media, de drukkers en
uitgevers, de geleerde mediatoren van kennis en de spelers in de diverse Europese
culturele netwerken. Deze onderwerpen vormen de voornaamste invalshoeken
van het boek en daardoor levert het een belangrijke bijdrage aan het onderzoek
naar de relatie tussen ‘literatuur en kennis’ dat in de laatste jaren een grote opgang gemaakt heeft.
Het zou binnen het bestek van deze recensie onbegonnen werk zijn om nog
een keer in te gaan op de opzet, de methodologische vraagstellingen of de rijkdom van het in dit deel van de Geschiedenis van de Nederlandse literatuur aangereikte
materiaal. Dit is in verschillende recensies al uitvoerig gebeurd. Ik zal proberen
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om enkele invalshoeken te schetsen die me vanuit het thematische oogpunt ‘literatuur en kennis’ interesseren.
1. Er bestaat een tendens om voornamelijk grensoverschrijdingen te analyseren
en de aandacht in het onderzoek te richten op overgangsfenomenen. Zygmunt Baumann duidde dit fenomeen ooit aan met de term ‘liquid modernity’.
Uit Een nieuw vaderland wordt duidelijk dat tijdens de politieke en culturele
ontwikkelingen aan het eind van de zestiende eeuw nieuwe structuren eerst
opkomen vooraleer er van vervloeiing sprake is. In de Republiek en in het
Zuiden ontstaan aan de ene kant zogenaamde ‘Bildungslandschaften’ (zie
vooral de hoofdstukken 2, 3 en 4). Steden als Haarlem, Leiden en Brussel en
provincies als Zeeland en Brabant, maar natuurlijk vooral de centra Amsterdam en Antwerpen ontwikkelen namelijk een cultureel leven met een onmiskenbaar locale signatuur. Aan de andere kant is het voor de tijdgenoten in de
Republiek niet vreemd hun nieuw bevochten staat te laten samenvallen met
een eigen ‘vaderlandse cultuur’. Deze cultuur heeft een groot integratievermogen dat ook andere ontkiemende ‘vaderlandse literaturen’, zoals die in
het protestantse gedeelte van Duitsland, diepgravend beïnvloedt. Een recent
bibliografieproject aan de Freie Universität te Berlijn heeft voor de zeventiende
eeuw bijna vijfhonderd zelfstandige vertalingen van (Noord-)Nederlandse
teksten naar het Duits boven water gehaald!
2. Met het bewustzijn van het ontstaan van een nieuwe cultuur gaat een ‘beschavingsoffensief’ gepaard waarvan Smits-Veldt en Porteman talrijke voorbeelden geven. Een belangrijk medium voor dit proces van kennistransfer is het
toneel dat in Noord en Zuid, voortbouwend op de gemeenschappelijke rederijkerstraditie, toch een wezenlijk verschillende ontwikkeling kent. In het
Noorden zien we de invloed van het antieke toneel in de navolging van de
aristotelische poëtica in de stukken van Vondel. Na 1650 valt de tendens op
om uit te gaan van de eigen ervaring en de ervaring van de toeschouwers, iets
waaraan de nieuwe cartesiaanse wetenschap debet geweest zal zijn. Uiteindelijk mondt deze ontwikkeling uit in de strakke regelgeving van ‘Nil volentibus
arduum’, waarbij de toneelwetten aan de natuurwetten gerelateerd worden.
In het Zuiden daarentegen is het de traditie van het religieuze toneel, vooral
van de jezuïeten, die kennis populariseert over antieke en eigentijdse geschiedenis, menselijke hartstochten en vooral religieuze vraagstukken. Zelfs in
vrouwenkloosters waren klassieke onderwerpen en profaan toneel deel van
de recreatiecultuur. Vooral op dit gebied zou – ondanks de vaak moeilijk bereikbare bronnen – nog meer onderzoek wenselijk zijn naar de daadwerkelijke inhoud, opvoeringspraktijk en receptie van deze stukken.
3. Een belangrijk genre in verband met het onderwerp ‘literatuur en kennis’ is
de religieuze literatuur, die in Een nieuw vaderland voor de muzen de nodige aandacht krijgt. Vooral de Nadere Reformatie ontwikkelt een ‘veroverend programma’ dat zich richt op ‘de heiliging van de samenleving en alle levens-
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gebieden: het gezin, de school, de kerkelijke gemeente, de publieke zeden en
het vaderland’ (p. 658). Deel van deze ‘religieuze cultuurtransformatie’ zijn
de talrijke vertalingen van Engelse puriteinse geschriften, die trouwens via de
Nederlandse markt ook het Duitse taalgebied bereiken. Een van de belangrijke auteurs op dit gebied is de literair erg succesvolle Rotterdamse predikant
Franciscus Ridderus. Zijn doel was het om met zijn catechisatiegeschriften
alle lezers te onderrichten, zelfs kinderen onder de zes jaar. Zijn veelvuldig
naar het Duits vertaalde oeuvre omvat dagelijkse huisoefeningen, geschriften
over het avondmaal en de ars moriendi, maar ook historische werken of een
verhandeling over de komeet van 1664/65. In zijn geschrift De beschaemde christen door het geloof en leven van heydenen en andere natuerlijcke menschen (1669), dat
door Smits-Veldt en Porteman trouwens niet genoemd wordt, gebruikt hij de
in de Republiek vergaarde kennis over verschillende (buiten-Europese) volkeren om de aanwezigheid van Gods waarheid ook in de verste uithoeken van
deze wereld te bewijzen. Dit aspect van de verbinding van de religieuze kennisoverdracht met de vroegmoderne ontdekkingsreizen, dat belichaamd
wordt in werken als Abraham Rogerius’ De open deure tot het verborgen heydendom (1651) of Wouter Schoutens Oost-Indische voyagie (1676) verdient zeker nadere aandacht. Voor het Zuiden geldt dat ook hier een katholieke hervormingsbeweging bezig is met een eigen ‘beschavingsoffensief’. Dit kan door
het hele boek heen worden waargenomen, bijvoorbeeld in de belangrijke rol
die Adriaan Poirters en zijn opvolgers spelen of, zoals al aangegeven, in het
religieuze toneel. Veel meer aandacht zou men aan ‘religieuze egodocumenten’ moeten besteden, autobiografische getuigenissen van vrouwen die in de
omgeving van een kloosterorde zijn ontstaan.
Met deze drie voorbeelden heb ik aan de hand van Een nieuw vaderland voor de muzen
de talrijke mogelijkheden voor verder onderzoek op het gebied van ‘literatuur en
kennis’ willen aanduiden. Veel aspecten van dit onderwerp zijn noodzakelijkerwijs buiten beschouwing gebleven, hoewel hun betekenis voor de studie van de
vroegmoderne literatuur niet minder groot is: bijvoorbeeld cultuurpolitiek, elite-,
traditie- en canonvorming, netwerken of mecenassen.
Ik wil tot slot nog wijzen op enkele recente publicaties en projecten die in de
lijn liggen van de hier besproken invalshoeken. Aan het Huygens Instituut wordt
de inbedding van natuurwetenschappelijke kennis in de cultuur van de Republiek
bestudeerd. De internationale uitstraling daarvan wordt onderzocht bij Antoni van
Leeuwenhoek, Jan Swammerdam en Isaac Newton. De Group for Early Modern Studies (GEMS) van de Universiteit Gent heeft met de thema’s visualiteit, identiteit en
medialiteit, onder andere bij Coornhert, Vondel en Huygens, belangrijke benaderingswijzen gekozen die de studie naar ‘literatuur en kennis’ ook methodologisch
verrijken. Aan de Vrije Universiteit Berlijn loopt, naast het genoemde bibliografieproject, een onderzoek naar de wisselwerkingen tussen de topisch gestructu-
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reerde kennissystemen van de Nederlandse Republiek en het Duitse taalgebied
tijdens de zeventiende eeuw. Tenslotte is er ook meer aandacht voor de koloniale
kennis in de Republiek zoals blijkt uit de publicaties van Maria Leuker over Georgius Everhardus Rumphius of de recente bundel The Dutch trading companies as
knowledge networks van Siegfried Huigen, Jan L. de Jong en Elmer Kolfin. Deze
voorbeelden laten zien dat we nog lang niet zijn uitgepraat over de internationale
uitstraling van de Republiek.
Bettina Noak
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Stanisław Prędota en Marijke Mooijaart (red.), Reyer Gheurtz’ Adagia hs. Gent,
Universiteitsbibliotheek, Res. 5242. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2009. ISBN 978 8322 930 304. Zł 28,00.
De zestiende eeuw is wel omschreven als een periode waarin iedereen koortsachtig aan het verzamelen was: munten, schelpen, emblemen, melodieën en teksten
(Meadow 2002, p. 64). In die mode passen ook de verzamelingen Nederlandstalige spreekwoorden. Een daarvan is de handgeschreven collectie die in 1552 werd
samengesteld door de Amsterdamse rederijker Reyer Gheurtz onder de titel Adagia ofte spreeckwoorden ghecopieert van Reyer Gheurtz t’Amsterdam. De collectie is samen
met een gedrukt spreekwoordenboek, het anonieme Gemeene Duytsche spreckwoorden
(Kampen 1550), overgeleverd in een convoluut dat bewaard wordt in de Universiteitsbibliotheek van Gent (signatuur Res. 5242). Gheurtz’ handschrift bestaat uit
vier delen: een reeks spreekwoorden, een reeks vergelijkingen, een reeks dierengeluiden en een reeks parabolen naar Erasmus. Het vierde deel werd reeds in
1986 uitgegeven door G.R.W. Dibbets. De eerste drie delen van Gheurtz’ manuscript zijn nu uitgegeven door Stanisław Prędota en Marijke Mooijaart onder de
titel Reyer Gheurtz’ Adagia. Prędota bezorgde reeds eerder een handgeschreven
spreekwoordenverzameling uit 1601 (Prędota & Van Sterkenburg 2000).
De editors, beiden taalkundigen, presenteren de collectie in de eerste plaats
tegen de achtergrond van het onderzoek naar spreekwoorden, of de paroemiografie,
en beschrijven haar vanuit een taalkundige invalshoek. Dat betekent onder meer
dat zij termen als ‘paroemiografie’, ‘fraseologisme’, ‘wellerisme’, ‘priamel’ en
‘autosemantica’ bekend veronderstellen. Ook op andere niveaus werkt de taalkundige achtergrond van de editors door. Het is daarom van belang erop te wijzen dat
deze bespreking vanuit letterkundig perspectief geschreven is. Ik zet uiteen in
hoeverre de editie aan mijn verwachtingen als letterkundige voldoet. Daarbij volg ik
de samenstelling van de uitgave. Tot besluit schets ik kort het vervolgonderzoek
dat deze editie mogelijk maakt.
In de inleiding van 42 pagina’s komen de volgende onderwerpen aan de orde:
een overzicht van spreekwoordenverzamelingen; een beschrijving van het handschrift; de samensteller; de inhoud van het handschrift; de mate waarin de samensteller zich op andere bronnen heeft gebaseerd; een beschrijving van de verschillende typen zegswijzen die in het handschrift voorkomen; het taalgebruik
van de samensteller; een verantwoording van de uitgave; conclusies en een bibliografie. Dan volgt de editie. De uitgave besluit met een ‘alfabetische autosemanticalijst’; een register op de woorden die in de spreekwoorden voorkomen.
Bij het overzicht van spreekwoordverzamelingen (paragraaf 1) richten de editors zich op de inventarisatie van beschikbaar, Nederlandstalig achtergrondmateriaal voor de bestudering van Gheurtz’ Adagia. Zij noemen de acht spreekwoordencollecties die gedrukt werden voordat Gheurtz zijn verzameling in 1552
voltooide, de twee negentiende-eeuwse overzichten door Harrebomée en Suring-
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ar, en de zeven edities van historische Nederlandstalige spreekwoordenverzamelingen die na de Tweede Wereldoorlog tot 2003 verschenen. De editors gaan niet
nader in op de aard (handschrift of druk), omvang of inrichting van de collecties.
Collecties in andere talen en onbewerkte collecties van na 1552 blijven buiten beschouwing.
De beschrijving van het handschrift (paragraaf 2) is beknopt. De editors geven
de omvang (54 folia, waarvan fol. 52-54 blanco), het formaat (130 bij 92 mm) en
de materiaalsoort (papier) van het handschrift. Ze vermelden dat bij het samenbinden met de Gemeene Duytsche spreckwoorden de randen van de folia gedeeltelijk
zijn weggesneden, waarna in een andere hand de verloren tekstdelen zijn aangevuld. Het wordt uit de beschrijving niet duidelijk wat de volgorde van de teksten
binnen het convoluut is, of het convoluut een nieuwe band kreeg (en van welk
materiaal), of het handschrift een eigen kaft had, hoe de katernopbouw is, of er
watermerken zijn die extra informatie bieden, hoeveel lemma’s er (gemiddeld,
minimaal, maximaal) op een bladzijde staan, of Gheurtz iedere nieuwe letter op
een nieuwe pagina begint, en of de pagina’s van het handschrift gelineerd of op
een andere manier gestructureerd zijn. Er zijn geen illustraties in de editie opgenomen die deze vragen zouden kunnen beantwoorden. Evenmin wordt vermeld
dat het handschrift nog een aanzet tot een vijfde deel bevat, iets dat wel door
andere onderzoekers is opgemerkt (Andriessoon 2003, p. 30; Van Herk 2009, p.
195).
Wel beschrijven de editors de sporen die eerdere bezitters in het handschrift
achterlieten. Naast de oorspronkelijke eigenaar Reyer Gheurtsz en de huidige eigenaar, de universiteitsbibliotheek van Gent, is alleen F.A. Snellaert als bezitter
bekend. Hij merkt op de binnenzijde van de kaft op dat ‘Het gedrukt en ’t geschreven boekje’ elk ‘nagenoeg 1800’ spreekwoorden bevatten. De editors stellen
dat deze schatting voor het gedrukte boekje niet klopt, omdat Andriessoons Duytsche Adagia (een verzameling die in 1550 te Antwerpen gedrukt werd) slechts 736
lemma’s bevat. Maar Snellaert doelde met ‘het gedrukt [...] boekje’ natuurlijk niet
op het boek van Andriessoon, maar op de Gemeene Duytsche spreckwoorden (Kampen
1550) waarmee het handschrift van Gheurtz is samengebonden. Dat werk bevat
meer dan 2600 spreekwoorden (Andriessoon 2003, p. 28), dus veel meer dan
Snellaert dacht. Daarnaast stellen de editors dat ook de schatting voor Gheurtz’
handgeschreven collectie onjuist is, omdat die in totaal 1986 lemmata en honderd
parabels bevat. Het zal Snellaert hoogstwaarschijnlijk om het eerste deel met
spreekwoorden gegaan zijn, en dat telt 1883 lemmata. Hier klopt zijn schatting
dus wel.
Nadat zij eerst de herkomst van zijn voor- en achternaam hebben belicht, geven
de auteurs de schaarse biografische informatie die beschikbaar is over de samensteller en kopiist Reyer Gheurtz (paragraaf 3). Het is niet bekend wanneer hij geboren en overleden is. Hij was lid van de Amsterdamse rederijkerskamer de
Eglentier. Voor deze kamer kopieerde hij tussen 1551 en 1553 niet alleen deze
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collectie spreekwoorden, maar ook tenminste vijftien toneelstukken. Het enige
stuk dat de editors bij naam noemen, is Narcissus en Echo, dat volgens hen een
‘octaafformaat’ heeft. In haar proefschrift over amoureuze rederijkersspelen
schrijft Anke van Herk echter dat alle toneelafschriften van Gheurtz een kwartoformaat hebben, terwijl de spreekwoordencollectie een octavoformaat heeft, net
als de gedrukte bundel spreekwoorden waarmee ze is samengebonden (Van Herk
2009, p. 182, p. 194). Het is jammer dat er nog geen handelsuitgave van dit proefschrift beschikbaar was toen de editors aan hun uitgave werkten, want Van Herk
heeft tevens nadere informatie boven water gebracht over het leven van Gheurtz
en over de totstandkoming van de handschriften. Op basis van archiefonderzoek
stelt zij vast dat Gheurtz een Amsterdamse boekbinder was die in (of voor) 1529
weduwnaar werd, en wiens dochter in (of voor) 1547 trouwde. Hij moet dus al wat
ouder geweest zijn toen hij de afschriften maakte (Van Herk 2009, p. 183). Van
Herk beredeneert bovendien dat Gheurtz banden met een Antwerpse rederijker
gehad moet hebben voor wie hij Amsterdamse stukken kopieerde en van wie hij
Antwerpse stukken ontving (Van Herk 2009, p. 186).
De lezer krijgt wat meer inzicht in de opbouw van de collectie in paragraaf 4,
waar de inhoud beschreven wordt. Het eerste deel is veruit het grootst (fol. 1r39r), het tweede telt vier pagina’s (fol. 39r-40v), het derde beslaat slechts één
pagina (fol. 41v) en het vierde telt negentien pagina’s (fol. 42r- 51r). Gheurtz heeft
zijn materiaal alfabetisch gerangschikt naar de beginletter van het eerste woord
van het spreekwoord. ‘De volgorde van lemmata die met dezelfde letter beginnen
is geheel willekeurig’, aldus de editors. ‘Deze gebrekkige rangschikking, die toen
algemeen werd toegepast, betekende reeds een vooruitgang in vergelijking met
vroegere collecties die helemaal geen alfabetisering van lemmata toepasten’ (p.
16). De Proverbia communia uit 1480 kenden echter al een grove alfabetische ordening (Meadow 2002, p. 69).
De editors hebben veel aandacht voor de herkomst en de uniciteit van Gheurtz’
lemmata, oftewel voor Gheurtz’ bronnengebruik. Voor ruim de helft (53%) van de
spreekwoorden en zegswijzen die Gheurtz verzamelde, is een bron aanwijsbaar
(paragraaf 5). Gelet op de band met Antwerpen is het interessant dat vier van de
vijf bronnen die hij gebruikt kan hebben, in Antwerpen gedrukt zijn. Overigens is
het niet geheel duidelijk of het werkelijk om directe bronnen gaat, of dat het
collecties zijn waarin dezelfde spreekwoorden en zegswijzen voorkomen. Het is
bovendien de vraag of men bij een zo oraal genre als het spreekwoord wel een
schriftelijke bron moet veronderstellen. De herkomst van het materiaal van
Gheurtz staat ook centraal in de uitvoerige vergelijking tussen de collectie van
Gheurtz en de bronnen die Harrebomée in zijn negentiende-eeuwse lexicon vermeldt (paragraaf 6). Hieruit blijkt welke spreekwoorden en zegswijzen uniek zijn
voor Gheurtz. Dat Gheurtz verschillende bronnen gebruikte, blijkt ook uit het feit
dat sommige spreekwoorden en gezegden meer dan eens in zijn verzameling
voorkomen. De editors bespreken dit verschijnsel onder de noemer ‘spreekwoor-
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denvarianten’ en ‘fraseologismenvarianten’ (paragraaf 7 en 11). Soms is er alleen
sprake van spellingsverschillen, maar ook morfologische, syntactische en lexicale
varianten komen voor. De editors merken op dat Gheurtz deze varianten niet uniformeert, hij voegt ze simpelweg aan de collectie toe.
Behalve dat ze de herkomst van de uitspraken traceren, besteden de editors veel
ruimte aan de indeling van de uitspraken in categorieën, zoals wellerismen
(spreuken volgens het stramien ‘X, zei de boer, en hij Y’; later in de editie aangeduid als ‘zeispreuken’), priamels (spreuken die gekenmerkt worden door een opsomming), fraseologismen (gezegden), vulgarismen en idiomatische samenstellingen of eenwoordsfraseologismen. Al merken zij eerder (p. 15) op dat Gheurtz
en zijn tijdgenoten deze categorieën niet van elkaar onderscheidden, toch hanteren de editors deze indeling, zonder haar te beargumenteren of andere mogelijke
indelingen te noemen. Het is de vraag of deze ahistorische indeling adequaat is
voor een beter begrip van het historische materiaal (vergelijk Meadow 2002, p.
56). Bovendien is de categorie ‘vulgarismen’ strikt genomen van een andere (cultureel bepaalde) orde dan de overige categorieën, die vooral syntactisch en morfologisch gedefinieerd zijn.
Met betrekking tot Gheurtz’ taalgebruik stellen de editors op basis van klanken, spelling en woordenschat vast dat het ‘niet als het dialect van één bepaalde
streek te karakteriseren’ is: er is een grote variatie in klank- en spellingvormen, en
de collectie kent zowel Hollandse/noordelijke kenmerken als Brabantse/zuidelijke
kenmerken, en ook Westfaalse/oostelijke kenmerken. Een voorbeeld van dat laatste is de notatie ‘ö’ voor ‘eu’ en ‘ŭ’ voor ‘o’, die karakteristiek is voor Gheurtz. De
auteurs verbinden hier echter geen conclusies aan over zijn herkomst.
Tot slot verantwoorden Prędota en Mooijaart de wijze van uitgeven. Zij hebben
de volgorde van de lemmata gehandhaafd, maar ze wel genummerd. De lemmata
zelf zijn ‘volledig en letterlijk’ overgenomen. Dit geldt ook voor hoofdletters en
interpunctie, met dien verstande dat de editors wel elk spreekwoord met een
hoofdletter laten beginnen en met een punt laten eindigen, ook waar dat in het
handschrift niet zo is. Het oplossen van abbreviaties en de reconstructie van ontbrekende tekstdelen wordt duidelijk verantwoord en in de editie steeds zichtbaar
gemaakt. Waar nodig zijn annotaties toegevoegd. Bij ieder lemma geven de editors aan of het ook in andere collecties voorkomt. Naast het lexicon van Harrebomée werden ook zeven spreekwoordencollecties geraadpleegd die gedrukt werden voor 1552. Aan dit systeem, dat in principe erg handig is, kleven wat
onduidelijkheden. In de eerste plaats staan in dit lijstje twee bronnen vermeld
waarover eerder in de inleiding (p. 18) werd gezegd dat onderzoek heeft uitgewezen dat Gheurtz hier zeker geen spreekwoorden uit heeft overgenomen. Toch
blijken er parallellen te zijn tussen deze collecties en die van Gheurtz (vergelijk
lemma’s 266, 269, 270). In de tweede plaats is een van de bundels die voor 1552
werd gedrukt (de Manierlijcke spreeckwoorden, in 1549 gedrukt bij Heyndrick Alssens
te Antwerpen), zonder opgave van redenen niet in de vergelijking meegenomen.
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Ten derde worden niet alle bronnen steeds bij ieder lemma vermeld, en als ze
vermeld worden, is dat niet steeds in dezelfde volgorde (vergelijk lemma’s 271,
272, 273). Tot slot is het niet duidelijk wanneer een uitspraak bij Gheurtz voldoende overeenkomsten vertoont met een andere uitspraak om voor een verwijzing in aanmerking te komen. Bij 1812 bijvoorbeeld, ‘Willen wy god syn?’, wordt
geen enkele andere bron vermeld, wat zou betekenen dat deze uitspraak voor
Gheurtz uniek is. Een iets uitgebreidere versie van dezelfde uitspraak staat echter
onder 1845: ‘Wildy God syn daer ghy sinte peter niet worden en mögt’, en daar
wordt verwezen naar Harrebomée en Andriessoon.
De ‘alfabetische autosemanticalijst’ is een register van de onverbogen (maar
niet herspelde) vormen van de woorden die in de collectie voorkomen, om de
lezer het zoeken naar een bepaald spreekwoord of gezegde te vergemakkelijken.
Het zou nog handiger geweest zijn als de woorden door herspelling geüniformeerd waren. Nu wordt iedere spellingvariant apart opgenomen, inclusief de
mankementen die het handschrift vertoont, zodat wie zoekt naar ‘dragen’ moet
kijken onder ‘draegen’, ‘draegh(en)’, ‘draeghe(n)’ en ‘draeghen’. Bovendien
maakt de karakteristieke spelling van Gheurtz het voor de hedendaagse lezer niet
gemakkelijk. Wie zoekt naar ‘bloed’ moet zelf bedenken dat dat bij Gheurtz gespeld wordt als ‘blŭed’, ‘blŭedt’ en ‘blŭet’. In de lijst staat overigens tweemaal
‘dŭen’ vermeld, zonder dat duidelijk is wat het verschil ertussen is.
In de conclusie van de inleiding omschrijven de editors de uitgave als een aanvulling op de bestaande lijst van spreekwoorden en uitdrukkingen (p. 45). Zij
pleiten bij herhaling voor nader onderzoek naar de herkomst van die spreekwoorden, wat ze omschrijven als ‘een echte uitdaging voor de Nederlandse paroemiologie’ (p. 18, p. 21). Mijns inziens doen Prędota en Mooijaart de uitgave hiermee
tekort, want ze is interessant voor een veel breder wetenschappelijk publiek dan
alleen paroemiologen en historisch taalkundigen. Ze is ook van groot belang voor
codicologisch, letterkundig en cultuurhistorisch onderzoek naar tekstcollecties en
verzamelhandschriften, naar de rederijkerij en naar het humanistisch discours in
de volkstaal. Het is een kolfje naar de hand van iedereen die geïnteresseerd is in
de manier waarop auteurs en lezers teksten verzamelden en hergebruikten. Ik
geef daarvan kort twee voorbeelden.
De opbouw van de collectie zou nader onderzocht kunnen worden aan de hand
van een vergelijking met de structurering van andere tekstcollecties. Op verschillende plaatsen in de inleiding stellen de editors dat Gheurtz behalve de grove
alfabetisering geen duidelijke ordening in de collectie heeft aangebracht, en dat
hij de overlappende uitspraken niet heeft geüniformeerd of gesystematiseerd. Het
lijkt er echter op dat Gheurtz niet louter op de beginletter van de spreekwoorden
heeft gelet, maar ook op de strekking of het kernwoord. Zo combineert hij
spreekwoorden in paren of minireeksen, die soms vervlochten worden met een
volgende minireeks. Deze ordening lijkt hij gemeen te hebben met Andriessoon
(Andriessoon 2003, p. 162; Meadow 2002, p. 77). Het is mogelijk dat Gheurtz
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deze ordening uit zijn bronnen overnam. Sommige reeksen komen namelijk in
hun geheel, met een identieke volgorde, voor in andere bronnen.
De functie van de collectie in rederijkerskringen zou nader onderzocht kunnen
worden aan de hand van een vergelijking met gelijksoortige collecties in handschrift, zoals de lijst met spreekwoorden, zegswijzen en citaten die rond 1700
werd toegevoegd aan het handschrift met rederijkersspelen uit het bezit van de
Leidse kamer de Witte Acoleyen (Regionaal Archief Leiden, ms. 72421). In hoeverre hebben dergelijke spreekwoordencollecties de literaire productie van de kamers gevoed, en omgekeerd? Sommige van de door Gheurtz verzamelde spreekwoorden zijn ook als stokregel van refreinen gebruikt, en omgekeerd vindt men
in de Leidse verzameling citaten uit toneelstukken van Bredero terug.
Het is mooi dat deze editie er is. De nummering en het register vergemakkelijken het vinden van en verwijzen naar spreekwoorden die Gheurtz verzamelde.
Samen met de eerdere editie van de parabolen door Dibbets (1986) en de uitgave
van de Gemeene Duytsche spreckwoorden door Kloeke (1959) vormt deze uitgave van de
eerste drie delen uit het handschrift van Gheurtz een complete weergave van de
convoluut uit de Gentse Universiteitsbibliotheek. Bovendien stellen Prędota en
Mooijaart een nieuwe editie van de parabels in het vooruitzicht, met een moderne
Nederlandse vertaling. Al deze bronnen bij elkaar maken het mogelijk om deze
collectie van Gheurtz, en zelfs het convoluut waar zijn collectie deel van uitmaakt,
in zijn geheel te bestuderen. Vanuit welk perspectief dan ook.
Nelleke Moser
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Jacqueline Bel en Thomas Vaessens (red.), Schrijvende vrouwen. Een kleine
literatuurgeschiedenis van de Lage Landen 1880-2010. Amsterdam, Amsterdam
University Press, 2010. ISBN 978 9089 642 165. € 29,50.

Weer een hoofdstuk apart?
Titel en cover dagen uit. De titel zet vooral aan tot nadenken: wat is het verband
tussen ‘schrijvende vrouwen’ en een ‘kleine literatuurgeschiedenis van de Lage
Landen 1880-2010’? De prachtige foto op de kaft werpt eveneens vragen op, maar
op een andere manier: hij toont de jonge Hella Haasse aan het werk met een vage
glimlach op het gezicht. In Schrijvende vrouwen krijgt de lezer 61 schrijversportretten van vrouwen uit de periode 1880-2010. Elk portret beslaat drie à vier bladzijden en is voorzien van een foto van de besproken auteur, behalve bij het essay
over Frida Vogels die geen foto wilde laten opnemen. Volgens de redacteuren
beoogt het boek een voortzetting te zijn van de prestigieuze bundel Met en zonder
lauwerkrans (1997) waarvan de titel helaas niet precies geciteerd wordt: in plaats
van het voegwoord ‘en’ staat er ‘of’. Jacqueline Bel en Thomas Vaessens vermelden verder enkel M. Schenkeveld-van der Dussen als redacteur van deze bundel;
daar was tenminste een ‘e.a.’ op zijn plaats geweest. De portretten zijn door dertig literatuurwetenschappers geschreven en vertonen steeds min of meer dezelfde
structuur waarin een korte levensschets, de maatschappelijke en literair-historische context en een bespreking van het werk van de behandelde schrijfster worden gegeven.
In hun inleiding gaan de redacteuren onder andere in op de doelstelling van de
bundel, de opbouw van de portretten, de selectiecriteria en de beeldvorming van
vrouwelijke schrijvers. Volgend uitgangspunt kan als het belangrijkste beschouwd
worden: ‘Bij het experiment dat we in dit boek uitvoeren, draait het om de vraag
wat er gebeurt wanneer we een louter vrouwelijke lijn door de moderne Nederlandse en Vlaamse literatuur trekken.’ De vraagstelling lijkt me enigszins problematisch om drie redenen: 1) Na Met en zonder lauwerkrans is een dergelijke onderneming niet meer zo experimenteel; 2) de vraag wordt in het boek nergens – ook
niet impliciet – beantwoord; 3) er valt veel af te dingen op de onderneming zelf: is
het inderdaad een wenselijke en effectieve strategie om vrouwelijke schrijvers
apart te behandelen? De redacteuren zelf verwijzen naar het boek van Erica van
Boven, Een hoofdstuk apart (1992), waarin ingegaan wordt op de vraag hoe door de
negatieve beeldvorming van schrijfsters in de eerste decennia van de twintigste
eeuw ‘het idee werd bestendigd dat vrouwelijke auteurs een aparte categorie
vormden, als betrof het een vreemde diersoort’. Sinds de eerste helft van de twintigste eeuw is er echter heel veel gebeurd op het gebied van de praktijk en de
theorie van vrouwelijk schrijverschap. Het is dus zeer de vraag of deze aparte be-
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handeling van vrouwen uit de moderne periode nog te verdedigen valt en dat gebeurt dan ook niet in het boek.
De ondertitel werkt enigszins verwarrend: Een kleine literatuurgeschiedenis van de
Lage Landen 1880-2010. Het woord ‘klein’ stuurt de gedachten van de lezer naar de
al lang achterhaalde idee als zou vrouwelijk schrijverschap klein en dientengevolge onbeduidend zijn. En dat was duidelijk niet de doelstelling van de auteurs.
In plaats van ‘klein’, dat ook ‘kleineren’ in zijn betekenisveld heeft, zou een adjectief als ‘kort’ of ‘nieuw’ meer op zijn plaats zijn geweest.
Ondanks de gelijkvormige opbouw van de bijdragen zijn er wezenlijke verschillen te bemerken. Dit spreekt vanzelf: hoe een schrijfster uit de verf komt, is afhankelijk van de te bespreken auteur en van de bespreker. Het meest geslaagd
zijn mijns inziens die stukken waarin de analyse van concrete werken vooropgesteld wordt die vervolgens met de maatschappelijke en literair-historische context
in verband gebracht wordt. Zo’n aanpak vergt moed omdat er ten koste van de
volledigheid een keuze gemaakt moet worden voor één of twee teksten die dan
diepgaand geanalyseerd worden. Er wordt in dit geval – terecht – van uitgegaan
dat een uitvoerige en overtuigende analyse van een beperkt aantal werken de belangstelling van zowel ingewijde lezers als leken in veel grotere mate opwekt dan
een met data, titels en parafrases van de inhoud volgepropte beschrijving. Zo zijn
de portretten van onder andere Cécile Goekoop-de Jong van Beek en Donk, Henriette Roland Holst, Maria Dermoût, Willy Corsari, M. Vasalis, Hanny Michaelis,
Christine D’haen, Judith Herzberg, Neeltje Maria Min, Anja Meulenbelt, Astrid
Roemer, Anneke Brassinga en Lieve Joris spannende hoofdstukken waarin in
eerste instantie analytisch op het werk van de auteur wordt ingegaan. Daardoor
wordt de schrijfster of dichteres als het ware organisch binnen het maatschappelijke en literair-historische landschap gesitueerd. Het is een misvatting dat de lezer op grond van enkele citaten ‘een beeld krijgt van de aard en de specificiteit van
de betreffende schrijver’ staat in de inleiding. Waar citaten alleen een illustratieve
functie hebben zoals bij Charlotte Mutsaers, Helga Ruebsamen, Andreas Burnier,
Dirkje Kuik, Hella S. Haasse, Maria Rosseels, Rose Gronon en F. Harmsen van
Beek, dragen ze niet echt bij tot een genuanceerde kennismaking. Een citaat is
pas op zijn plaats indien er mee iets gebeurt.
De portretten geven een genuanceerder beeld naarmate bijvoorbeeld ook contemporaine kritiek wordt vermeld zoals bij Augusta de Wit, of wanneer zowel
mannelijke als vrouwelijke critici bij de receptie van de besproken schrijfster genoemd worden zoals bij Cécile Goekoop-de Jong van Beek en Donk. Mede daardoor ontstaan er dwarsverbanden binnen de bundel. Anna de Savornin Lohman
komt voor binnen de literair-historische context van Goekoop-de Jong van Beek
en Donk, maar krijgt ook een eigen hoofdstuk. Ook vragen als ‘wat is literatuur?’
of ‘hoe werkt het literaire systeem?’ zijn soms onmisbaar bij de positiebepaling
van vrouwelijke schrijvers (Willy Corsari). Plaatsing van de schrijfsters in een internationale context (M. Vasalis, Anja Meulenbelt, Astrid Roemer), de nadruk op
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de lezer bij de analyse (Hanny Michaelis), innovatieve lezingen van teksten zoals
bijvoorbeeld die van Marga Minco, die vanwege haar groteske stijl in de traditie
van Franz Kafka en Paul van Ostaijen wordt geplaatst, en het effect van vertalingen bij de internationale doorbraak van sommige auteurs (Astrid Roemers) zijn
zeer welkome hoogtepunten in de bundel.
Het selectiecriterium dat de redacteurs hebben gehanteerd, is dat de auteurs
een voldoende omvangrijk oeuvre (meer dan twee werken) moeten hebben. Daarnaast benadrukken Bel en Vaessens dat ze vanwege de beperkte omvang van het
boek streng moesten zijn bij de selectie. In de meeste gevallen bevestigen de bijdrages de hoge kwaliteit van de besproken schrijfsters. Bij sommige keuzes fronst
de lezer echter de wenkbrauwen zoals bij die voor Mina Kruseman, Alice Nahon
of Henriëtte van Eyk. Bij Mina Kruseman krijgt haar privéleven te zeer de bovenhand. Wanneer haar werk toch aangestipt wordt, gebeurt dat voornamelijk in
negatieve zin. Bij Alice Nahon is de conclusie van de bijdrage dat de literaire
waarde van haar werk naar huidige maatstaven niet erg groot is. Haar levensbeschrijving stelt dan ook niet haar werk, maar haar sekse centraal wat tot een seksistische beeldvorming leidt. Iets dergelijks gebeurt met Henriëtte van Eyk, wier
kwaliteit als schrijver meerdere malen niet evident wordt genoemd. Haar portret
wordt afgesloten door de volgende, ambivalente zin: ‘Het is anno 2010 echter
vooral haar rol in Vestdijks leven waardoor de ooit veelgelezen Henriëtte Van Eyk
als naam nog enigszins bekend is; als schrijfster is zij grotendeels door de zeef
van de tijd gegleden.’ Of dit terecht of onterecht gebeurde, blijft in het midden.
Het is dan natuurlijk de vraag waarom deze schrijfsters überhaupt opgenomen
zijn als hun literaire prestatie door de bijdragers zelf twijfelachtig geacht wordt
en als niet het niveau van hun werk, maar hun vrouw-zijn het belangrijkste criterium is.
Het is verheugend dat er een voortzetting kwam van Met en zonder lauwerkrans
waarin schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd gebundeld zijn. Dat boek
was echter het resultaat van lang en intensief filologische onderzoek: vele tot dan
toe onbekende vrouwelijke auteurs werden uit de vergetelheid gehaald en vele al
vergeten schrijfsters weer overtuigend voor het voetlicht gebracht. Dat lukte omdat de schrijfsters vooral vanuit hun eigen teksten werden geportretteerd. Deze
nieuwe bundel is echter ambivalent waardoor het resultaat niet volledig overtuigt.
Een meer gedetailleerde en diepgaandere inleiding had dit mogelijk kunnen ondervangen. Misschien was een combinatie van schrijversportretten met een
bloemlezing van langere, meer samenhangende tekstfragmenten, eventueel van
hele gedichten effectiever geweest. Toch, of misschien juist om deze redenen,
wekt Schrijvende vrouwen het verlangen naar meer. En dat is op zich al geen geringe
prestatie.
Judit Gera
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Dirk de Geest, Marc van Vaeck en Piet Couttenier (red.), ‘Ergens beginnen’.
Bijdragen over Nederlandse poëzie (1967-2009) voor Hugo Brems bij zijn
emeritaat. Leuven, Peeters, 2009. ISBN 978 9042 923 256. € 75.

Momentopnamen van die weg
Het huldeboek voor Hugo Brems bestaat uit 39 bijdragen van zijn collega’s literatuurwetenschappers, poëziekenners en -liefhebbers, zowel bekende namen als
jonge onderzoekers. ‘Ergens beginnen’ uit de titel van het boek is ontleend aan
een gedicht van Rutger Kopland, geschreven bij de ets van Roger Raveel. Dat
citaat geeft meteen goed de moeilijkheid van de hele onderneming weer: waar
moet je immers beginnen als je een boek wilt maken voor Hugo Brems, een van
de bekendste literatuurwetenschappers en poëziespecialisten? Wat kan je hem als
collega aanbieden? De auteurs van de bijdragen bespreken voor elk jaar sinds de
indiensttreding van Brems aan de universiteit tot zijn emeritaat in 2009 telkens
een poëziebundel. Hun teksten zijn op die manier momentopnamen van die weg,
om Lucebert te parafraseren. De lijst van deze bundels is door de redactie samengesteld en het was de bedoeling om bundels te kiezen die een beeld geven van de
Nederlandstalige poëzie en de recentste ontwikkelingen op dat gebied illustreren.
Er is geen beginnen aan, zou elke lezer die de rijkdom van de Nederlandstalige
poëzie kent bij dit uitgangspunt denken. En toch is het gelukt, op drie uitzonderingen na: er zijn geen bijdragen te vinden over Hugo Claus en Luuk Gruwez,
paradoxaal genoeg net twee van Brems’ favoriete dichters, Stefan Hertmans is de
derde ‘grote afwezige’. Hun bundels stonden wel op de lijst, maar de gevraagde
auteurs haalden de deadline niet. Jammer natuurlijk, maar de redacteurs hebben
in hun inleiding heel bekwaam van de nood een deugd weten te maken: ‘Dat valt
uiteraard te betreuren, maar tegelijk wordt daardoor des te duidelijker dat dit
boek ook weer een momentopname is, een pleidooi voor lezers en onderzoekers
om resoluut voort te gaan en “ergens” opnieuw te beginnen’ (p. XIV). Dat is niet
alleen een aanmoedigende uitnodiging, er spreekt ook een geloof uit in de continuïteit van het werk van Brems en zijn discipelen.
Een volgend uitgangspunt van de redactie was dat de auteurs de bundels zouden benaderen volgens het motto ‘poëzie als tekst en als context’. In het merendeel van de bijdragen is dat goed gelukt, maar het lijkt erop dat niet alle auteurs
even veel aandacht aan beide onderdelen besteed hebben en dus hetzij de tekst,
hetzij de context uit het oog verloren hebben. De bijdrage over De lenige liefde van
Herman de Coninck is bijvoorbeeld een overzicht van de stijlmiddelen die in de
bundel worden gebruikt zonder dat de lezer na lectuur doorheeft wat het doel van
deze opsomming is. Daardoor ontstaat de indruk dat de echte bijdrage nog… ergens moet beginnen. De bijdrage over Niks geen romantic agony van Anton Korteweg presenteert daarentegen veel context – namen, vooral veel namen (de naam
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van de gehuldigde komt er nota bene niet in voor, ook niet in de bibliografie die
uit slechts één referentie bestaat: de besproken bundel). En titels, waarschijnlijk
evenveel of zelfs nog meer dan namen. Over de maar liefst acht al dan niet volledig geciteerde gedichten wordt daarentegen telkens slechts met twee of drie
woorden gerept. Na lectuur van dit stuk bekruipt je de herinnering aan een literatuurcollege oude stijl – het voordeel van dit boek is dat je meteen naar een volgend ‘poëziecollege’ mag.
De bijdragen zijn uiteenlopend van stijl, wat natuurlijk een gevolg is van de
verscheidenheid aan zowel auteurs als besproken titels. Een aantal stukken bestaat uit niet veel meer dan lectuurnotities, maar in de meeste bijdragen worden
meer uitgewerkte resultaten van uitgebreider onderzoek gepresenteerd. Ik weet
niet over welk van die twee soorten bijdragen Hugo Brems het meest verheugd
was, maar ik verkies de tweede soort. Vooral wanneer de stukken geschreven zijn
op een prikkelende manier die doet verlangen naar de hernieuwde lectuur van de
besproken bundel. Dat betreft het gros van de bijdragen in Ergens beginnen, al wekt
elke auteur dit verlangen op een andere manier op. Jos Joosten presenteert de
bundel Uier van ’t oosten: nieuwe melk-en-bloedspuigingen (1970) van Hababuk II de
Balker. Na een receptieoverzicht waarin de baanbrekende rol van Brems terecht
wordt aangestipt, wordt op basis van het onderzoek naar verschillende versies van
een gedicht de veranderende poëtica van de dichter besproken. Schitterend en
zeer informatief. Jan Schoolmeesters begint zijn bijdrage over de Verzamelde gedichten (1974) van Jos de Haes eveneens met een receptieoverzicht. Daarin toont hij
een van de mechanismen op basis waarvan een dichter wordt gecanoniseerd. De
opbouw van de verzamelbundel die na de dood van de dichter uitgegeven werd,
dient als illustratie van de wijze waarop buitentekstuele gegevens de interpretatie
kunnen sturen, in dit geval in de richting van een biografische lezing op basis van
een gemythologiseerde biografie. Schoolmeesters beklemtoont Brems’ rol bij de
poging om los te komen van die eenzijdige interpretatie als hij wijst op het door
hem gebloemleesde gedicht ‘Le vieux moulin’. In zijn eigen analyse van dit gedicht schenkt Schoolmeesters aandacht aan een aantal algemenere kenmerken
van de poëzie van De Haes. Tekst en context zijn in deze bijdrage dus in perfecte
balans.
Hilde van Belle stond voor een moeilijke opgave: Rutger Koplands Een lege plek
om te blijven (1975). Dubbel moeilijk, want over Kopland zijn niet alleen bibliotheken volgeschreven, het is ook een van de lievelingsdichters van Brems. Deze bijdrage is dan ook vooral resumerend, maar dat heeft het voordeel dat ook beginnende studenten van dit ‘poëziecollege’ kunnen genieten. De vraag rijst natuurlijk
wat je een groot kenner en liefhebber van deze dichter nog kan bieden? Een gedicht natuurlijk, want ‘in de context van dit huldeboek is het namelijk passend om
even stil te staan. Af en toe, zoals nu’ (p. 76), besluit Van Belle, waarna ze gedicht
XIII voor zich laat spreken.

163

internationale neerlandistiek

Jammer genoeg kunnen niet alle bijdragen hier besproken worden, maar toch
wil ik nog nader ingaan op het stuk van Elke Brems over Achter de bergen (1996) van
Miriam van Hee. Dat is immers representatief voor tal van teksten in Ergens beginnen. Reeds in de eerste zin van haar bijdrage raadpleegt Elke Brems Van Dale om
het simpele woord ‘gebeurtenis’ op te zoeken. Ook al dient het hier vooral als een
retorische truc om de bijdrage verrassend te beginnen, toch toont het een voor de
poëzielezer onmisbare eigenschap: gevoeligheid voor het woord en zijn context.
De context in de literair-historische zin van het woord wordt hier tot een minimum gereduceerd, de auteur plaatst daarentegen Van Hees gedichten in een andere context dankzij een ‘corresponderende lectuur’. Dit concept van Odile Heynders maakt het mogelijk om gedichten van verschillende auteurs, uit verschillende
culturen en periodes samen te lezen: ‘Het is een soort van verbindend lezen: je
legt verbanden die op niets anders berusten dan dat jij de lezer van beide teksten
bent’ (p. 252). Elke Brems leest de gedichten van Van Hee samen met die van
Wisława Szymborska. Beleving van het moment staat in deze corresponderende
lectuur centraal. De auteur heeft oog voor de kleinste details van de teksten – de
plaats van de woorden in het gedicht, herhalingen, interpunctie. Het resultaat is
een inspirerende analyse van tijd en ruimte in enkele gedichten uit Achter de bergen.
Ergens beginnen is fraai vormgegeven. De ets van Raveel bij ‘Ergens beginnen’
van Kopland werd gebruikt als illustratie op de kaft van het boek. De tafel voor
het raam verwijst naar de werkplaats van een auteur, de witte plekken zijn een
veelzeggende metafoor. Open je het boek, dan vind je eerst een kleurenfoto van
Hugo Brems die je vriendelijk toelacht, net zoals wanneer je als bezoeker zijn
kantoor aan de Katholieke Universiteit Leuven binnenkwam. Een aangenaam
weerzien. Verder is bij elk artikel de kaft van de besproken bundel afgedrukt.
Soms zijn dat mooie ontwerpen die iets meer vertellen over de literair-historische
context, zoals bij Mijn tegenstem van Hugues C. Pernath: interessante grafische
symbolen op de kaft en natuurlijk de letters ‘pp’ die de dichter als Pink Poet achter
zijn naam gebruikte. Veelal gaat het echter om een egale rode, bruine, blauwe,
groene of grijze kaft met de titel van de bundel en de naam van de auteur erop.
De lezer die voor deze kleurenpracht maar liefst 75 euro voor het boek moet betalen, vraagt zich af of deze luxe werkelijk moest. Een katern met alle kaften bij
elkaar had kunnen volstaan en daardoor zou het boek voor meer poëzieliefhebbers betaalbaar zijn geweest. In deze vorm houdt het de mythe in stand dat poëzie
voor velen onbereikbaar is en dat is jammer, want de bijdragen bewijzen het tegendeel. Met vakmanschap en veel passie schetsen de auteurs een systematisch
beeld van de Nederlandstalige poëzie. Het steeds wisselende perspectief zorgt er
bovendien voor dat de kijk op haar recente geschiedenis ook verrijkt wordt.
Irena Barbara Kalla
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Velde, Henk te, Van regentenmentaliteit tot populisme. Politieke tradities in
Nederland. Amsterdam, Bert Bakker, 2010. ISBN 978 9035 135 451. € 24,95.

De Nederlandse politieke cultuur, voor en na 2002
Populisme en traditie zijn de kernbegrippen van het jongste boek van hoogleraar
vaderlandse geschiedenis Henk te Velde. Om het populisme kan natuurlijk niemand meer heen die zich voor de actuele politiek in Nederland interesseert. Sinds
2002 is het succes van rechtse populistische bewegingen en van charismatische,
sterke leidersfiguren zoals Pim Fortuyn en Geert Wilders onbetwistbaar. In de
laatste jaren zijn dan ook meerdere publicaties over dit thema verschenen. Bijzonder aan het boek van Te Velde is echter dat hij het verschijnsel populisme tegen de
achtergrond van de Nederlandse politieke traditie plaatst. Want, en dat is een van
zijn hoofdargumenten, ‘Nederland kent wel degelijk tradities’, zij het van een ‘onopvallende soort’ (p. 8). Het andere belangrijke uitgangspunt van Te Velde is dat
het populisme in Nederland nooit een voet aan de grond heeft gekregen, dat het
(nog) niet tot de politieke tradities behoort. Centraal in dit werk staat dus de
vraag: hoe zal de Nederlandse politiek zich aanpassen aan de huidige populistische golf en omgekeerd, kan het populisme in Nederland werkelijk gedijen?
In negen hoofdstukken biedt Te Velde een overzicht van de Nederlandse politieke instituties en praktijken sinds 1800. Dat moment duidt hij aan als ‘het begin
van de moderne staat en politiek’. Toen werden ‘allerlei zaken die in het boek
voorkomen voor het eerst uitgeprobeerd: grondwet, monarchie, parlement, populisme’ (p. 16). Deze ‘zaken’ krijgen bij Te Velde elk een hoofdstuk, net zoals de
minister-president en de politieke partijen. Ook minder formele aspecten van de
Nederlandse politiek komen hier aan de orde, onder andere de vaak bekritiseerde
regentenmentaliteit en het poldermodel. Daaraan herken je de typische aanpak
van Te Velde, die politiek (ook) als een samengaan van culturele praktijken beschouwt, en in zijn analyse dus veel breder kijkt dan de institutionele ontwikkelingen alleen. Als lezer ben je dankbaar voor zulke besprekingen: hoe vaak ook
het vage begrip regentenmentaliteit in de politieke debatten en in de media opduikt, waar het precies voor staat, krijg je maar zelden met zoveel woorden uitgelegd. Hetzelfde geldt voor het zogenaamde typische poldermodel waar Nederland ook in het buitenland om bekend staat. Te Velde biedt nuttige historische
ophelderingen van deze begrippen en hun gebruik, en relativeert daarbij menige
gemeenplaats uit de Nederlandse politiek. Het emotieloze karakter van de Nederlandse bestuurders bijvoorbeeld, of de overlegcultuur als bestanddeel van een
eeuwenoude Nederlandse identiteit. Buitengewoon interessant zijn ook de hoofdstukken over de Tweede Kamer en de minister-president. Te Velde is bijzonder
overtuigend als hij demonstreert hoe cruciaal culturele praktijken en tradities in
het politieke leven zijn. Zowel de ingehouden toon van de debatvoering in de
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Tweede Kamer als de bescheiden persoonlijkheden van de meest succesvolle ministers-presidenten uit de Nederlandse geschiedenis zijn voorbeelden van de introverte politieke cultuur in Nederland. Tegelijkertijd laat Te Velde goed zien dat
beide instituties, hoewel bescheiden en onspectaculair, algemeen worden erkend
als het centrum van de macht. Juist deze bescheidenheid moet de aandacht trekken: het gaat namelijk om een traditie, en in die traditie ligt de legitimiteit. De
auteur haalt daarbij de voorbeelden aan van de Lijst Pim Fortuyn en van Rita Verdonk, die buiten het parlement en met luide stem het ‘Nederlandse volk’ – tevergeefs – hebben proberen te verleiden. Daar ligt volgens Te Velde het grootste probleem voor populistische bewegingen in de Nederlandse politiek. Populisme
kenmerkt zich volgens de historicus namelijk onder meer door zijn publieksgerichte houding en een zekere hang naar melodrama. De Nederlandse politieke
cultuur laat zich echter slecht met zo’n houding verenigen. Het hoofdstuk over
de minister-president sluit de auteur dan ook af met de vraag ‘hoe de introverte
traditie van het minister-presidentschap het beste verbonden kan worden met de
recente behoefte aan een extraverte premier’ (p. 183).
Hoewel Te Velde in menig opzicht dus waardevolle opheldering verschaft, is
zijn boek als geheel nogal onevenwichtig. Dat komt misschien omdat het op
twee gedachten hinkt: aan de ene kant reageert Te Velde met dit werk op een
brandend thema en wil hij een relevante bijdrage leveren aan de politieke discussie die Nederland op dit moment bezighoudt. In dit opzicht is zijn titel trouwens
goed gekozen: ‘regentenmentaliteit’ en ‘populisme’ zijn emotioneel beladen begrippen, die sterke associaties oproepen met de heetste politieke en maatschappelijke debatten van de laatste tien jaar. Aan de andere kant heeft het boek een
duidelijk wetenschappelijk karakter. Te Velde schrijft dus een geëngageerd boek,
maar doet dat als historicus, niet als essayist. Daar is natuurlijk niets mis mee,
maar voor niet-historici zullen de uitgebreide samenvattingen van en verwijzingen
naar wetenschappelijke discussies hier en daar te veel worden. Vooral de hoofdstukken over de politieke partijen, het poldermodel en het buitenland lijden hieronder. Aan de andere kant doet de stijl van het boek over het algemeen zeer ongedwongen aan, waardoor het weer eerder bij het essayistische genre past.
Bovendien zijn enkele delen vooral verhalend, zoals het eerder genoemde hoofdstuk over de minister-president (met meer dan zestig bladzijden het langste van
het boek) of het laatste hoofdstuk, over de populistische ‘momenten’ uit de Nederlandse geschiedenis. De auteur lijkt zich overigens bewust van het dubbelzinnige karakter van zijn boek als hij schrijft: ‘het is daarmee een zakelijk maar ook
een persoonlijk boek geworden’. Om dit te verklaren noemt hij de ‘letterlijke nabijheid van de Haagse politiek vanuit Leiden [...] in combinatie met de figuurlijke
afstand door tijd en habitus die [hij] als historicus toch ook weer [heeft]’ (p. 263).
Waarschijnlijk ligt de onevenwichtigheid van het boek echter eerder aan het feit
dat Te Velde voor dit werk een reeks opstellen bij elkaar heeft gebracht die los van
elkaar tot stand zijn gekomen. Volgens de verantwoording is enkel het inleidende
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hoofdstuk speciaal voor het boek geschreven, alle andere hoofdstukken zijn bewerkingen van eerder gepubliceerde artikelen.
Niettemin is Van regentenmentaliteit tot populisme waardevolle lectuur voor wie de
huidige Nederlandse politiek werkelijk wil begrijpen, of juist voor wie denkt dat er
aan de Nederlandse politiek niets meer te begrijpen valt. Over de toekomst van
het populisme en bewegingen zoals die van Geert Wilders speculeert Te Velde
niet. Wel biedt hij een nuchtere uiteenzetting van zowel de Nederlandse politieke
cultuur als van het populisme, en laat hij daarbij overtuigend zien dat die twee
niet zonder meer verenigbaar zijn. Toch is de huidige behoefte naar charismatische politieke figuren, politici die de ‘taal van het volk’ spreken onmiskenbaar.
Mogelijk zal het recente succes van de rechtse populistische bewegingen zich dan
ook voortzetten. Daarvoor, zo zegt Te Velde, moeten ze echter wel het politieke
spel meespelen. In Nederland betekent dat vooral: bescheiden persoonlijkheden
met een sterke stem in de Tweede Kamer worden. Tenzij de spelregels veranderen, want tradities, zo leert de geschiedenis, passen zich aan de tijd aan.
Elisa Diallo

167

internationale neerlandistiek

Jo Tollenbeek en Henk te Velde (red.), Het geheugen van de Lage Landen. Ons
erfdeel, 2009. ISBN 978 9079 705 030. € 25,50.

Huts(e)potherinneringen
Het geheugen van een mens verandert met de jaren. Als twintigjarige herinner je
je gebeurtenissen waarschijnlijk anders dan als zestigjarige. Jouw herinneringen
aan bijvoorbeeld familiefeesten of familieruzies zijn vaak anders dan die van je
broer of van je moeder. Herinneringen vervormen zich mettertijd, accenten worden anders gelegd. In het boek Het geheugen van de Lage Landen wordt een poging
ondernomen om een collectief geheugen van Nederlanders en Vlamingen te construeren waarbij oude twistpunten of conflicten niet verdoezeld of verbloemd
worden. Vooral wordt echter de positieve kant beklemtoond en worden gebeurtenissen die eenheid en saamhorigheid symboliseren op de voorgrond gebracht.
Het geheugen van de twee buren is vaak zeer verschillend en dat maakt dit werk
op een zeer subtiele manier duidelijk. Het is een spannend, informatief boek met
leuke onderwerpen, veel verhelderende verhalen en details, meestal in een meeslepende stijl geschreven. Aanbevolen lectuur voor ieder die meer wil weten over
geschiedenis, maatschappij en politiek van de Lage Landen, over de culturele
knelpunten of de achtergrond van de bestaande vooroordelen, stereotiepen en
clichés. Het boek is geïnspireerd op het Franse Les lieux de memoire (1984-1992), de
Duitse uitgave Deutsche Erinnerungsorte (2001), de in Nederland verschenen Plaatsen
van herinnering (2005-2007) en het werk België, een parcours van herinnering (2008).
Niet minder dan 29 auteurs werkten mee aan dit boek: historici, kunsthistorici,
cultuurhistorici, taal- en letterkundigen, politicologen en journalisten schreven
elk een stukje over de gemeenschappelijke geschiedenis van Nederland en Vlaanderen. Het boek is in drie hoofdstukken verdeeld: herinneren wat verenigt, herinneren wat verdeelt en herinneren wat inspireert. In het eerste hoofdstuk kunnen
we lezen wat verenigt: de leeuw als wapendier van Vlaanderen en Nederland, de
pacificatie van Gent, Belgisch en Nederlands Limburg, de aula van de Gentse universiteit, literatuurgeschiedenissen, het WNT, de droom van Groot-Nederland,
volkskunde, Godfried Bomans, de culturele centra De Brakke Grond in Amsterdam en De Buren in Brussel, de Nederlandse Taalunie en de Schelde. In het
tweede hoofdstuk krijgt de lezer een hele rij onderwerpen voorgeschoteld die Nederlanders en Vlamingen volgens de redacteurs verdelen. Hier kunnen we lezen
over tegenstellingen als bourgondisch versus calvinistisch, katholiek versus protestants, over de val van Antwerpen, over het Twaalfjarig Bestand (1609-1621),
over de Tiendaagse Veldtocht in 1830, over het Belgisch-Nederlands verdrag van
1927 en ook nog over de derby der Lage Landen. Het laatste hoofdstuk bevat gemeenschappelijke ‘inspiraties’, zoals het Lam Gods, Oranje, Nederlandse socialisten die op bezoek komen bij de Belgische kameraden, avant-gardekunst en ‘De
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Stijl’, Willem Elsschot, Amsterdam in de roerige jaren zestig, D66, seksshops in
Sluis en Nederbelgen in Brasschaat, de televisie, de Vlaamse golf in de kunstwereld, wielrennen en de Antwerpse Vogeltjesmarkt.
Het lijkt wel een Nederlandse hutspot met Belgische worst. De lezer kan hier
van alles krijgen: zestiende-eeuwse geschiedenis, heraldiek, sportgeschiedenis
van de twintigste eeuw, politiek, literatuur, schilderkunst, noem maar op. Je
vraagt je soms af, waarom juist deze onderwerpen behandeld worden en andere
weer niet. Waarom slechts twee of waarom juist die twee schrijvers – de Nederlander Godfried Bomans en de Vlaming Willem Elsschot – een plaats in het pantheon der herinneringen kregen en andere weer niet. Waarom over het koloniale
verleden met geen woord gerept wordt, hoewel dit in beide landen een blijvende,
soms zeer pijnlijke herinnering is. Waarom over gastronomie slechts zijdelings
wordt geschreven. Of waarom opvallend veel over de Oranjes en opvallend weinig
over het Belgische koningshuis wordt verteld.
De redacteurs Jo Tollenbeek en Henk te Velde deden hun best de lezer een
symmetrisch werk aan te bieden. Het eerste hoofdstuk, ‘wat verenigt’, telt twaalf
stukken, net als het derde hoofdstuk, ‘wat inspireert’. In het midden staat ‘wat
verdeelt’ en dit tweede hoofdstuk telt slechts zeven kapittels. Wat Vlamingen en
Nederlanders dus verbindt en inspireert, is meer dan driemaal zo sterk als wat
hen verdeelt? Ideaal, zou je denken. Maar wanneer je de aparte stukken leest,
vraag je je soms af waarom het ene of het andere stuk juist in dat hoofdstuk
terecht is gekomen. Twee voorbeelden. In het hoofdstuk ‘wat verenigt’ kunnen
we een bijdrage van Axel Buyse over de Schelde lezen, met de ondertitel ‘Gevecht
in de polder’. Dat klinkt al op zich onheilspellend en zeker niet als een verbindende factor. En als je verder leest, zie je alleen maar conflicten de revue passeren
– en wel eeuwen lang. Daar verandert het zinnetje ‘De Vlaamse loodsdiensten en
hun Nederlandse collega’s werken sinds 2008 mét in plaats van tegen elkaar’
slechts weinig aan. De Schelde lijkt mij op basis van dat stuk meer een bron conflicten die het wantrouwen tussen Vlamingen en Nederlanders steeds opnieuw
aanwakkert, dan een stroom die de twee landen verenigt. Vanaf de Val van Antwerpen in 1585, wanneer de Nederlandse opstandelingen de Schelde blokkeerden, ging het mis. Deze actie werd gevolgd door verdere ernstige conflicten: de
pogingen de blokkade op te heffen in oktober 1784, het Scheidingsverdrag van
1839 of het recente Scheldeverdrag dat het Vlaamse Parlement in 2007 heeft goedgekeurd, maar waarvoor de Nederlandse partner nog anderhalf jaar nodig had om
het te ratificeren – en het blijft nog steeds wachten op de eerste spadesteek. Gezien deze geschiedenis, die Buyse zeer spannend en gedetailleerd beschrijft, lijkt
me de aanname dat de Schelde iets is ‘wat verenigt’ niet op zijn plaats.
Een soortgelijk fenomeen komen we ook in het tweede hoofdstuk tegen. In
‘Herinneren wat verdeelt’ vinden we als laatste stuk een trouwens meesterlijk geschreven stukje sportgeschiedenis over ‘De derby van de Lage Landen’, met de
van Phida Wolff geleende ondertitel: ‘Welkom brave Belgenburen, Holland reikt
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u graag de hand’. Uit deze woorden kunnen we al opmaken dat het hier niet om
een bloedserieus conflict gaat, maar om een zeer vriendschappelijke wedstrijd.
Uit het stuk blijkt dat de klassieke voetbalwedstrijd Nederland-België een historisch karakter had, maar zeker geen confrontatie was. De lezer vraagt zich af
waarom dit stuk onder ‘wat verdeelt’ is opgenomen? De derby is niet te vergelijken met een match Nederland-Duitsland waarbij Oranjefans al te graag inspelen
op de Tweede Wereldoorlog, om maar te zwijgen van de gedenkwaardige waterpolowedstrijd tijdens de Olympische Spelen in Melbourne op 6 december 1956
tussen Hongarije en de Sovjet-Unie, wanneer de twee ploegen met elkaar in het
water (letterlijk tot bloedens toe) vochten en waar ook gewonden vielen, terwijl de
tanks van het Rode Leger over de straten van Budapest rolden en de Hongaarse
revolutie in de kiem smoorden. De wedstrijd Nederland-België is hiermee niet te
vergelijken – de strijdmetaforiek is nogal misplaatst voor vredelievende buren. Dit
is meer een sportevenement dat de twee landen dichter bij elkaar brengt, waarbij
bijvoorbeeld in 1946, zoals Raf Willems schrijft, ‘volwassen mannen met een brok
in de keel en tranen in hun ogen’ (p. 163) zaten. De derby van de Lage Landen is
dus volgens mij een herinnering die verenigt, eerder dan verdeelt.
De plaatsen van herinneringen die in dit boek schuilen, vormen het collectieve
geheugen van Vlamingen en Nederlanders. Herinneringen zijn relatief, subjectief.
Een soortgelijk werk over die twee landen zou er vijftig jaar geleden waarschijnlijk
heel anders hebben uitgezien. En als over vijftig jaar een vergelijkbaar boek wordt
geschreven, dan zal het ook zeker anders zijn dan dit. De inleiding van dit boek
heet ‘Het nationalisme voorbij’, maar dit werk is zeker een verzameling van nationale herinneringen die het eigen karakter van beide landen bepalen en de ander
vreemd maken, ook als de ander je buur is en tegelijk misschien verre familie. Het
is een momentopname uit 2009 met een wankele structuur. De ietwat geforceerde
indeling van de zeer interessante stukken in de drie genoemde hoofdstukken doet
de lezer soms raar opkijken, maar het stoort het totaalbeeld niet. De (ten dele
virtuele) plaatsen van herinneringen zijn – ongeacht of ze verdelen of verenigen –
in ieder geval raakpunten, en dat is het belangrijkste.
Gábor Pusztai
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Emmeline Besamusca en Jaap Verheul (red.), Discovering the Dutch: on culture
and society of the Netherlands. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010.
ISBN 978 9089 641 007. € 29,95.

Het (trans)nationale dilemma
Dit nieuwe boek in het genre van de Nederlandkunde geeft goed het ideologische
dilemma weer dat in deze tijd van mobiliteit en globalisering onherroepelijk bij
het onderwijs van taal en cultuur is gaan horen. Dit dilemma, dat Risager het
‘nationale dilemma’ noemt, houdt in dat aan de ene kant een docent de complexe
sociale en culturele realiteit wil benadrukken van het land of de landen waar de
taal wordt gesproken. Daar staat tegenover dat uit didactische noodzaak een duidelijk en helder beeld geschapen moet worden, zeker in de beginfase van een
studie. Het nationale dilemma is echter niet alleen didactisch, maar ook filosofisch van aard. De redacteurs van Discovering the Dutch onderkennen dit dilemma
en benadrukken dan ook dat de Nederlandse nationale identiteit niet statisch is,
maar beïnvloed wordt door globalisatie en multiculturaliteit en dus onderhevig is
aan veranderingen. Niettemin, zeggen de redacteurs, bestaan er wel degelijk herkenbare patronen, historische processen en tradities die specifiek Nederlands
zijn.
In twintig korte hoofdstukken bespreken verschillende academici uit verschillende disciplines bepaalde aspecten van de Nederlandse cultuur en maatschappij.
Het doel van het boek is niet zozeer een grondig en volledig overzicht te geven,
maar eerder te functioneren als een soort van toergids die informatie geeft. Zoals
elke goede gids combineert dit boek de kennis en expertise van deskundigen met
hun persoonlijke ervaring als Nederlander zelf. Alle hoofdstukken zijn dan ook
geschreven door Nederlanders – de meesten werkzaam aan de Universiteit van
Utrecht. Dit nationale perspectief wordt gecombineerd met een internationaal
perspectief, wat hier inhoudt dat in veel hoofdstukken een verband wordt gelegd
met de situatie in andere landen, met name Amerika, het Verenigd Koninkrijk en
andere West-Europese landen.
Dit internationale perspectief houdt ook in dat de selectie van onderwerpen
niet gebaseerd is op de canon van de Nederlandse geschiedenis (http://entoen.
nu) die immers gericht is op een Nederlandse doelgroep en steeds vaker wordt
gezien als ijkpunt. Het uitgangspunt is de lezer die nog niet bekend is met de
culturele instituten en tradities die door de Nederlanders zelf als vanzelfsprekend
worden aangenomen. Toch heeft de canon de selectie van onderwerpen wel beïnvloed, met name in de vele vignetten – korte, geïllustreerde en op zichzelf staande
gekaderde tekstjes in het boek die specifieke onderwerpen aansnijden van Spinoza tot Srebrenica.
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Het boek is niet uitsluitend geschreven als tekstboek, maar is ook bedoeld voor
een Engelstalig publiek dat iets meer over de Nederlandse cultuur en maatschappij wil weten. De vlotte schrijfstijl, de kleurige vignetten, de veelvuldige illustraties, de verscheidenheid en compactheid van de behandelde onderwerpen maken
het daarvoor ook uitermate geschikt. Niettemin past het boek wel binnen de traditie van boeken in het genre Nederlandkunde of Kennis van Land en Volk, zoals
dat ook in het Gemeenschappelijk Referentiekader van 2001 is aangegeven. Het
volgt dan ook tot op zekere hoogte de verwachtingen binnen dit genre zowel qua
onderwerpen als qua aanpak die sociologisch en historisch geïnspireerd is. Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld het poldermodel, de welvaartsstaat, het politieke beleid aangaande het buitenland, de Randstad, de Gouden Eeuw, de verzuiling, de Tweede Wereldoorlog, het multiculturele debat, de
wetten rond abortus, euthanasie en prostitutie, om maar een greep te doen.
Wat dit nieuwe boek moderner maakt dan zijn voorgangers is dat het minder
op feiten is gericht, en dat er meer plaats wordt ingeruimd voor het aangeven van
complexiteit. Ondanks het nationale perspectief waarop het boek bouwt, is er in
een aantal hoofdstukken ook aandacht voor Nederland als denkbeeldige gemeenschap en de constructie van de nationale identiteit. In de sectie ‘Geschiedenis’
wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan de versnipperde, plurilinguale realiteit
van de inwoners van de middeleeuwse deltaregio. In de sectie ‘Kunst en Cultuur’
wordt beargumenteerd dat ‘typisch Nederlandse’ kunstenaars zoals Rembrandt
en Van Gogh pas als zodanig werden geconstrueerd onder invloed van het nationale paradigma dat in de negentiende eeuw hoogtij vierde, hoewel beiden nietNederlandse landschappen en onderwerpen schilderden.
Uitgaand van een transnationaal perspectief waarbij een nationaal perspectief
wordt losgelaten, is het boek niet fundamenteel vernieuwend. Toch wordt de Nederlandkunde hier wel degelijk in een nieuw jasje gestoken waarbij ook theoretische en academische aspecten niet worden geschroomd. Het hoofdstuk over feminisme is daar een goed voorbeeld van. Daarin worden aan de hand van drie
verschillende feministische teksten (twee romans en een film) de drie verschillende feministische golven in Nederland besproken. De schrijfsters beargumenteren daarbij dat de derde feministische golf in Nederland, die zich richt op het
analyseren van de wijze waarop de identiteit van vrouwen wordt geconstrueerd,
de verschillen tussen het Europese en het Anglo-Amerikaanse feminisme overbrugt. Het boek verlegt met dit soort hoofdstukken wel de grenzen van het vak
Nederlandkunde.
Discovering the Dutch is dan ook zeker een aanrader voor een ieder die informatie
wil over de Nederlandse maatschappij, cultuur en geschiedenis. Niet alle hoofdstukken zullen voor iedereen even interessant of relevant zijn; sommige geven
meer informatie terwijl andere een meer analytische aanpak hanteren. In de context van het hoger onderwijs voor Nederlands als vreemde taal zullen de meer
analytische hoofdstukken voor de lessen relevanter zijn dan de meer informatieve
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hoofdstukken. Die zijn dan weer geschikt als inleiding of achtergrondkennis. Het
boek gebruiken in de context van het meer filosofische dan sociologische geïnspireerd vak als ‘cultural studies’, zoals dat binnen de vakgroep Nederlands in Londen het geval is, is minder vanzelfsprekend. Veel studenten die in Londen studeren, zijn zich bewust van culturele complexiteit omdat zij die dagelijks ervaren.
Studenten vanuit de hele wereld komen in de klas samen. Sommige van hen hebben al ervaring met Nederland vanwege Nederlandse connecties, soms omdat zij
een Nederlandse ouder hebben, maar ook omdat zij al in verschillende landen,
waaronder Nederland, gewoond hebben. Ook zien we soms Somalische studenten die in Nederland zijn geboren en getogen. Deze studenten hebben niet zozeer
een ‘toergids’ nodig, die ter wille van de overzichtelijkheid een coherent beeld van
Nederland creëert. Zij willen juist de multiculturele complexiteit doorgronden.
Studenten willen eerder weten welke discussies er bestaan over de nationale identiteit, hoe de Nederlandse identiteit door de canon van de Nederlandse geschiedenis wordt geconstrueerd, welke discoursen in de media worden gebruikt ten aanzien van dit soort en andere vraagstukken, welke stemmen worden gehoord en
welke verzwegen.
Dat neemt niet weg dat de docent culturele studies, een vak dat onder meer
gericht is op het in kaart brengen van discoursen en de vraag wiens versie van de
waarheid wordt gerepresenteerd en aangenomen, het boek niet zou kunnen gebruiken. Het hoofdstuk van Han Entzinger geeft bijvoorbeeld een goede analytische inleiding in de geschiedenis van de multiculturele maatschappij. Hij bespreekt de specifieke Nederlandse aanpak die gericht is op het behoud van de
eigen identiteit, die onder andere is geworteld in het gesegregeerde systeem van
de verzuiling. Hoewel het hoofdstuk vooral informatief is, geeft het ook voorzichtige kritiek op het ‘wij en zij’-denken dat in de Nederlandse aanpak zit opgesloten
en dat zijn neerslag vindt in de taal in de woorden ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’.
Een docent ‘cultural studies’ zal bij dit hoofdstuk vrij makkelijk extra teksten kunnen zoeken, zowel voor een theoretische en transnationale uitbreiding van de discussie, als het laten horen van ervaringen van migranten zelf. Verder kunnen culturele uitingen van de representatie en constructie van nationaliteit worden
behandeld, of dat nu inburgeringstesten zijn, de anti-islam film Fitna, of juist de
uitingen van de Nederlandse kunstenaar Mik Aernout die deze vraagstukken in
zijn bijdrage aan de Biënnale in Venetië in 2007 behandelde.
Hoewel het boek het transnationale aspect verder had kunnen uitdiepen en het
vooral jammer is dat er geen migranten- of buitenlandse stemmen te horen zijn,
vult Discovering the Dutch niettemin een gat in de markt. De redacteurs hebben met
dit nieuwe boek het genre van tekstboeken op het gebied van de Nederlandkunde
een stap verder gezet in de richting van transnationaliteit en academische onderbouwing.
Gerdi Quist

173

Over de auteurs
Marion Boers-Goosens is als universitair docent Nederlandse kunst- en cultuurgeschiedenis en als docent Nederlands als tweede taal verbonden aan de vakgroep
Dutch Studies van de Universiteit Leiden.
m.e.w.boers@hum.leidenuniv.nl
Elisa Diallo werkte van 2003 tot 2009 als docent bij de opleiding Dutch Studies aan
de Universiteit Leiden. Zij promoveerde in 2009 op een proefschrift over Franstalige postkoloniale literatuur. Ze werkt nu als vrije publicist in München, Duitsland.
elisa.diallo@gmail.com
Judit Gera is hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Eötvös Loránd
Universiteit te Budapest en literair vertaler.
gerajudit@gmail.com
Carel Jansen studeerde Nederlands in Utrecht. Sinds 1998 is hij hoogleraar Bedrijfscommunicatie aan de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij sinds 2002 als buitengewoon hoogleraar verbonden aan
de Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe van de Universiteit Stellenbosch. Hij publiceert over professionele communicatie, onder meer op het gebied van de gezondheidsvoorlichting in Zuid-Afrika.
C.Jansen@let.ru.nl
Irena Barbara Kalla is verbonden aan de Universiteit Wrocław. Ze publiceert vooral op het gebied van de Nederlandstalige poëzie en jeugdliteratuur.
bkalla@poczta.onet.pl
Alice van Kalsbeek is sinds 2010 coördinator van het Instituut voor Nederlands als
Tweede Taal van de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor werkte ze bij het
Steunpunt Nederlands als vreemde taal, ook aan de Universiteit van Amsterdam.
A.A.M.vanKalsbeek@uva.nl

174

over de auteurs

Nelleke Moser is universitair docent Oudere Nederlandse Letterkunde aan de Vrije
Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op tekstcollecties in handschrift en druk.
ph.moser@let.vu.nl
Bettina Noak is als wetenschappelijk medewerker werkzaam aan de afdeling
neerlandistiek van de Freie Universität te Berlijn en lid van de onderzoeksgroep
‘Topiek en Traditie’ aldaar die zich bezig houdt met vroegmoderne wetenschapsgeschiedenis. Zij werkt tegenwoordig aan een project over de ‘Nederlands-Duitse
kennistransfer in de zeventiende eeuw’.
bnoak@zedat.fu-berlin.de
Gábor Pusztai is sinds 1995 verbonden aan de Universiteit Debrecen, waar hij
Nederlandse taal- en literatuur doceert. Hij promoveerde in 2003 in literatuurwetenschap. Vanaf 2007 is hij hoofd van de Vakgroep Nederlands aan de Universiteit
Debrecen.
gpusztai@yahoo.com
Gerdi Quist is als docent verbonden aan het Dutch Department van University College
London. Haar onderzoek richt zich op de relatie tussen taal en cultuur en interculturele communicatie in het vreemdetaalonderwijs.
g.quist@ucl.ac.uk
Rita Schlusemann Rita Schlusemann studeerde Nederlands, Duits en Engels aan
de universiteiten van Münster, Sheffield en Nijmegen. Haar promotie en habilitatie sloot zij af aan de universiteit te Münster. Na betrekkingen als docente literatuur en cultuur aan de universiteiten van Groningen, Leipzig en Berlijn is zij in
het kader van een ‘Heisenbergstipendium’ van de ‘Deutsche Forschungsgemeinschaft’ verbonden aan de instituten germanistiek en neerlandistiek van de universiteit Oldenburg. Zij publiceert over Nederlandse en Duitse middeleeuwse en
vroegmoderne literatuur en over wetenschapsgeschiedenis.
rita.schlusemann@uni-oldenburg.de
Carl de Strycker is assistent voor moderne Nederlandse literatuur aan de Universiteit Gent waar hij een proefschrift voorbereidt over de invloed van Paul Celan op
de Nederlandse literatuur. Hij is recensieredacteur van Internationale Neerlandistiek,
redactielid van Poëziekrant en lid van de commissie Poëzie en essay van het Vlaams
Fonds voor de Letteren.
Carl.deStrycker@UGent.be

175

Colofon
Internationale Neerlandistiek
Tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN).
Tot en met jaargang 45, 2007, verschenen onder de naam Neerlandica Extra Muros.
Drie afleveringen (2011)
Jaargang 49, 2, mei 2011
www.internationaleneerlandistiek.nl
Hoofdredacteur
Prof.dr. Ralf Grüttemeier, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
E-mail: ralf.gruettemeier@uni-oldenburg.de
Redactie
Dr. Marion Boers-Goosens, Universiteit Leiden; Prof.dr. Dirk de Geest, Katholieke
Universiteit Leuven; Dr. Arie J. Gelderblom, Universiteit Utrecht; Prof.dr. Philippe
Hiligsmann, Université catholique de Louvain; Prof.dr. Esther Ruigendijk, Carl von
Ossietzky Universität Oldenburg; Dr. Ariane J. van Santen, Universiteit Leiden.
Recensieredactie
Carl de Strycker, Universiteit Gent
Laurent Rasier, Université catholique de Louvain
Redactieraad
Dr. Mona Arfs, Göteborg, voor Noord-Europa; Dr. Widjajanti Dharmowijono, Semarang, voor Azianië; Prof.dr. Wilken Engelbrecht, Olomouc, voor Midden- en Oost-Europa; Prof.dr. Siegfried Huigen, Stellenbosch, voor Zuid-Afrika; Prof.dr. Jeannette
Koch, Napels, voor Zuid-Europa; Dr. Henriette Louwerse, Sheffield, voor het Verenigd
Koninkrijk; Prof.dr. Jelica Novaković-Lopušina, voor Midden- en Oost-Europa; Sugeng
Riyanto MA, Jakarta, voor Azianië; Prof.dr. Tom Shannon, Berkeley, voor Canada en
de Verenigde Staten.
Redactiesecretariaat
Drs. Tjits Roselaar
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek
p/a Universiteit van Tilburg
Postbus 90153
5000 LE Tilburg, Nederland
Telefoon: 013 466 3571, fax: 013 466 2892.
E-mail: bureau@ivnnl.com

Internationale Neerlandistiek is het wetenschappelijk tijdschrift van de Internationale
Vereniging voor Neerlandistiek dat tot en met 2007 (jaargang 45) de naam Neerlandica Extra Muros droeg.
Het bevordert de dialoog tussen alle wetenschappers die werkzaam zijn op het
gebied van de internationale neerlandistiek. De focus ligt daarbij op taalkunde en
letterkunde in een brede zin. IN is een peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift.
Artikelen worden beoordeeld door twee of meer (anonieme) beoordelaars uit de
redactie en/of uit een groep van externe adviseurs. Op basis van de evaluaties besluit de redactie een ingediend artikel ofwel af te wijzen, ofwel te accepteren voor
publicatie onder de voorwaarde dat eventuele opmerkingen en suggesties van de
beoordelaars worden verwerkt.
Een register van de jaargangen 1 tot en met 40 is te raadplegen via ivnnl.com.
Met ingang van 2010 is IN eveneens als open access journal verschenen, zie:
www.internationaleneerlandistiek.nl.
Enkele jaargangen van Internationale Neerlandistiek/Neerlandica Extra Muros zijn als
PDF-bestand beschikbaar via ivnnl.com. Leden van de IVN kunnen een wachtwoord aanvragen voor toegang tot dit niet publiek toegankelijke deel van de site.

Internationale Neerlandistiek
jaargang 49
nummer 3
oktober 2011

Amsterdam University Press

Omslag: René Stalenberg
Binnenwerk: JAPES, Amsterdam
ISBN
e-ISBN
ISSN
NUR

978 90 8964 386 5
978 90 4851 539 4
0047-9276
620

© Internationale Neerlandistiek / Amsterdam University Press, 2011
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of
enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voorzover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel
16B Auteurswet 1912 jº het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het
Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de
daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht
(Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze
uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet
1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.
De uitgeverij heeft ernaar gestreefd alle copyrights van in deze uitgave opgenomen
illustraties te achterhalen. Aan hen die desondanks menen alsnog rechten te kunnen
doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen met Amsterdam University Press.

Nederlands later geleerd: gebruik van lidwoorden en flexie van
bijvoeglijke naamwoorden door Duitstalige kinderen en volwassenen
Hendrikje Ziemann, Fred Weerman en Esther Ruigendijk

183

Een nieuw verhaal – auctoritas en kennistransfer in de vroegmoderne
geneeskunde
Bettina Noak

208

De auteur en beeldende kunstenaar Armando in de jaren 1954-1960:
de beginjaren van een multitalent
Trudie Favié

225

Besprekingen
Malgorzata Dowlaszewicz, Prikkeling der zinnen. De stilistische diversiteit van
de Middelnederlandse epische poëzie, Joost van Driel
Elsa Strietman, De tovenaar Vergilius. Een tekstuitgave van Virgilius. Van zijn
leven, doot, ende vanden wonderlijcken wercken die hi dede bi nigromancien
ende by dat behulpe des duvels. Antwerpen, Willem Vorsterman, circa 1525,
Piet J.A. Franssen
Ellen Krol, Schrijverschap in de Belgische belle époque. Een sociaal-culturele
geschiedenis, Christophe Verbruggen; Laboratoria van de natie, Literaire
genootschappen in Vlaanderen 1830-1914, Greet Draye
Wilbert Smulders, Walschap, regionalist of Europeeër, Lut Missine en Hans
Vandevoorde (red.)
Jeroen Dewulf, Literatur auf Wanderschaft. Deutschsprachige Literatur aus
Österreich in den Niederlanden und in Flandern 1945-1995, Leopold R.G.
Decloedt
Pawel Zajas, Over grenzen. Een vergelijkende studie van Nederlandse, Vlaamse en
Afrikaanse poëzie / Oor grense. ’n Vergelykende studie van Nederlandse, Vlaamse
en Afrikaanse poësie, Ronel Foster, Yves T’Sjoen en Thomas
Vaessens (red.)
Henriette Louwerse, New Germans, new Dutch. Literary interventions, Liesbeth
Minnaard
Alan Scott, Sentence patterns in English and Dutch: A contrastive corpus analysis,
Lotte Tavecchio
Pierre Godin, Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenonderwijs,
Bart Bossers, Folkert Kuiken en Anne Vermeer (red.)
Maarten Klein, Landkaartschrijvers en landverdelers. Adriaen Verwer (ca. 16551717), Adriaan Kluit (1735-1807) en de Nederlandse taalkunde van de
achttiende eeuw, Igor Gerardus van de Bilt

236
236

240

243
247

251

255
258
261
264

266

internationale neerlandistiek

Over de auteurs

268

Colofon

269

182

Nederlands later geleerd: gebruik van
lidwoorden en flexie van bijvoeglijke
naamwoorden door Duitstalige kinderen
en volwassenen
Hendrikje Ziemann (Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg)
Fred Weerman (Universiteit van Amsterdam)
Esther Ruigendijk (Carl von Ossietzky Universität, Oldenburg)
Both German children and adults acquiring Dutch as a second language are
tested on their production of determiners and adjectival inflection in attributive position. Both groups tend to overgeneralise the common determiner (de).
Children overgeneralise the inflected adjective, while adults make mistakes in
two directions: they overgeneralise both the inflected and the uninflected adjective. This age effect is reminiscent of what is found for L2 learners of Dutch
with a Turkish and a Moroccan Arabic background (see Blom, Polišenská &
Weerman 2006, 2008b), but there are differences as well. The most conspicuous difference is that the German children seem on the right track with respect to the uninflected adjective, whereas the Turkish and Moroccan Arabic
children fossilise the inflected variant. It is argued that the L1 background cannot explain this difference and in general only plays a marginal role in the
acquisition of Dutch determiners and adjectival inflection. Instead it is suggested that the quality and the quantity of the Dutch input plays a role, alongside
the age difference.

1. Inleiding
Het Nederlandse woordgeslacht staat erom bekend problemen op te leveren voor
zowel volwassen als jonge NT2-leerders (zie onder andere Blom et al. 2008b;
Orgassa & Weerman 2008). Dit uit zich in problemen met het gebruik van lidwoorden (de vs. het) en daarnaast vooral ook in de flexie van het bijvoeglijk naamwoord. Orgassa en Weerman (2008) en Blom et al. (2008b) hebben onderzoek
gedaan naar de verwerving van grammaticaal geslacht in het Nederlands door
Marokkaanse en Turkse kinderen en vonden daarbij dat kinderen aan het begin
van het verwervingsproces tot ongeveer zeven jaar regelmatig het zijdige lidwoord
de (*de huis) overgeneraliseren en het suffix -e toekennen aan het bijvoeglijk naam183
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woord (Orgassa & Weerman 2008; Cornips & Hulk 2008) ook waar dat niet grammaticaal is (*een grote huis). Volwassen leerders van het Nederlands (ouder dan
vijftien jaar) hebben nog meer problemen met het correcte gebruik van lidwoorden en de adjectivale flexie (Blom et al. 2006, 2008b; Orgassa 2009). Dat wil niet
zeggen dat late leerders, in tegenstelling tot kinderen, grammaticaal geslacht helemaal niet kunnen leren, maar wel dat het leerproces duidelijk moeizamer is.
Turkse en Marokkaanse volwassen NT2-leerders gebruiken, net zoals de kinderen, zowel het zijdige lidwoord de als het onzijdige lidwoord het (Orgassa 2009, p.
132f.; Blom et al. 2008b) voor onzijdige zelfstandige naamwoorden. Verder is het
gebruik van het flexiesuffix -e door volwassen leerders, in tegenstelling tot de voor
de kinderen gevonden resultaten, inconsistent. Soms kennen ze het toe aan bijvoeglijke naamwoorden (al dan niet grammaticaal), maar ze laten het ook vaak
weg. Het verschil tussen kinderen en volwassenen wijst erop, volgens de aangehaalde auteurs, dat de manier van taalverwerving in deze groepen verschilt. Terwijl de taalverwerving van kinderen doorgaans uniform, snel en succesvol zou
zijn, is dat heel anders in het geval van de verwerving van een taal op latere leeftijd.1 Bij de verwerving van woordgeslacht spelen daarbij twee verschillende processen een rol. Enerzijds moet per woord opgeslagen worden wat het geslacht
ervan is. Dit is lexicale kennis. Aan de andere kant moeten congruentieregels geleerd worden, die bijvoorbeeld beregelen dat een bijvoeglijk naamwoord dat gekoppeld is aan een woord met een bepaald geslacht een bepaalde flexie krijgt. Dit
is grammaticale kennis. De mate waarin deze twee processen, lexicaal versus
grammaticaal, problematisch zijn, lijkt te verschillen voor kinderen en volwassen
leerders van het Nederlands.
Wij concentreren ons hier verder op de verschillen en overeenkomsten die tussen kinderen en volwassenen bestaan in de verwerving van woordgeslacht en de
toepassing van de regels voor de flexie van het bijvoeglijk naamwoord. De vragen
die hier centraal staan zijn: 1) Verschilt het verwervingsproces van Duitstalige volwassen taalleerders van dat van jonge tweedetaalverwervers wat betreft de verwerving van woordgeslacht en flexie van het bijvoeglijk naamwoord in het Nederlands en zo ja, op welke manier? Door de resultaten van ons onderzoek te
vergelijken met die uit eerder onderzoek (Blom et al. 2008b; Orgassa & Weerman
2008) naar de verwerving door Turkse en Marokkaanse kinderen en volwassenen
proberen we ook antwoord te krijgen op twee andere vragen: 2) Hoe draagt deze
vergelijking bij aan ons inzicht in de effecten van leeftijd op de (tweede-)taalverwerving? 3) In hoeverre is de taalverwantschap tussen de tweede taal Nederlands
en de eerste taal Duits van invloed op het verwervingsproces? Ook voor die vraag
is de vergelijking met het hierboven genoemde onderzoek van belang, omdat het
daarbij ging om NT2-leerders met een T1 die minder verwant is aan het Nederlands (onder andere Marokkaans-Arabisch, Turks).
Om een antwoord op deze vragen te kunnen krijgen en om te kunnen verklaren
waardoor mogelijke verschillen worden veroorzaakt, zullen om te beginnen in

184

nederlands later geleerd

sectie 2 de woordgeslachts- en flexiesystemen van het Nederlands en Duits worden beschreven. Daarna wordt op factoren ingegaan die een verklaring kunnen
bieden voor de verschillen die tussen kinderen en volwassenen bestaan in de verwerving van grammaticaal geslacht (secties 3 en 4). We zullen daarbij kort ingaan
op de zogenoemde kritische periode en het Declaratieve en Procedurele Model (het DPModel, Ullman 2001). Vervolgens wordt de gebruikte onderzoeksmethode beschreven, gevolgd door de groep proefpersonen (sectie 5), waarna in sectie 6 de
resultaten worden gepresenteerd en daarna bediscussieerd (sectie 7). We sluiten
af met een samenvattende conclusie.

2. Het Nederlandse en Duitse woordgeslachts- en flexiesysteem
Het Nederlandse woordgeslachts- en flexiesysteem
Volgens Corbett (1991) hebben de Indo-Europese talen beschikking over geen,
twee of drie soorten woordgeslacht. In de standaardtaal zoals gesproken in Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen het onzijdige (‘het-woorden’) en het
zijdige woordgeslacht (‘de-woorden’). In oudere fases van het Nederlands (en ook
nu nog in de zuidelijke dialecten en in de schrijftaal, zie Haeserijn et al. 1997)
werd ook nog onderscheid gemaakt tussen het mannelijk en vrouwelijk woordgeslacht. Voor deze studie concentreren wij ons op gesproken Standaard Nederlands en het onderscheid tussen zijdige en onzijdige woorden. De groep woorden
met zijdig woordgeslacht is qua aantal de grootste groep, namelijk ongeveer 75%
van alle woorden, terwijl slechts 25% van de woorden het onzijdig woordgeslacht
heeft (Haeseryn et al. 1997).
Aan de vorm van het zelfstandig naamwoord is in het Nederlands niet te herkennen of het een zijdig of onzijdig woord is. In de Algemene Nederlandse
Spraakkunst van Haeseryn en collega’s (1997) staat een aantal regels beschreven
voor de verdeling in de- en het-woorden, die zoals de auteurs zelf stellen ‘echter
maar een klein gedeelte van de substantivistische woordvoorraad’ (p. 149) dekken. Bovendien worden daarin vooral regels geformuleerd voor afgeleide woorden. Er zijn duidelijk minder regels voor de in deze studie onderzochte ongelede
woorden. De relatie tussen woordgeslacht en zelfstandig naamwoord is bij deze
ongelede zelfstandige naamwoorden grotendeels arbitrair. In het enkelvoud beschikt het Nederlands over het bepaald lidwoord de voor het zijdige woordgeslacht en het voor het onzijdige woordgeslacht (zie tabel 1). Aan het onbepaald
lidwoord een is het woordgeslacht niet meer te zien, net zoals in het meervoud
(zie eveneens tabel 1).
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Tabel 1. Bepaalde en onbepaalde lidwoorden in het Nederlands
bepaald

onbepaald

zijdig

de man

een man

onzijdig

het huis

een huis

meervoud

de huizen

Ø huizen

Een suffix heeft invloed op het woordgeslacht. Het diminutiefsuffix -tje bijvoorbeeld zorgt ervoor dat het woord onzijdig is (1). Van werkwoorden afgeleide zelfstandig naamwoorden met het suffix -ing hebben bijvoorbeeld altijd het zijdige
woordgeslacht (2; zie Haeseryn et al. 1997 voor meer regelmatigheden).
(1) het huisje, het meisje
(2) de regering, de werking, de regeling
Het woordgeslacht is ook terug te zien bij bijvoeglijke naamwoorden die in de
attributieve positie worden gebruikt. Bij predicatieve bijvoeglijke naamwoorden is
dat niet het geval:

Tabel 2. Adjectivale flexie in het Nederlands
onzijdig, bepaald

attributief
hij ziet het grote meisje

onzijdig, onbepaald

hij ziet een groot (Ø) meisje

zijdig, bepaald

ze zien de grote boom

zijdig, onbepaald

ze zien een grote boom

meervoud bepaald

ze zien de grote huizen

meervoud onbepaald

ze zien grote huizen

predicatief
het meisje is groot (Ø)
de boom is groot (Ø)
de huizen zijn groot (Ø)

Zoals de voorbeelden in tabel 2 laten zien, worden de predicatieve bijvoeglijke
naamwoorden niet vervoegd in het Nederlands. De attributieve bijvoeglijke naamwoorden kunnen wel worden geflecteerd; in dat geval wordt aan het bijvoeglijk
naamwoord het suffix -e (sjwa) toegevoegd. Wanneer het zelfstandig naamwoord
echter onbepaald, onzijdig en enkelvoud is, blijft het bijvoeglijk naamwoord ongeflecteerd.
Het Duitse woordgeslachts- en flexiesysteem
Het Duits maakt een onderscheid tussen mannelijk, vrouwelijk en onzijdig (zie
tabel 3). Het bepaald lidwoord voor onzijdig is das, voor mannelijk der en voor
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vrouwelijk die. Voor het onbepaald lidwoord zijn er twee verschillende vormen,
namelijk ein voor mannelijk en onzijdig en eine voor vrouwelijk. In het meervoud
is het bepaald lidwoord voor alle drie geslachten die.2

Tabel 3. Bepaalde en onbepaalde lidwoorden in nominatief enkelvoud
(mannelijk, vrouwelijk en onzijdig) en nominatief meervoud in het Duits
bepaald

onbepaald

mannelijk

der Mann

ein Mann

vrouwelijk

die Bank

eine Bank

onzijdig

das Haus

ein Haus

meervoud

die Häuser

Häuser

Over de mate waarin de relatie tussen het woordgeslacht en het zelfstandig naamwoord arbitrair is in het Duits bestaat enige discussie, al is onomstreden dat deze
ook in het Duits lexicaal moet worden opgeslagen.3 Het woordgeslacht is in het
algemeen niet te herkennen aan de vorm van het zelfstandig naamwoord. Net als
in het Nederlands zijn suffixen bepalend voor het woordgeslacht; zo zijn woorden
die eindigen op -ung vrouwelijk en op -chen onzijdig. Het Duits lijkt ook op het
Nederlands in het onderscheid tussen het attributieve en predicatieve bijvoeglijk
naamwoord. Predicatieve bijvoeglijke naamwoorden worden nooit geflecteerd,
terwijl attributieve bijvoeglijke naamwoorden altijd een flexiesuffix krijgen toegekend (zie tabel 4). Er bestaan verschillende suffixen en het gekozen flexiesuffix is
zowel afhankelijk van het woordgeslacht, het getal en de naamval waarin het zelfstandig naamwoord verschijnt als van bepaaldheid.

Tabel 4. Adjectivale flexie in het Duits
attributief

predicatief

mannelijk, bepaald

der groß-e Mann

der Mann ist groß-Ø

mannelijk, onbepaald

ein groß-er Mann

vrouwelijk, bepaald

die groß-e Bank

die Bank ist groß-Ø

vrouwelijk, onbepaald
onzijdig bepaald

eine groß-e Bank
das groß-e Haus

das Haus ist groß-Ø

onzijdig onbepaald

ein groß-es Haus

meervoud bepaald

die groß-en Häuser

meervoud onbepaald

groß-e Häuser

die Häuser sind groß-Ø
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3. De verwerving van woordgeslacht en het effect op de realisatie
van lidwoorden en adjectivale flexie
Verschillende onderzoekers (onder andere Blom et al. 2006, 2008b; Orgassa &
Weerman 2008) hebben zich bezig gehouden met de toekenning van woordgeslacht en de flexie van bijvoeglijke naamwoorden bij kinderen en volwassenen,
zowel in de moedertaal als in de tweede taal. De resultaten laten voor het Nederlands zien dat kinderen en volwassenen deels dezelfde fouten maken, maar ook
op bepaalde punten van elkaar verschillen. De in de genoemde studies onderzochte kinderen zijn moedertaalsprekers van het Nederlands of tweedetaalverwervers met Turks of Marokkaans-Arabisch als moedertaal. De volwassenen zijn
tweedetaalverwervers die ook Turks of Marokkaans-Arabisch als moedertaal hebben. Bij het gebruik van lidwoorden laten kinderen en volwassenen hetzelfde patroon zien. Beide groepen overgeneraliseren het zijdige lidwoord de en zeggen
bijvoorbeeld *de huis in plaats van het huis. Het onzijdige lidwoord het wordt door
T1- en T2-kinderen en volwassenen die Nederlands als T2 leren in de eerste stadia
niet veel gebruikt (Orgassa & Weerman 2008, p. 340; zie ook Cornips & Hulk
2008, p. 285). De voorkeur voor het zijdige lidwoord kan worden verklaard door
het feit dat er meer woorden zijn die van zijdig woordgeslacht zijn dan van onzijdig woordgeslacht. Een tweede mogelijke verklaring is dat het zijdige lidwoord de
voor meer functies wordt gebruikt, namelijk zowel in het enkelvoud als in het
meervoud. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat de kinderen en volwassenen
meer aan het bepaald lidwoord de gewend zijn en het daarom overgeneraliseren.
Volgens Zonneveld (1992) wordt het zijdige lidwoord altijd gebruikt als leerders
onzeker zijn over het goede lidwoord of als ze het goede lidwoord niet kennen.
Het zijdige lidwoord geldt hierbij als ongemarkeerd, dat wil zeggen als standaard,
of ook wel als defaultvorm.
De resultaten van de flexie van het bijvoeglijk naamwoord in attributieve positie
leveren een ander beeld op. Kinderen maken sterk gebruik van het sjwa-suffix en
flecteren bijvoeglijke naamwoorden bijna altijd, onafhankelijk of het geslachtstoekennende zelfstandig naamwoord zijdig of onzijdig woordgeslacht heeft en ongeacht de flexieregel. Ze zeggen bijvoorbeeld *een mooie huis in plaats van een mooi
huis. In tegenstelling tot kinderen maken volwassenen fouten in twee richtingen.
Ze gebruiken naast het sjwa-suffix ook zeer frequent de kale vorm van het bijvoeglijk naamwoord. Zo komen fouten voor als *een groot boom in plaats van een
grote boom en *een grote huis naast een groot huis (Orgassa & Weerman 2008, p. 340,
Blom et al. 2006).4
De vraag is waarom kinderen bij de adjectivale flexie andere fouten maken dan
volwassenen. Orgassa en Weerman (2008) en Blom et al. (2006) stellen voor dat
het verschil zou kunnen worden veroorzaakt doordat volwassenen in tegenstelling tot kinderen problemen hebben met het gebruik van syntactische informatie.
Blom et al. (2006) formuleren het als volgt:
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The observed difficulties in the domain of syntax have repercussions for learning inflectional paradigms. Whereas for children syntax is a reliable cue for
specifying inflectional suffixes, syntax does not have this function for adults
(Blom et al. 2006, p. 317).
Volgens Blom et al. (2006) gebruiken kinderen syntactische informatie als een
hulpmiddel om de regels voor de toekenning van flexiesuffixen van het bijvoeglijk
naamwoord te specificeren. Als kinderen zinnen horen zoals het huis is groot, de
man is groot en uitdrukkingen zoals een groot huis en een grote man, dan realiseren ze
zich dat er twee verschillende bijvoeglijke naamwoorden bestaan, die op twee
manieren gerealiseerd kunnen worden: aan de ene kant het predicatieve bijvoeglijk naamwoord dat nooit geflecteerd wordt, dus geen sjwa-suffix krijgt, en aan de
andere kant het attributieve bijvoeglijk naamwoord dat zowel de kale vorm kan
aannemen als ook het sjwa-suffix. Kinderen maken onderscheid tussen de verschillende bijvoeglijke naamwoorden en de bijbehorende suffixen aan de hand
van syntactische informatie, namelijk de positie van het bijvoeglijk naamwoord
en de daarbij behorende flexie. Deze syntactische informatie helpt volwassen leerders echter niet om de flexieregel van het bijvoeglijk naamwoord te leren. Zij leren
uit het taalaanbod dat een bijvoeglijk naamwoord zowel een kale vorm kan hebben als een sjwa als suffix kan krijgen. Als ze daarbij dan niet verwerken dat het
bijvoeglijk naamwoord verschillende relaties kan hebben met het zelfstandig
naamwoord, maar deze als één groep bijvoeglijke naamwoorden classificeren,
dan ontstaat er gemakkelijk verwarring over de flexie van het bijvoeglijk naamwoord. Het gevolg voor de attributieve bijvoeglijke naamwoorden is dat deze zowel met als zonder sjwa worden gerealiseerd ongeacht de regel die aan de flexie
van het bijvoeglijk naamwoord ten grondslag ligt.
Een tweede aspect dat het probleem met de flexie van bijvoeglijke naamwoorden bij volwassenen kan verklaren, is de volgorde van attributieve bijvoeglijke
naamwoorden en zelfstandige naamwoorden in het Nederlands. Zelfstandige
naamwoorden staan altijd achter het bijvoeglijk naamwoord. Dat betekent dat je
al voordat je het zelfstandig naamwoord hebt gebruikt, moet weten welk woordgeslacht het zelfstandig naamwoord heeft. Dat kan moeilijk zijn voor latere leerders, omdat ze naast morfologische informatie, zoals de flexieregel, ook andere
details moeten verwerken, zoals syntactische informatie, om succesvol te kunnen
zijn. Of dit een goede verklaring is, zou kunnen worden beantwoord door naar
leerders van bijvoorbeeld het Frans te kijken, een taal waarin het bijvoeglijk naamwoord ook achter het zelfstandig naamwoord kan komen (Bescherelle, collectif
2006). Als deze bijvoeglijke naamwoorden voor leerders minder problemen opleveren dan het prenominale bijvoeglijk naamwoord kan dat betekenen dat de
plaats van het bijvoeglijk naamwoord invloed heeft op de mogelijkheid deze te
kunnen flecteren door tweedetaalverwervers.
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Hoewel de kinderen in het onderzoek van Blom et al. 2006, 2008b en Orgassa
2009 vergelijkbare fouten maken en een ander patroon laten zien dan de volwassenen, zijn er toch ook verschillen tussen de kinderen die het Nederlands als
moedertaal leren en de kinderen voor wie het Nederlands de tweede taal is. Die
laatste groep lijkt te blijven steken in het stadium waarin de geflecteerde adjectieven worden overgegeneraliseerd. Deze kinderen blijven dus fouten maken als een
grote huis, zelfs als ze uiteindelijk wel leren dat het het huis is. Er zijn hiervoor
verschillende verklaringen denkbaar, zoals Blom et al. (2008b) aangeven. Het
zou kunnen zijn dat de geteste (Turkse en Marokkaanse) kinderen zich op jonge
leeftijd hebben moeten baseren op een kwalitatief en kwantitatief minder optimale input. Een andere mogelijkheid is dat de verwerving van grammaticaal geslacht
eigenlijk al voor de leeftijd van drie jaar zou moeten starten.

4. De verklaring van leeftijdseffecten
In de taalwetenschap is er veel discussie over het effect van leeftijd op de taalverwerving. Sommige onderzoekers nemen aan dat er zoiets bestaat als een ‘kritische periode’. Daarbij wordt doorgaans aangenomen dat vanaf de leeftijd van een
jaar of zes taalleren steeds moeilijker wordt; in de visie die aan het einde van de
vorige paragraaf aan de orde was, zouden sommige aspecten mogelijk zelfs nóg
eerder geleerd moeten worden.
Tegenwoordig wordt overigens liever van een sensitieve periode gesproken
(Johnson & Newport 1989), omdat de oorspronkelijke term te sterk gevonden
wordt. Op latere leeftijd zouden vooral bepaalde aspecten van taal (uitspraak,
sommige onderdelen van de grammatica zoals inflectie) voor problemen zorgen.
Ieder mens beschikt over de vaardigheden om taal te leren, maar dat vermogen
verandert met het stijgen van de leeftijd, het leerproces wordt moeilijker met als
gevolg dat de laat verworven taal zelden op het niveau van een moedertaalspreker
wordt verworven (zie onder andere Johnson & Newport 1991; Newport 1990).
Blom et al. (2006, 2008b) laten zien dat kinderen, zowel de moedertaalsprekers
als ook jonge tweedetaalverwervers, beter zijn in de flexie van het bijvoeglijk
naamwoord dan volwassen tweedetaalverwervers. De onderzoekers concluderen
dat de betere resultaten van de kinderen het gevolg zijn van de leeftijd van de testpersonen.
Op welke manier leren kinderen dan (dit aspect van) taal en hoe onderscheidt
dit zich van volwassen taalleren? Ullman (2001) ontwikkelde het DP-Model (het
Declaratieve Procedurele model) dat beschrijft hoe taal op twee manieren is georganiseerd. In het declaratieve geheugen zijn de woorden en alle onregelmatigheden van de taal opgeslagen. Het woordgeslacht van een Nederlands woord, dat
niet regelmatig is, is bijvoorbeeld opgeslagen in het declaratieve geheugen. Het
procedurele geheugen regelt de grammatica (Ullman 2001), daaronder vallen bijvoorbeeld de Nederlandse flexieregels voor bijvoeglijke naamwoorden. Volgens
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Ullman wordt echter nou juist de toegang tot het procedurele geheugen en daarmee de toepassing van de flexieregels op latere leeftijd moeilijker, terwijl het declaratieve geheugen steeds toegankelijk blijft. Aspecten van een taal die op een
regel gebaseerd zijn, kunnen – stelt hij – niet meer met het procedurele geheugen
worden geleerd zoals kinderen dat doen, maar het declaratieve geheugen kan die
functie (deels) overnemen.
Paradis (2009) stelt dat een hoge competentie in een vreemde taal de toegang
tot het procedurele geheugen wel kan bevorderen. Op die manier kan volgens
hem uit declaratieve kennis procedurele kennis voortkomen. Volwassenen zouden dan net als kinderen hun procedurele geheugen bij de flexie van het bijvoeglijk naamwoord kunnen gebruiken en daarmee zou het flexieproces automatisch
verlopen. Het voordeel daarvan is dat er minder fouten bij de flexie van het bijvoeglijk naamwoord worden gemaakt, dat er minder opslagruimte nodig is en dat
de productie sneller gaat (vergelijk Lalleman & Van Santen 1993).
Een andere verklaring voor de leeftijdseffecten is de zogenaamde Failed Functional Features Hypothesis (FFFH; zie Smith & Tsimpli 1995 en Hawkins & Chan 1997).
Volgens deze hypothese moeten grammaticale kenmerken zoals grammaticaal
geslacht vroeg verworven worden. Als dat het geval is, kunnen ze ook gebruikt
worden in een taal die op latere leeftijd wordt geleerd. Is dat niet het geval, dan is
op latere leeftijd een systeem met grammaticaal geslacht niet (of alleen moeizaam) te verwerven. In deze visie is het succes van de verwerving van grammaticaal geslacht in een tweede taal dus afhankelijk van de vraag of de eerste taal
vergelijkbare grammaticale geslachtskenmerken gebruikt. Sabourin (2003) onderzocht Engels-, Romaans- en Duitstalige sprekers op de lidwoordtoekenning in
het Nederlands en de realisatie van afhankelijkheden, zoals door het relatieve bijwoord (die versus dat) in relatieve bijzinnen. Hoewel het Engels maar één bepaald
lidwoord (the) en een onbepaald lidwoord (a) heeft, zijn Engelstaligen toch in
staat het Nederlandse woordgeslacht te leren, hoewel ze hierbij nog fouten maken. Duitstaligen en Romaanstaligen hebben met het Nederlandse woordgeslacht
nog minder moeite (maar zie Hilligsman 1997 voor de problemen die Franstalige
leerders met het Nederlands woordgeslacht hebben). Unsworth (2008) testte
tweedetaalleerders van het Nederlands, kinderen en volwassenen van wie de moedertaal het Engels is, op de verwerving van woordgeslacht en het gebruik van het
bepaalde lidwoord. Ook uit haar onderzoek blijkt dat sommige proefpersonen
woordgeslacht goed hebben verworven (>80% correct lidwoordgebruik). Unsworth (2008) concludeert dat de afwezigheid van woordgeslacht in de moedertaal
de verwerving van woordgeslacht in de tweede taal op latere leeftijd dus niet per
se negatief beïnvloedt. Met andere woorden, de moeilijkheden die op latere leeftijd volgens de FFFH met bepaalde functionele categorieën in een vreemde taal
ontstaan, worden in elk geval niet (uitsluitend) veroorzaakt door de afwezigheid
van deze categorieën in de moedertaal.
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Op basis van voorgaand onderzoek (onder andere Orgassa & Weerman 2008,
Blom et al. 2006; Unsworth 2008) verwachten we dus dat er verschillen zijn tussen Duitstalige kinderen en volwassenen in het leren van woordgeslacht en de
adjectivale flexie. Om precies te zijn verwachten we dat kinderen en volwassenen
het zijdige lidwoord de overgeneraliseren. Verder verwachten we dat kinderen ook
het bijvoeglijk naamwoord flecteren en dat volwassenen de bijvoeglijke naamwoorden zowel geflecteerd als ook ongeflecteerd gebruiken, onafhankelijk van de
flexieregel en het woordgeslacht van het zelfstandig naamwoord. Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre de Duitstalige leerders profijt zullen hebben van de
verwantschap tussen de moedertaal en de doeltaal Nederlands. Op basis van de
resultaten van Sabourin (2003) is een voordeel voor de volwassen Duitstalige leerders te verwachten in vergelijking met de eerder onderzochte Marokkaanse en
Turkse leerders. Voor de jonge leerders is er de vraag of er tekenen zijn dat zij,
net zoals de Turkse en Marokkaanse kinderen, blijven steken in het stadium van
de overgeneralisaties (bijvoorbeeld een mooie huis wordt geproduceerd terwijl ze
ook weten dat het het huis is.)

5. Methode
De proefpersonen
We hebben tien Duitse kinderen (gemiddelde leeftijd 7.9, tussen zes en tien jaar
oud) getest op het gebruik van lidwoorden en adjectivale flexie. De kinderen wonen minstens drie jaar in Nederland en zijn pas vanaf hun derde substantieel geconfronteerd met het Nederlands. Negen kinderen gaan naar de Duitse Internationale School in Den Haag en één kind gaat naar een Internationale School in
Bergen aan Zee. Hun ouders zijn Duitsers en spreken met hun kinderen voornamelijk in het Duits. Het Nederlands leren de kinderen op school, waar alleen het
vak Nederlands in het Nederlands wordt gegeven en de overige vakken in het
Duits.
De volwassenen zijn studenten van de Universiteit Oldenburg in Duitsland.
Deze groep is in twee groepen gedeeld. De ene groep wordt gevormd door tien
bachelorstudenten, die sinds twee jaar Nederlands leren en daarmee aan de universiteit zijn begonnen. Ze zijn tussen twintig en 42 jaar oud (gemiddeld 25.2
jaar). De tweede groep bestaat uit zeven masterstudenten die minstens drie jaar
Nederlands leren en daarmee ook aan de universiteit zijn begonnen. Deze studenten waren voor hun studie allemaal tenminste een half jaar in Nederlandstalig gebied. Deze groep is tussen de 22 en 28 jaar oud (gemiddeld 24.7 jaar).
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De test
Het materiaal dat de lidwoordproductie en de flexie van bijvoeglijke naamwoorden test, is ontleend aan Blom, Orgassa, en Polišenská (2008a). Het gaat om een
zogenaamde elicitatietest, waarbij de onderzoeker aan de hand van afbeeldingen
aan proefpersonen uitingen ontlokt. Er werden vijftien verschillende zelfstandige
naamwoorden voor het enkelvoud gebruikt (zie appendix 1 voor alle items). Vijf
daarvan zijn zijdig en vijf zijn onzijdig.5 De laatste vijf zelfstandige naamwoorden
zijn diminutieven en deze krijgen daarom ook het lidwoord het. Alle vijftien zelfstandige naamwoorden zijn vijf keer getest, drie keer met bepaald lidwoord,
waarvan twee keer in combinatie met een bijvoeglijk naamwoord en twee keer in
de combinatie bijvoeglijk naamwoord en onbepaald lidwoord. Daarnaast zijn nog
vier zijdige woorden en vier diminutieven in het meervoud getest; deze werden
twee keer zonder een lidwoord met een bijvoeglijk naamwoord getest en een keer
met een bepaald lidwoord in combinatie met een bijvoeglijk naamwoord. Bij de
items werd door de onderzoeker gebruik gemaakt van plaatjes zoals figuur 1. Verwijzend naar bijvoorbeeld figuur 1 werd het item ingeleid met de woorden: ‘Kijk,
een auto!’ De conversatie verloopt dan verder zoals aangegeven in figuur 1:

Figuur 1. Item ‘auto’, in combinatie met de vier verschillende testcondities. (De linker auto is
groen; de rechter rood. Smurf staat op de groene auto.)
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a) Onderzoeker: Kijk, een auto! Waar is Smurf? Smurf staat op
Antwoord:
de auto.
b) Onderzoeker: Kijk, dit is een
Antwoord:
groene auto.
c) Onderzoeker: En dat is een...
Antwoord:
rode auto.
d) Onderzoeker: En ik wijs naar...
Antwoord:
de rode auto.
Analyse
De test werd opgenomen en de resultaten werden achteraf getranscribeerd. De
items mochten qua vorm niet worden veranderd: als door de onderzoeker auto
was aangeboden, dan moest door de proefpersoon auto worden geproduceerd en
niet autootje of een ander woord. Deze veranderingen zijn uit de analyse gehaald
(dit betrof bij de kinderen 11.6%, bij de BA-studenten 1.44% en de MA-studenten
0.95% van de gevallen6). In de resultaten van de bepaalde lidwoorden rapporteren
we alleen het gebruik van de en het. Alle gevallen waarin het lidwoord weggelaten
is, of waarin het onbepaald lidwoord is gebruikt, laten we buiten beschouwing
(dit was alleen bij de BA-studenten in 0.67% het geval). Bij de bijvoeglijke naamwoorden worden die gevallen uitgesloten waarbij de proefpersoon het bijvoeglijk
naamwoord volgens het Duitse flexiesysteem flecteerde (dit kwam alleen bij de
kinderen 0.71% keer voor).
We hebben een consistentieanalyse uitgevoerd om te kijken of de deelnemers
de lidwoorden van een item consistent goed of fout realiseerden en of dit invloed
had op de vervoeging van het bijvoeglijk naamwoord. Op deze manier is het mogelijk om te bepalen of de flexieregel beheerst werd, ondanks dat misschien niet
alle lidwoorden correct zijn gebruikt. Als een deelnemer immers bij die lidwoorden die hij kent ook de flexieregel voor het bijvoeglijk naamwoord correct toepast,
en bij die lidwoorden die hij consistent fout doet ook de flexieregel correct toepast
(dus consistent *de huis realiseert, maar ook een grote huis), dan wijst dat erop dat
de flexieregel beheerst wordt, terwijl nog niet alle woordgeslachten goed opgeslagen zijn.

6. Resultaten
In dit gedeelte zullen we de resultaten in de lidwoordtoekenning bij zelfstandige
naamwoorden presenteren en daaropvolgend de resultaten voor de flexie van het
bijvoeglijk naamwoord.
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De lidwoorden
De resultaten in grafiek 1 geven weer dat de kinderen bij de zijdige en onzijdige
woorden en de diminutieven meer voor het zijdige dan voor het onzijdige lidwoord kiezen. Bij de zijdige woorden wordt in bijna 90% van de gevallen het lidwoord de gebruikt. Bij de onzijdige- en diminutiefwoorden gebruiken ze het zijdige lidwoord de, maar ook het onzijdige lidwoord het wordt toegekend in meer
dan 40% van de gevallen. Er is geen verschil tussen de onzijdige woorden en
diminutieven (Wilcoxon test, p=.279).7 In deze beide condities wijkt de score niet
af van kansniveau (binomiale tests: onzijdig p=.148; diminutieven p=.407). De
drie condities verschillen van elkaar wat het aantal correct gebruikte lidwoorden
betreft (Friedmann test, Chi-kwadraat=12.400, p<.05) en dit wordt veroorzaakt
doordat de score voor de zijdige lidwoorden significant beter is dan voor de twee
andere condities (Wilcoxon test, zijdig versus onzijdig: p<.05, zijdig versus diminutieven: p<.05). De kinderen zijn alleen bij de zijdige woorden auto en baby onzeker over het woordgeslacht. Zo zeggen ze de baby en *het baby (in totaal 38% van
de gevallen). Niet toevallig zijn dat de woorden die in het Nederlands een ander
woordgeslacht hebben dan in het Duits.
Zoals de resultaten in grafiek 1 weergeven, gebruiken de Duitse BA-studenten
vaak het zijdige lidwoord de voor woorden van zowel zijdig als onzijdig woordgeslacht. Bij de onzijdige woorden kennen ze in ongeveer 40% van de gevallen het
onzijdige lidwoord het toe. Bij de diminutieven wordt in meer dan 60% van de
gevallen correct het onzijdige lidwoord het gebruikt. In deze groep verschillen de
scores op de drie condities net niet significant van elkaar (Friedmann test, Chikwadraat=5.0564, p=.08). Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt door twee proefpersonen die consequent de gebruiken voor alle items; daarnaast zijn er twee
proefpersonen die vrijwel uitsluitend het gebruiken.
De resultaten uit grafiek 1 laten zien dat de Duitse MA-studenten bij de zijdige
woorden het vaakst het zijdige lidwoord de toekennen. Toch gebruiken ze het
onzijdige lidwoord het ook hier nog regelmatig (32.4%). Bij de woorden van onzijdig woordgeslacht en de diminutieven kennen ze bijna uitsluitend het onzijdige
lidwoord het toe (respectievelijk 83.2% en 98%). Het zijdige lidwoord de wordt bij
de woorden van onzijdig woordgeslacht meer gebruikt dan bij de diminutieven.
In deze groep zijn er geen proefpersonen die duidelijk het zijdige geslacht overgeneraliseren, maar er is wel een proefpersoon die het onzijdige woordgeslacht
overgeneraliseert. De drie condities verschillen in deze groep significant van elkaar (Friedmann, Chi-kwadraat=9.497, p<.05). Interessant is daarbij dat de score
op de zijdige en onzijdige woorden niet van elkaar verschilt (Wilcoxon, Z=-.512,
p=.609), terwijl de score op de diminutieven significant van de beide andere condities verschilt (Wilcoxon, diminutieven versus onzijdig: Z=-2.384, p<.05; diminutieven versus zijdig: Z=-2.207, p<.05).
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Drie Kruskall-Wallis-tests laten zien dat de drie groepen niet van elkaar verschillen in de score op de zijdige en de onzijdige conditie (zijdig: Chi-kwadraat=.931, p=.628; onzijdig: Chi-kwadraat=4.446, p=.108), maar wel op de diminutieven, wat duidelijk veroorzaakt wordt door de groep MA-studenten die daarbij
beter scoort dan de twee andere groepen (Chi-kwadraat=15.138, p<.05).
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Grafiek 1. Percentage correct lidwoordgebruik in het enkelvoud bij zijdige en onzijdige zelfstandige naamwoorden en diminutieven door Duitse kinderen, BA-studenten en MA-studenten.
De bijvoeglijke naamwoorden
De Duitse kinderen vervoegen de bijvoeglijke naamwoorden in de onbepaalde
conditie in de meeste gevallen (zie grafiek 2). Bij de zijdige woorden vervoegen
ze elk adjectief en bij de onzijdige woorden en diminutieven gebruiken ze in ongeveer 40% van de gevallen het adjectief in de ongeflecteerde vorm. De drie condities verschillen significant van elkaar (Friedmann, Chi-Kwadraat=9.515, p<.05),
wat wordt veroorzaakt door het verschil tussen de zijdige en de beide andere condities (Wilcoxon, zijdig versus onzijdig p<.05; zijdig versus diminutief p<.05, onzijdig versus diminutief p=.112).
Grafiek 2 geeft weer dat de Duitse BA-studenten bij de woorden van zijdig en
onzijdig woordgeslacht de adjectieven in de meeste gevallen flecteren. Er is geen
significant verschil in de scores op de drie condities (Friedmann, Chi-kwadraat=2.389, p=.303). Bij de onzijdige woorden wordt het bijvoeglijk naamwoord
ook vaak in de ongeflecteerde vorm gebruikt. De adjectieven voor diminutieven
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worden meer ongeflecteerd gebruikt dan geflecteerd, maar het gaat hier om een
klein verschil.
De Duitse MA-studenten flecteren de adjectieven voor woorden van zijdig
woordgeslacht (zie grafiek 2). De adjectieven worden ook bij onzijdige woorden
en diminutieven geflecteerd, maar bij deze woorden flecteren ze de adjectieven
vaak niet. Ook in deze groep verschillen de drie condities niet significant van elkaar.
Net als bij het lidwoordgebruik kunnen we hier vaststellen dat er weinig verschil is tussen de drie groepen wat betreft het vermogen het adjectief correct te
flecteren en dat geldt voor alle drie condities (Kruskal-Wallis, zijdig: Chi-kwadraat=4.812, p=.09; onzijdig: Chi-kwadraat=.201, p=.904; diminutieven: Chi-kwadraat=3.201, p=.201).
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Grafiek 2. Percentage correct voor adjectivale flexie in de onbepaalde conditie bij zijdige, onzijdige woorden en diminutieven door Duitse kinderen, BA-studenten en MA-studenten.
Als laatste bespreken we de resultaten op de vervoeging van adjectieven na bepaalde lidwoorden. De resultaten uit grafiek 3 laten zien dat de Duitse kinderen
de adjectieven in de bepaalde conditie zowel bij zijdige als ook onzijdige woorden
en diminutieven flecteren. Ze laten de adjectieven vrijwel zelden ongeflecteerd (in
totaal elf keer). De drie condities verschillen in deze groep dan ook niet significant van elkaar (Friedmann, Chi-kwadraat=2.000, p=.368).
De Duitse BA-studenten daarentegen flecteren de adjectieven in de bepaalde
conditie bij de zijdige en onzijdige woorden, maar ze doen dat niet consequent,
zoals te zien is in grafiek 3. Bij de onzijdige woorden wordt in bijna 40% van de
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gevallen het adjectief niet geflecteerd en de diminutieven worden zelfs meer in de
ongeflecteerde vorm gebruikt dan in de geflecteerde. De score op drie condities
verschilt significant (Friedmann, Chi-kwadraat=10.242, p<.05), wat wordt veroorzaakt door de lage score op de onzijdige woorden en de diminutieven, die significant verschillen van de zijdige woorden (Wilcoxon, p<.05). Ook de diminutieven
en onzijdige woorden verschillen hier van elkaar (Wilcoxon, p<.05).
De MA-studenten flecteren in tegenstelling tot de BA-studenten de adjectieven
voor bepaalde zelfstandige naamwoorden wel consequent. Zelden worden de adjectieven niet vervoegd. Ook in deze groep verschillen de drie condities niet significant van elkaar (Friedmann, Chi-kwadraat=1.714, p=.424).
Als we de resultaten van de drie groepen met een Kruskal-Wallistest met elkaar
vergelijken, dan is te zien dat ze niet significant van elkaar verschillen wat de
flexie van adjectieven na bepaalde zijdige lidwoorden betreft (Chi-kwadraat=3.553, p=.169), marginaal van elkaar verschillen wat de flexie na bepaalde
onzijdige lidwoorden betreft (Chi-kwadraat=5.080, p=.079) en significant verschillen bij de diminutieven (Chi-kwadraat=10.887, p<.05). Dit verschil wordt volledig veroorzaakt door de groep BA-studenten die ook fouten maakten in de flexie
van adjectieven na bepaalde onzijdige lidwoorden.
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Grafiek 3. Percentage correct voor de adjectivale flexie in de bepaalde conditie bij zijdige en
onzijdige woorden en diminutieven door Duitse kinderen, BA-studenten en MA-studenten.
De toekenning van het bepaald lidwoord in de pluralis levert voor de kinderen en
studenten geen problemen op. De studenten kennen bij elk zelfstandig naamwoord het bepaald lidwoord de toe en de kinderen doen dat, met één uitzondering
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waarbij het onbepaald lidwoord een gebruikt werd, ook. De kinderen en MA-studenten flecteren de adjectieven voor een bepaald of onbepaald zelfstandig naamwoord in de pluralis altijd. Bij de BA-studenten traden zowel bij de onbepaalde
conditie als ook in de bepaalde conditie twee flexiefouten op. Het adjectief werd
daarbij niet vervoegd.
Ten slotte hebben we een consistentieanalyse uitgevoerd om te bepalen in hoeverre er een verband bestaat tussen het consistent gebruik van een lidwoord en
het al dan niet toepassen van de flexieregel voor bijvoeglijke naamwoorden. We
hebben ons hierbij geconcentreerd op de onzijdige woorden en de diminutieven,
aangezien het lidwoordgebruik voor de zijdige woorden bij alle groepen goed tot
zeer goed was. Uit deze analyse bleek dat twee kinderen consistent het goede lidwoord gebruiken bij onzijdige woorden en diminutieven. Deze kinderen passen
de flexieregel voor de bijvoeglijke naamwoorden bij deze items – met een uitzondering – ook correct toe, dat wil zeggen het bijvoeglijk naamwoord na het onbepaald lidwoord blijft ‘kaal’ en na het bepaald lidwoord wordt het van een sjwa
voorzien.
Daarnaast zijn er nog drie kinderen die bij drie of vier onzijdige items en twee
of drie diminutieven consistent het goede lidwoord toekennen. Een van deze kinderen past bij deze items ook de flexieregel voor bijvoeglijke naamwoorden correct toe. De andere twee kinderen maken wel fouten met de flexie van de bijvoeglijke naamwoorden. De laatste vijf kinderen gebruiken consequent de voor de
onzijdige woorden en de diminutieven en zij flecteren de bijbehorende bijvoeglijke naamwoorden (met twee uitzonderingen) consequent met een sjwa, zowel
na het onbepaalde als na het bepaalde lidwoord.
Er is geen BA-student die voor alle onzijdige items het lidwoord het consequent
correct toekende, twee studenten gebruiken wel consequent het goede lidwoord
voor de diminutieven, maar zonder daarbij de flexieregel voor de bijvoeglijke
naamwoorden correct toe te passen. Er zijn zes BA-studenten die voor minstens
een onzijdig item consequent het goede lidwoord het realiseerden. De bijbehorende bijvoeglijke naamwoorden worden noch in de bepaalde conditie noch in de
onbepaalde conditie consequent geflecteerd. Drie studenten gebruiken consequent het zijdige lidwoord de en flecteren de bijbehorende bijvoeglijke naamwoorden met een sjwa.
De MA-studenten zijn slecht in het lidwoordgebruik bij onzijdige woorden. Alleen bij de diminutieven zijn er drie studenten die consequent het gebruiken en
dat leidt bij slechts een student tot correcte toepassing van de flexieregel in deze
gevallen. Deze student kende ook bij vier onzijdige items het lidwoord het consequent toe en flecteerde daarbij het bijvoeglijk naamwoord correct. Van de andere
studenten is er niet één waarbij consequent goed gebruik van het lidwoord, wat
toch bij de meesten bij twee tot vier items voorkomt, tot consistent goede toepassing van de flexieregel leidt.
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7. Discussie
Duitstalige kinderen die Nederlands als tweede taal leren, gebruiken bij de lidwoordtoekenning het zijdige lidwoord de bij zowel zijdige als onzijdige woorden
en bij onzijdige diminutieven, hoewel ze dat kwantitatief in minder sterke mate
doen dan de Marokkaanse en Turkse kinderen uit eerdere studies (Blom et al.
2008b). Op de mogelijke invloed van de moedertaal gaan we hierna uitgebreider
in. Duitse BA-studenten die Nederlands leren, laten een iets minder duidelijk patroon zien. Bij de zijdige woorden kiezen ze weliswaar vaker voor het zijdige lidwoord, hoewel het onzijdige lidwoord soms ook gekozen wordt (dit in tegenstelling tot de resultaten van de volwassen Marokkaanse en Turkse leerders), maar bij
de diminutieven en onzijdige woorden gebruiken ze ook vaak correct het onzijdige lidwoord het. Daarnaast gebruiken ze voor hetzelfde item soms ook het zijdige
lidwoord de. Opvallend is dat twee van de proefpersonen consequent het zijdige
lidwoord overgeneraliseren en dat twee andere proefpersonen juist het onzijdige
lidwoord overgeneraliseren. De MA-studenten doen het niet erg veel beter dan de
BA-studenten. Opvallend genoeg kiezen zij bij de zijdige woorden nog relatief
vaak voor het onzijdige lidwoord het. Lidwoordtoekenning aan de diminutieven
deden zij wel heel goed, wat vermoedelijk terug te voeren is op expliciete kennis.
Aan het woordgeslacht van diminutieven wordt in het tweedetaalonderwijs expliciet en uitgebreid aandacht besteed. De minder voorspelbare onzijdige woorden
leverden weer meer problemen op, al doet de groep het duidelijk beter dan de BAstudenten. Er is in deze groep – met één uitzondering – geen duidelijk overgeneralisatiepatroon te vinden. Er is overigens in geen van de groepen een verschil
gevonden tussen de verschillende onzijdige woorden. Het lidwoordgebruik bij
het strikt genomen voorspelbare het paard en het schaap (zie Haeseryn et al. 1997)
was niet beter dan dat van de andere items.
Bij de flexie van bijvoeglijke naamwoorden hebben de kinderen een sterke
voorkeur voor de geflecteerde vorm van het bijvoeglijk naamwoord, hoewel ook
hier de overgeneralisatie van de sjwa-flexie voor bijvoeglijke naamwoorden bij onbepaalde onzijdige woorden kwantitatief minder sterk is dan bij de Turkse en
Marokkaanse kinderen (vergelijk Blom et al. 2006, 2008b). Beide groepen studenten gebruiken zowel geflecteerde als ongeflecteerde bijvoeglijke naamwoorden bij
onbepaalde zelfstandige naamwoorden, relatief onafhankelijk van het woordgeslacht, alleen bij zijdige woorden wordt iets vaker de sjwa-flexie toegepast. Een
duidelijk verschil tussen de beide groepen studenten is er te zien bij de bepaalde
zelfstandige naamwoorden, waarbij de BA-studenten ook bij bepaalde diminutieven en de andere onzijdige woorden ongeveer de helft van de tijd incorrect de
onvervoegde vorm gebruiken. Dat komt duidelijk vaker voor dan bij de MA-studenten die hier slechts 10% incorrect realiseren. Dit type fout, dus de kale vorm
voor bijvoeglijke naamwoorden na bepaalde lidwoorden (*het groot huisje) komt
bij de kinderen vrijwel niet voor.
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Nu kunnen we de vraag beantwoorden of het verwervingsproces van woordgeslacht en adjectivale flexie in het Nederlands van Duitse kinderen en volwassenen
van elkaar verschilt. De resultaten laten zien dat er inderdaad zulke verschillen
bestaan. Deze verschillen repliceren de eerder gevonden verschillen met taalleerders die een andere moedertaal dan het Duits hadden (Marokkaans-Arabisch:
Blom et al. 2008b, Turks: Blom et al. 2006 en Orgassa & Weerman 2008), al zijn
de overgeneralisatiepatronen van de Duitstalige kinderen en volwassenen kwantitatief minder sterk. De Duitstalige leerders lijken al met al iets minder problemen
te hebben met de verwerving van het Nederlandse woordgeslacht. We gaan kort
in op de verschillen en de overeenkomsten.
De Duitse kinderen kennen nog niet allemaal het woordgeslacht van elk woord.
Ze compenseren hun tekort door de toekenning van het zijdige lidwoord de. Het is
dan ook niet verrassend dat hun resultaten voor de flexie van bijvoeglijke naamwoorden ook nog niet goed zijn. Het bijvoeglijk naamwoord kan immers pas
goed worden geflecteerd als het woordgeslacht van de zelfstandige naamwoorden
bekend is en de flexieregel geleerd is. Er is reden om aan te nemen dat de flexieregel van bijvoeglijke naamwoorden voor de kinderen geen probleem is en de
problemen in de flexie veroorzaakt worden doordat ze het woordgeslacht van de
woorden nog niet kennen. Drie kinderen kennen het woordgeslacht van de woorden en precies deze kinderen zijn ook goed in de flexie van bijvoeglijke naamwoorden. Dat wil zeggen dat ze van de zelfstandige naamwoorden het woordgeslacht kennen en de regel voor de flexie van de bijvoeglijke naamwoorden
beheersen. Omgekeerd zijn er vijf kinderen die consequent het incorrecte zijdige
lidwoord gebruiken bij de onzijdige woorden en daarbij ook consequent het bijvoeglijke naamwoord van een sjwa voorzien. Er is, met andere woorden, bij de
Duitse kinderen een duidelijke correlatie tussen correct gebruik van het onzijdige
lidwoord en correct gebruik van het kale, ongeflecteerde adjectief in attributieve
positie.
Dit resultaat komt niet helemaal overeen met dat van de Marokkaanse en
Turkse kinderen, die, zoals hierboven is besproken, kunnen blijven steken in
overgeneralisaties van het type een grote huis zelfs als ze weten dat het het huis is
(vergelijk Blom et al. 2006, 2008b; Cornips & Hulk 2008). In feite lijken de Duitse
kinderen wat dat betreft meer op de eentalige Nederlandse kinderen. Ook voor
hen geldt dat gebruik van onzijdige lidwoorden hand in hand gaat met het correcte gebruik van kale adjectieven. Blom et al. (2008b) en Polišenská (2010) laten
zien dat de Nederlandse kinderen de flexieregels voor adjectieven al vroeg beheersen en dat de fouten die ze nog maken terug te brengen zijn tot het feit dat ze nog
niet van alle woorden het onzijdige woordgeslacht kennen. Wat groeit, is deze
lexicale kennis. Het lijkt er nu op dat iets vergelijkbaars geldt voor de Duitse kinderen.
Dat de Duitse kinderen vergelijkbaar zijn met de eentalige Nederlandse kinderen en niet helemaal met de Marokkaanse en Turkse kinderen weerspreekt de
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hypothese dat de fouten van de laatste groep (uitsluitend) een leeftijdseffect zijn
en dat er sprake zou zijn van een zeer vroege sensitieve periode. Immers, dan
zouden de Duitse kinderen deze inconsistentiefouten ook moeten maken en daar
zijn geen aanwijzingen voor.
Het lijkt ook niet aannemelijk dat de correlatie tussen het gebruik van de onzijdige lidwoorden en de kale adjectieven een direct gevolg is van de Duitstalige
achtergrond van de kinderen. Niet alleen geeft het Duitse paradigma van adjectivale inflectie (vergelijk tabel 4) geen aanleiding om te denken dat er bruikbare
transfer zou kunnen zijn, ook zou zo’n verklaring eraan voorbijgaan dat de Duitse
volwassenen juist wél inconsistent zijn. Het feit dat de studenten relatief weinig
problemen hebben met het correcte gebruik van het onzijdige lidwoord het bij de
diminutieven biedt een aanwijzing dat het woordgeslacht niet de veroorzaker is
van de problemen met de adjectivale flexie. Alle MA-studenten kennen immers
het woordgeslacht van de diminutieven, maar ze struikelen desondanks over de
flexie van de bijvoeglijke naamwoorden. Bij de kinderen is dit wel mogelijk. Kortom, het verschil tussen de Duitse kinderen en volwassenen lijkt wel een leeftijdseffect te zijn, net zoals het verschil tussen de Marokkaanse en Turkse kinderen
enerzijds en de volwassenen anderzijds. Een reviewer merkte op dat een potentiële verklaring voor de resultaten van de volwassen leerders in ‘simplificatie’ gezocht zou kunnen worden. Op zichzelf is het natuurlijk niet ondenkbaar dat het
taalgebruik van volwassen taalleerders in zekere mate vereenvoudigd is. Maar op
basis van simplicifatie kunnen we het verschil tussen de volwassen leerders en de
kinderen niet volledig verklaren. Bovendien, als de Duitstalige volwassen vreemdetaalleerders voor de eenvoudigste vorm zouden gaan (waarbij overigens zou
moeten worden bepaald wat dan de eenvoudigste vorm is: geen flexie? Of juist de
meest voorkomende flexie?), dan zouden we een consistenter foutenpatroon moeten zien.
Wat kan dan wel de verklaring zijn voor het verschil tussen de Duitse en de
Marokkaanse en Turkse kinderen (en de vergelijkbaarheid van de Duitse en de
eentalige kinderen)? Een mogelijkheid is dat de Duitse kinderen gemiddeld genomen meer of met kwalitatief beter Nederlands in aanraking zijn gekomen dan
de kinderen uit de studies van Blom et al. Zeer precieze informatie over de Nederlandse input van de Duitse kinderen hebben we niet, maar we weten wel dat de
mate waarin de Duitse kinderen contact hebben met Nederlandse peers varieert.
Van twee van de drie Duitse kinderen die zeer goed scoren op de onzijdige lidwoorden (en dus ook op de kale adjectieven) wordt door de school gerapporteerd
dat zij veel contact met Nederlandssprekenden hebben.
Het verschil tussen de Duitse volwassenen en de Duitse kinderen biedt ondersteuning voor het idee dat er een gevoelige periode is voor de verwerving van
grammaticaregels, die volgens het model van Ullman (2001) in het procedurele
geheugen worden opgeslagen. Maar in die gevoelige periode moet een taalleerder
wel voldoende goed aanbod krijgen, en daarin zouden Duitse en eentalige Neder-
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landse kinderen verschillen van de Marokkaanse en Turkse kinderen uit eerdere
studies. De studenten zijn kennelijk niet in staat om op dezelfde wijze vanuit de
input de adjectivale flexieregel af te leiden. Ullman (2001) stelde aan de hand van
zijn DP-model dat de toegang tot het procedurele geheugen is gewijzigd voor volwassenen. De grammatica moet dan op een andere manier, namelijk via het declaratieve geheugen, worden verwerkt en dat bevordert de verwerving ervan niet,
zoals de resultaten laten zien. Paradis (2009) meent dat de toegang tot het procedurele geheugen en zo tot de grammatica bij een hoge taalvaardigheid mogelijk
is. De vraag die naar aanleiding van deze aanname rijst, is dan hoe hoog die taalvaardigheid moet zijn, want zelfs de groep MA-studenten heeft in deze studie
duidelijk moeite met de toepassing van de flexieregel. Ze zijn weliswaar beter in
het gebruik van het juiste lidwoord, maar ze maken niettemin nog steeds veel
fouten in de adjectivale flexie.
Keren we tot slot naar de vraag of Duitse leerders voordeel hebben van hun
taalachtergrond. We zagen al dat dit niet lijkt te gelden voor de adjectivale inflectie. Er zijn echter aanwijzingen dat er wel invloed van het Duits is op de verwerving van de determinatoren. Zoals we eerder al zeiden, komt het woordgeslacht
van dertien geteste items overeen met het Duitse woordgeslacht. Alleen bij de
items auto en baby wijken de woordgeslachten af. Bij deze items kiezen de kinderen en studenten vaak (kinderen 38%, BA-studenten 33% en MA-studenten 38%,
terwijl de percentages bij de andere items tussen de 0 en maximaal 19% zitten)
voor het onzijdige lidwoord, wat in overeenstemming is met het woordgeslacht in
het Duits, maar wat in het Nederlands tot de incorrecte vorm *het auto en *het baby
leidt. Omgekeerd helpt de moedertaal niet altijd bij het kiezen van het juiste
woordgeslacht; als dat zo zou zijn, dan zou de score op de dertien zelfstandige
naamwoorden met een gelijk woordgeslacht wel beter zijn. Daarnaast zijn diminutieven bijvoorbeeld zowel in het Duits als in het Nederlands van onzijdig
woordgeslacht. Maar dit feit helpt de kinderen en BA-studenten niet om het lidwoord correct toe te kennen. Niettemin, als we de scores correct van onze proefpersonen vergelijken met die van de proefpersonen van Blom en anderen, dan
zijn de Duitse deelnemers toch duidelijk in het voordeel. Zowel de Duitstalige
kinderen als de volwassenen maken duidelijk minder fouten dan de Marokkaanse
leerders van het Nederlands (Blom et al. 2008b) en ze maken iets minder fouten
dan Turkse leerders (vergelijk Orgassa & Weerman 2008). We moeten voorzichtig
blijven met de interpretatie van deze verschillen. Ze zijn wel in overeenstemming
met eerder gevonden verschillen in het effect van verschillende moedertalen op de
verwerving van woordgeslacht. Zo vond Sabourin (2003) ook een voordeel voor
Duitstalige leerders ten opzichte van Romaanstalige leerders8 van het Nederlands.
Maar omdat het bij dit soort studies vrijwel onmogelijk is om alle variabelen gelijk
te houden (bijvoorbeeld duur van het verblijf in Nederland, manier van verwerven,
opleidingsniveau), moeten we toch voorzichtig blijven met conclusies over de invloed van de moedertaal op de verwerving van het woordgeslacht.
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Conclusie
Duitstalige kinderen die later beginnen met de verwerving van het Nederlands
laten een ander foutenpatroon zien dan volwassen Duitse leerders van het Nederlands. Terwijl beide groepen het gebruik van het lidwoord de overgeneraliseren,
overgeneraliseren de kinderen de geïnflecteerde attributieve adjectieven en gaat
bij hen het gebruik van het onzijdge lidwoord het (het huis) hand in hand met het
correct gebruik van het kale adjectief (een mooi huis). Deze correlatie vonden we
niet terug bij de volwassen leerders. De resultaten van de volwassen leerders wijken kwalitatief niet af van die van de volwassen leerders uit eerdere studies en
bevestigen het in deze studies gevonden leeftijdseffect, dat het idee van een sensitieve periode voor het leren van grammaticaregels ondersteunt.
Aan de andere kant hebben we ook verschillen gevonden met eerdere studies.
Zo lijken de resultaten van de Duitse kinderen bij de adjectivale inflectie meer op
die van de Nederlandse eentalige kinderen dan op die van de kinderen met een
Marokkaanse of Turkse achtergrond. We veronderstellen dat dit is terug te voeren
op de kwaliteit en de kwantiteit van het Nederlands dat de kinderen in de sensitieve periode horen.
Een ander verschil is dat de Duitse leerders bij de kennis van de lidwoorden in
het algemeen kwantitatief beter scoren dan de volwassenen in eerdere studies. Dit
zou een effect kunnen zijn van de talige achtergrond.

Noten
1. Merk op dat wij hier generaliseren over zogenaamde tweede- en vreemdetaalverwerving. Voor allerlei doelen is dit onderscheid relevant, maar voor dit artikel is het moment van belang waarop de taal wordt geleerd: vanaf de geboorte, of ‘later’, waarbij
uiteraard dit laatste begrip relatief is: de Duitse kinderen in ons onderzoek beginnen
‘later’ met de verwerving van het Nederlands dan de eentalige Nederlandse kinderen.
Bij deze groep is sprake van tweedetaalverwerving, omdat het Nederlands in Nederland
wordt verworven. De volwassenen beginnen ook ‘later’ met hun taalverwerving. In dit
onderzoek zijn de volwassen leerders vreemdetaalverwervers, omdat ze het Nederlands
in Duitsland verwerven.
2. Deze beschrijving van het Duitse woordgeslachtsysteem geldt alleen voor de nominatieve naamval, het Duitse paradigma is natuurlijk veel uitgebreider door de andere drie
naamvalvormen. Een beschrijving daarvan kan hier buiten beschouwing blijven.
3. Volgens Schmitt (1999) is het woordgeslacht van Duitse naamwoorden niet te voorspellen. Daarentegen wordt in een grammatica voor Duits als vreemde taal door Durrell
(2002) beweerd dat het woordgeslacht tot ongeveer 80% voorspelbaar is in het Duits.
Ook Zubin en Köpcke (1986) argumenteren dat er meer systeem in de Duitse geslachtstoekenning zit dan vaak wordt aangenomen.
4. Zoals een reviewer terecht opmerkte zijn er verschillen in de proporties van kale vormen
bij sprekers met een verschillende moedertaal. Zo laten Blom en anderen (2006) zien
dat Marokkaanse sprekers nog vaker dan Turkse sprekers de kale vorm van het bijvoeglijk naamwoord gebruiken. Zij geven hiervoor als mogelijke verklaring dat in het Ma-
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5.

6.

7.

8.

rokkaans finaal onbeklemtoonde vocalen minder voorkomen. Belangrijk is echter dat
dit foutenpatroon bij zowel Turkse als Marokkaanse volwassen taalleerders voorkomt,
terwijl het Turks deze eigenschap niet heeft. Met andere woorden, volwassen leerders
verschillen hierin van kinderen, maar de mate waarin ze deze fout maken, hangt ook af
van hun moedertaal.
Merk op dat er twee onzijdige substantieven in de test zitten (paard, schaap) waarvoor
in de Algemene Nederlandse Spraakkunst een zekere regelmaat in de genustoekenning
wordt geformuleerd: bij namen voor vee is de algemene benaming vaak een het-woord
(Haeseryn et al. 1997). In tegenstelling tot de diminutieven wordt deze regel in het
vreemdetalenonderwijs niet expliciet onderwezen.
Van de kinderen zijn 41 items niet meegenomen in de analyse: 29 gevallen waarbij een
diminutief in een niet-diminutief werd veranderd, zestien keer werd daarbij het incorrecte en dertien keer het correcte lidwoord gebruikt. Daarnaast werden drie gevallen
uitgesloten waar het kind het plaatje beschreef voordat de instructie was gegeven, twee
waarbij Duitse flexie werd toegepast, een waarbij van een neutraal woord een diminutief
werd gemaakt, een waarbij een ander woord werd gebruikt, twee waarbij in plaats van
het bepaalde het onbepaalde lidwoord werd gebruikt en twee waarbij het substantief
was weggelaten. Bij de BA-studenten werd vier keer het onbepaalde in plaats van het
bepaalde lidwoord gebruikt, een keer een diminutief gebruikt waar dat niet gevraagd
was (met correct lidwoord) en twee keer werd van een diminutief een niet-diminutief
(met incorrect lidwoord) gemaakt. De masterstudenten gebruikten twee keer een diminutief voor een neutraal woord, in beide gevallen met correct lidwoord en eenmaal
werd de diminutief niet gerealiseerd.
Een Wilcoxon test is een statistische toetsmethode waarmee bij kleine groepen en mogelijk niet-normaal verdeelde data vastgesteld kan worden of twee condities significant
van elkaar verschillen. Het significantieniveau is vastgelegd in de p-waarde, die aangeeft hoe groot de kans is dat een bepaald verschil toevallig is. In dit artikel gaan we er
vanuit dat bij een p-waarde die kleiner is dan 0.05 er sprake is van een significant
verschil en bij p-waardes groter dan 0.05 niet. Alle hier gebruikte statistische toetsen
(Friedmann, binomiaal, Kruskal-Wallis en Wilcoxon) zijn zogenaamde niet-parametrische toetsen die gebruikt kunnen worden bij relatief kleine groepen en die bij niet-normaal verdeelde data toch sterk genoeg zijn om betrouwbare resultaten te leveren.
Romaanse talen hebben net als het Marokkaans-Arabisch wel woordgeslacht, maar het
systeem is minder direct vergelijkbaar met het Nederlands dan het Duitse systeem. Overigens lijkt het Turks, dat geen woordgeslacht kent, dan weer meer op het Engels. We
zouden wat dat betreft eigenlijk verwachten dat Turkse leerders nog meer moeite hebben met het verwerven van woordgeslacht dan de Marokkaanse leerders (in analogie
met de resultaten van Sabourin 2003), maar dat wordt door niet door de resultaten
bevestigd (eerder integendeel).
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Appendix
Testitems enkelvoud
zijdig woordgeslacht

diminutieven
(onzijdig woordgeslacht)

onzijdig woordgeslacht

appel

boekje

glas

auto

cadeautje

mes

baby

huisje

paard

schoen
vis

raampje
varkentje

schaap
vliegtuig

Testitems meervoud
zijdige woorden

diminutieven (onzijdige woorden)

appels

boekjes

auto’s

cadeautjes

schoenen
vissen

huisjes
raampjes
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Een nieuw verhaal – auctoritas en
kennistransfer in de vroegmoderne
geneeskunde
Bettina Noak (Freie Universität Berlin)1
The central issue in this article is a specific aspect of the relationship between
literature and natural science in early modern times. It examines how the perception of natural phenomena is directed by parsing texts and how the discovery of certain structures found in nature influence early modern manners of
reading and writing. In order to analyse this coherence, three problems are
discussed: the relation between auctoritas and autopsie (autopsy) in early modern
times and its influence on the practice of science, its ensuing aesthetic manners of reading in the ‘Boek der Natuur’ (Book of Nature) by Dutch, seventeenth century scientists, and the change in the auctoritas concept under the
influence of cartesianism from the mid-seventeenth century onwards. Specific
attention is paid to medical texts since, in this genre in particular, the correlation between rhetorical techniques and knowledge acquisition plays a crucial
role.

Inleiding
Het onderwerp ‘literatuur en kennis’ heeft in de laatste jaren in het onderzoek
naar de vroegmoderne tijd grote opgang gemaakt (samenvattend zie Klausnitzer
2008). In dit verband wordt er steeds op gewezen dat literatuur niet alleen kennis
recipieert en produceert of het omgaan met bepaalde kennisvormen problematiseert, maar ook dat de wetenschappelijke literatuur gebruik maakt van retorische
stijlmiddelen. Dit proces wordt in verschillende projecten onderzocht, met name
ook in de germanistiek, waar wetenschapshistorische vormen en motieven, kennisdiscoursen en culturele praktijken alsmede hun invloed op esthetische concepten in de belangstelling zijn komen te staan van het onderzoek.2 Ook voor de
filosofiegeschiedenis spelen literaire vertel- en leeswijzen een cruciale rol, zoals
de uitvoerige studie van Claus Zittel over de invloed van esthetische vormen en
figuren op het denken van René Descartes (1596-1650) liet zien (Zittel 2009, p.
15).
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In dit artikel zal de aandacht uitgaan naar een specifiek aspect van de relatie
tussen literatuur en natuurwetenschap in de vroegmoderne tijd. Het onderzoekt
hoe de waarneming van natuurlijke verschijnselen wordt gestuurd door het ontleden van teksten en hoe de ontdekking van bepaalde structuren in de natuur
wederom invloed op vroegmoderne lees- en schrijfwijzen heeft. Om deze samenhang te analyseren, zullen drie problemen worden behandeld: de verhouding tussen auctoritas en autopsie in de vroegmoderne tijd en haar invloed op de wetenschapsbeoefening, de daaruit voortkomende esthetische leeswijzen in het ‘Boek
der Natuur’ door Nederlandse wetenschappers van de zeventiende eeuw en de
verandering van het auctoritas-concept door de invloed van het cartesianisme vanaf
de tweede helft van de zeventiende eeuw. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar
medische teksten, omdat juist in dit genre de correlatie tussen retorische technieken en kennisverwerving een cruciale rol speelt. Vroegmoderne Nederlandse wetenschappers, zoals de arts Cornelis Bontekoe, speelden op dit gebied een voortrekkersrol en worden tot belangrijke wegbereiders van nieuwe wetenschappelijke
onderzoeksmethodes en nieuwe narratieve figuren in de geneeskunde.

De ‘anatomie van Dr. Tulp’
Een van de bekendste schilderijen van Rembrandt is zonder twijfel De anatomische
les van Dr. Nicolaes Tulp. Het in 1632 ontstane werk dat heden in het Mauritshuis in
Den Haag hangt, biedt een mooie introductie op de thematiek van dit artikel (voor
een uitgebreide analyse zie Volkenandt 2004). Op het schilderij zijn leden van het
Amsterdamse chirurgijnsgilde te zien die luisteren naar een voordracht van de
bekende anatoom Nicolaes Tulp (1593-1674). Zij nemen deel aan een sectie op
een menselijk lichaam en zijn dus door middel van de autopsie direct verbonden
met de nieuwste inzichten van de natuurwetenschap. Tegelijkertijd ligt er een geweldig boekdeel opengeslagen op de sectietafel. Het verwijst naar het tweede,
voor literatuur en natuurwetenschap in de zeventiende eeuw uitermate belangrijke begrip – de autoriteit of auctoritas. Autopsie – het zelf bekijken van de dingen – en
auctoritas – het bestuderen van beroemde voorgangers – zijn de twee polen waartussen zich de productie van kennis in de vroegmoderne tijd afspeelt (zie de studies van Danneberg 2002).
In het kunsthistorische onderzoek is gebleken dat de grote foliant op de tafel
zelf een beroemd anatomisch werk zou kunnen zijn, namelijk De humani corporis
fabrica (1543) van Andreas Vesalius (1514-1564; vergelijk Volkenandt 2004, p. 151,
p. 309). De uit de Lage Landen afkomstige Vesalius – hij was lijfarts van Karel V
en Filips II – was de grote vernieuwer van de anatomie in de zestiende eeuw (zie
Danneberg 2003, pp. 113-141; Eckart 2009, pp. 95-100). Dr. Tulp laat zich op het
schilderij van Rembrandt dus welbewust in de schaduw van zijn grote voorganger
portretteren. Door zijn tijdgenoten werd hij niet voor niets aangeduid als ‘de
tweede Vesalius’. Maar hier begint de keten van associaties pas, want de aanroe-
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ping van de autoriteit van Vesalius impliceert tegelijkertijd een kritische houding
tegenover een andere, voor de zeventiende eeuw uitermate belangrijke medische
grootheid: Galenos van Pergamon (129 – circa 200; over de hier geschetste medische ontwikkelingen zie de overzichtswerken van Bruchhausen & Schott 2008 en
Eckart 2009). Deze Griekse arts uit de tweede eeuw na Christus gold eeuwenlang
als de eerste autoriteit op medisch gebied in Europa. Vooral zijn leer van de vier
lichaamssappen en de daaruit voortvloeiende menselijke temperamenten heeft
grote opgang gemaakt. Vesalius was een van de eersten die de auctoritas van de
Griekse medicus op bepaalde punten durfde aan te tasten. Het beslissende moment voor de correctie van enkele ideeën bij Galenos waren de door Vesalius
doorgevoerde anatomische secties. Hierbij had hij vastgesteld dat er duidelijke
verschillen bestaan tussen de lichamen van dieren en mensen. Galenos zelf had
ook secties verricht, bijvoorbeeld op honden en apen. Door deze natuurwetenschappelijke kennis was Galenos op zijn beurt in staat geweest een antieke autoriteit kritisch te beoordelen, namelijk Hippocrates van Kos (circa 460 voor Christus – circa 370 voor Christus) en diens aanhangers. Daarmee onderstreepte
Galenos zelf de betekenis van de autopsie en het experiment en wilde hij een slaafs
vasthouden aan de theoretische traditie voorkomen. Het verwerven van kennis op
basis van praktijkervaringen werd uitermate belangrijk. Galenos zelf was ook arts
bij Romeinse soldaten en gladiatoren en kon dus ook via deze weg anatomische
ervaringen opdoen. Deze betekenis van de praktijkgerichte kennisverwerving
werd tijdens de renaissance – onder andere door Vesalius – herontdekt.
In deze samenhang bestaat er van Galenos een tekst die als een lofzang op de
hand begrepen kan worden, de hand van de chirurg of patholoog dus (in De usu
partium; zie Danneberg 2003, p. 226). Het is namelijk juist de hand die de natuurwetenschapper in aanraking brengt met nieuwe kennis. Op het beroemde portret
van Vesalius in de Fabrica wordt de hand enerzijds tot een object van onderzoek,
anderzijds tot het belangrijkste instrument van de natuurwetenschapper. Deze
analogie is ook te vinden op het schilderij van Rembrandt, waarin de handtopos
eveneens is verwerkt. De musculaire structuur die door dr. Tulp aan de toeschouwers wordt gedemonstreerd, is immers die van een arm met een hand (zie het
onderzoek van William S. Heckscher, waarover Volkenandt 2004, p. 151; BitbolHespériès 2000, p. 355). De kunst (techné) van de anatoom verbindt zich op deze
wijze met de kunst van de schilder, Rembrandt dus, want welk instrument zou bij
hem anders de hoogste prijs kunnen wegdragen? Het is de hand van de kunstenaar die dr. Tulp onsterfelijk maakt. Op deze wijze worden medische wetenschap
en kunst met elkaar in samenhang gebracht en wordt een antiek topos voor de
eigen tijd duidelijk gemaakt.
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De ‘leesbaarheid van de wereld’
De dialoog tussen de autopsie – de waarneming – en de auctoritas – de leerstellingen van grote voorgangers – daar gaat het dus om in de wetenschap van de zeventiende eeuw. In het bestek van dit artikel kan geen overzicht worden gegeven van
de ontwikkeling van de vroegmoderne wetenschapstheorie die gekenmerkt wordt
door de stapsgewijze aflossing van de auctoritas door de autopsie (zie Schmidt-Biggemann 1983; Van Dülmen 2004; Frank, Kocher & Tarnow 2007). Hier zullen
twee voor de samenhang van lectuur en waarneming belangrijke concepten kort
worden besproken: de gedachte van de ‘leesbaarheid van de wereld’ en de ‘anthropological turn’ in de zestiende eeuw. Het denkbeeld van de ‘leesbaarheid van de
wereld’ werd door Hans Blumenberg gebruikt voor het onderzoek naar de retorische structuren van wetenschappelijke paradigmawisselingen tijdens de overgang
van de middeleeuwen naar de vroegmoderne tijd. Hij beschouwt de evolutie van
het denken als een emancipatieproces van de geschreven autoriteit van het ‘Boek
der Openbaring’. De door de Bijbel gestuurde perceptie van de werkelijkheid werd
in de vroegmoderne tijd afgelost door de lectuur in het ‘Boek der Natuur’ (‘Boeck
der Natuere’; zie Jorink 2007, beknopt Jorink 1999). Om deze ontwikkeling te
karakteriseren, gebruikte de nieuwe wetenschap metaforen van grensverleggende
processen: de scheepvaart, de verkenning van verre kusten, doorbroken muren en
nieuwe gebouwen, microscopische of telescopische ontdekkingen (Blumenberg
1981, p. 68). Blumenberg benadrukt de grote invloed die niet alleen de Bijbel,
maar ook antieke autoriteiten hebben op de waarneming van de wereld en hij
spreekt van de ‘vijandschap tussen de boeken en de werkelijkheid’. De geschreven
traditie, aldus de filosoof, werd steeds gebruikt om de waarheid van de eigen
ervaring verdacht te maken (Blumenberg 1981, p. 17). Geleerden als Francis Bacon, William Harvey, René Descartes en anderen doorbreken uiteindelijk deze
macht van de auctoritas en openen nieuwe perspectieven voor de wetenschapsbeoefening. In dit proces hebben wetenschappers uit de Nederlandse Republiek,
zoals verderop in deze tekst nog zal worden aangetoond, een fundamentele rol
gespeeld.
Naast de notie van een empirische ‘leesbaarheid van de wereld’ is de ontwikkeling van de antropologie in de vroegmoderne tijd voor het denken over de samenhang van lectuur en waarneming belangrijk (zie De Angelis 2010). Uitgaande van
de commentaren over Aristoteles’ geschrift De anima ontstaat in de zestiende eeuw
een nieuw wetenschappelijk tekstgenre, de anthropologia, waarin de samenhang
van de leer van de ziel (psyché) en de lichaamsbouw van de mens (soma) besproken
wordt (zie over De anima de inleiding in de editie Seidl 1995 en Salatowsky 2006).
De verhouding van deze twee begrippen wordt door humanisten zoals Juan Luis
Vives (1492-1540) en Philipp Melanchthon (1497-1560) onderzocht tegen de achtergrond van de filosofische, theologische, juridische en natuurwetenschappelijke
traditie. In de loop van de zestiende eeuw ontstaat de notie van een scheiding van
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de anthropologia in de deelstudies geest (psychologia) en lichaam (anatomia). Deze
dualiteit leidt in de tweede helft van de zeventiende eeuw uiteindelijk tot een rationalisering van het onderzoek over het lichaam. Ook hier wordt de waarneming
niet meer gestuurd door de autoriteit van de Bijbel en de antieke schrijvers (Aristoteles, Galenos), maar begint een ‘naturalisering’ van het menselijke lichaam
(Harvey, Descartes). Een belangrijke rol in dit proces is weggelegd voor medische
geschriften. Hierin worden aanvankelijk op basis van de antieke teksten stellingen geformuleerd die vervolgens door de autopsie (gedeeltelijk) weerlegd worden,
waardoor nieuw tekstmateriaal door middel van een imaginatieproces ontstaat:
wat zouden de ouden gezien kunnen hebben als ze vandaag nog leefden? Deze
imaginaties, samen met het retorische procedé van de demonstratio ocularis, leidden
tenslotte tot een anatomie die de lezer geheel in empirisch vaarwater deed belanden.

De retorische samenhang tussen tekst en lichaam
Welke consequenties nu heeft de samenhang tussen retorica en anatomie voor de
analyse van teksten en waarin bestaat de parallel tussen de ontleding van tekst- en
lichaamsstructuren? Alle wetenschap, zo werd al tijdens de middeleeuwen geleerd, is gericht op de kennis van God. Deze doelstelling van het wetenschappelijke onderzoek gold in het begin ook voor de vroegmoderne tijd. God en zijn
wijsheid kunnen volgens de toen gangbare theorieën door het bestuderen van het
‘Boek der Natuur’ en de lectuur van de Heilige Schrift worden erkend. Het aan de
hand van de juiste retorische technieken blootleggen van de goddelijke harmonie
in deze boeken is de belangrijkste doelstelling van het menselijke kennisstreven.
Een van deze technieken is de anatomie. Zoals talrijke auteurs al in de zestiende
eeuw schrijven, gaat het erom, van een ‘vleselijke naar een geestelijke kunst van
de ontleding voort te gaan’ (Danneberg 2003, p. 213, p. 216). Door het blootleggen van de interne structuur, niet alleen van natuurlijke verschijnselen maar juist
ook van de heilige teksten, wordt de goddelijke harmonie in de gehele schepping
gedemonstreerd. Voor dit doel gebruiken verschillende schrijvers een metaforiek
die wijst op de verbinding tussen teksten en natuurlijke lichamen. Teksten moeten volgens hen zodanig worden behandeld dat zij – net als onder het mes van de
anatoom – in hun bestanddelen worden opgedeeld, zodat de onderliggende harmonische structuren kunnen worden blootgelegd en het op deze manier mogelijk
is, kennis te verwerven (Danneberg 2003, p. 197). Dit proces is ook de voorwaarde voor het beteugelen van de verderfelijke menselijke curiositas. De juiste
ontleedkunst zal als positieve eigenschap van de wetenschapper de admiratio
voortbrengen, het bewonderen van de harmonische scheppingsorde (vergelijk
Danneberg 2003, p. 243). Nog tot in de achttiende eeuw was dit onder de invloed
van de physicotheologie een belangrijke voorwaarde om het menselijke kennis-
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streven ook theologisch te funderen (over de admiratio bij Martinet zie bijvoorbeeld Noak 2008).
De complexe verhouding tussen auctoritas en autopsie heeft te maken met de
retorische leer van de locus ab auctoritate of de probatio per testes, het bewijs door
getuigen, zoals deze door antieke retoren werd ontwikkeld en in de middeleeuwen op een christelijke grondslag werd uitgebreid.3 Een belangrijk kenmerk van
deze theorie is de tegenstelling tussen de goddelijke (auctoritas divina) en de menselijke autoriteit (auctoritas humana), waarbij de zwakheid van de humane auctoritas
natuurlijk op de voorgrond staat. De locus ab auctoritate van het menselijke getuigenis is steeds een locus inartificialis, hetgeen betekent dat de argumenten worden
bepaald door externe factoren en niet door een interne, rationele tekstlogica. Het
ontstaan van de auctoritas humana is daarbij op twee elementen terug te voeren.
Aan de ene kant is het namelijk een vereiste dat de onderzoekers zelf een vakinhoudelijke competentie bezitten die zij zich vooral door het bestuderen van de
voorgangers, de autoriteiten, hebben verworven. Aan de andere kant is autopsie
noodzakelijk, de functie van waarnemer of ooggetuige die door de ontleedkunde,
de anatomie, in het spel komt en waardoor nieuwe vormen van kennis worden
aangereikt. Daardoor worden in het vroegmoderne proces van kennisverwerving
auctoritas en autopsie dialectisch met elkaar verbonden (Danneberg 2003, p. 132).
Aan de hand van het voorbeeld van dr. Tulp kan dit mechanisme worden verduidelijkt. Nicolaes Tulp, de ‘tweede Vesalius’, verwerft autoriteit, omdat hij beschikt over de kennis van de antieke traditie, zodat hij in staat is nieuwe vragen
voor de bestudering van het materiaal te vinden. Deze vragen kan hij vervolgens
met behulp van de autopsie beantwoorden. In deze zin is ook voor de leden van het
Amsterdamse chirurgijnsgilde een bijzondere rol weggelegd: zij fungeren als
ooggetuigen. Hun aanwezigheid bevestigt de nieuwe kennis van dr. Tulp, hun
autopsie van de natuurlijke verschijnselen steunt zijn autoriteit. Dit was trouwens
in de vroegmoderne natuurwetenschappen een vaak gebruikt procedé.

Lezen in het ‘Boek der Natuur’
De lectuur in de liber naturalis op basis van de bovengenoemde theoretische voorwaarden is, zoals reeds besproken, een van de grote onderwerpen in de wetenschap van de vroegmoderne tijd. De Nederlandse Republiek beleefde ook in deze
zin een ‘gouden eeuw’, en het belang van de Nederlandse geleerden, vooral ook
voor de Duitse wetenschapsgeschiedenis, kan moeilijk worden overschat. Het
probleem van de autopsie komt daarbij ook nog op een andere wijze naar voren,
want de hier genoemde vroegmoderne onderzoekers maken bijvoorbeeld gebruik
van de microscoop, een instrument dat voor de antieke schrijvers onbekend was.
Daardoor was het voor hen noodzakelijk een nieuwe vorm van autoriteit te vinden, die wederom alleen door de autopsie bevestigd kon worden. Hier zullen twee
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voorbeelden van Nederlandse wetenschappers worden genoemd die kenmerkend
zijn voor deze nieuwe natuurfilosofie.
Jan Swammerdam (1637-1680) wijdde zijn leven aan de studie van de menselijke
en dierlijke anatomie en de bestudering van insecten (zie Jorink 2007, pp. 229247; Kooijmans 2007; Lindeboom 1981, pp. 49-59). Hij beschreef als eerste de
rode bloedlichaampjes, deed onderzoek naar de ademhaling en naar de geslachtsorganen van de vrouw. Zijn dialoog met de antieke autoriteiten speelde zich evenwel vooral af op het gebied van de insectenkunde. In zijn – in het Nederlands
verschenen – studie Historia insectorum generalis ofte algemeene verhandeling van de bloedeloose dierkens (1669) bewees hij dat insecten niet, zoals sinds Aristoteles werd
beweerd, door spontane generatie ontstaan, maar zich in een proces van geslachtelijke voortplanting ontwikkelen uit eieren. Bovendien liet hij zien dat de metamorfose van de insecten niets gemeen heeft met dood en verrijzenis, zoals de
oudere, emblematische voorstellingen het hadden geduid. Volgens Swammerdam
ging het integendeel om een natuurlijk groeiproces. Ook de metafoor van de bijenstaat werd door hem grondig herzien, want hij kon bewijzen dat aan het hoofd
van deze in de vroegmoderne tijd graag voor politieke vergelijkingen gebruikte
insectenstaat een koningin stond en geen koning, wat voor de geleerde wereld in
deze tijd nogal choquerend was. Ook hij had de al genoemde getuigen nodig die
zijn door experimenten gewonnen wetenschappelijke kennis moesten bevestigen.
Zo ontving hij in 1669 Cosimo de Medici (1642-1723), de latere Groothertog van
Toscane, samen met de wetenschapsmecenas Melchisédec Thévenot (1620-1692),
een van de vaders van de Académie Royale des Sciences, die ook Swammerdam onder
zijn hoede had genomen. Voor de ogen van het verbaasde gezelschap ontleedde
Swammerdam de cocon van een rups om zijn ideeën aangaande de metamorfose
van de insecten te bewijzen. Overigens werd de geleerde gekweld door sterke
twijfels, of zijn mateloze drang naar wetenschappelijke kennis niet misschien als
zondig moest worden beschouwd. Zijn boek over de eendagsvlieg, Ephemeri vita
(1675) getuigt van zijn twijfels aan de wetenschap en spreekt over de zoektocht
van de ziel naar God. Swammerdam zelf was diep gelovig en plaatste zijn werk
vooral in het teken van de admiratio, de bewondering voor Gods harmonie in de
schepping. Het was dan ook van verstrekkende betekenis dat Herman Boerhaave
(1668-1738) zijn nagelaten werk in 1737 onder de titel Bybel der natuure publiceerde. Swammerdam verwierf daardoor postuum een belangrijke invloed op de
physicotheologie in de achttiende eeuw.
Een van de beroemdste anatomen in de zeventiende eeuw was zonder twijfel
Frederik Ruysch (1638-1731; Lindeboom 1981, pp. 67-72; Kooijmans 2004). De uit
een welvarend gezin afkomstige geleerde was als apotheker begonnen en in deze
functie bekend geworden met de nieuwste chemische inzichten van zijn tijd. Na
zijn studie medicijnen in Leiden promoveerde hij in 1664 en publiceerde in 1665
een geruchtmakend boek over de kleppen in de lymfevaten (Dilucidatio valvularum
in vasis lymphaticis, et lacteis). In 1666 werd hij Praelector Anatomiae in Amsterdam,
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hoogleraar van de anatomie dus, een ambt dat hij 65 jaar lang zou vervullen.
Daarmee was hij na Joan Deyman (1620-1666) de tweede opvolger van de genoemde Nicolaes Tulp in deze functie. Daarnaast gaf hij sinds 1672 onderwijs
aan Amsterdamse vroedvrouwen en was sinds 1685 professor in de botanie. De
betekenis van Frederik Ruysch ligt echter vooral op het gebied van de anatomie.
Tussen 1665 en 1717 vervaardigde hij meer dan tweeduizend anatomische preparaten. Hierbij had hij zich als doel gesteld om een afbeelding van de liber naturalis,
het ‘Boek der Natuur’, te geven. Op deze wijze kon iedereen met een wetenschappelijke belangstelling direct kennis nemen van de nieuwe inzichten op het gebied
van de anatomie, bijvoorbeeld ten aanzien van de leer over de bloedsomloop.
Ruysch stelde zijn anatomisch kabinet, een soort privémuseum, ter beschikking
aan studenten in de geneeskunde en collega’s, maar ontving eveneens prominente bezoekers en gasten die bereid waren voor de bezichtiging van zijn preparaten flinke bedragen te betalen. Voor zijn bezoekers publiceerde hij een in het
Latijn en in het Nederlands opgestelde catalogus van de verzameling, waarin de
tentoongestelde objecten uitvoerig werden beschreven (Thesaurus anatomicus I-V,
1701-1705). Bijzonder belangrijk vond Ruysch de verbinding tussen preparatietechniek en esthetiek. Volgens hem diende de esthetische opstelling van de anatomische preparaten ertoe de natuurlijke afschuw van de toeschouwers aangaande de preparaten te overwinnen en hen achting en liefde voor de liber
naturalis in te prenten. Zijn ‘Boek der Natuur’ was een even esthetische schepping
als de natuur zelf, waarin men de door de schepper neergelegde harmonie kon
ontdekken.

Het cartesianisme en de nieuwe geneeskunde
Het voorbeeld van Jan Swammerdam en Frederik Ruysch liet zien, hoe de autopsie
de lectuur in het ‘Boek der Natuur’ veranderde. Beide geleerden zijn beroemd geworden door het ontleden van natuurlijke verschijnselen op basis van esthetische
criteria. Maar in de zeventiende eeuw ontstaat ook een nieuw medisch verhaal –
een verhaal over de structuur van het menselijke lichaam en zijn positie in het
systeem van de natuur. Ook hier spelen de begrippen autopsie en auctoritas een belangrijke rol.
Rond het midden van de zeventiende eeuw treedt in de Nederlandse Republiek
een geleerde naar voren die helemaal niets meer wil weten van de autoriteit van de
antieke auteurs: René Descartes (over hem zie samenvattend Röd 1995; over het
cartesianisme in Nederland Thijssen-Schoute 1989; Verbeek 1996). In zijn voor
het eerst in 1637 in Leiden (anoniem) verschenen werk Discours de la méthode geeft
hij zich en zijn lezers rekenschap over het ontstaan van de methodische twijfel die
het belangrijkste instrument van zijn nieuwe filosofie zou zijn. Hij propageert een
radicale breuk met de oude science en hij pleit er zelfs voor de studie van de toen
gangbare filosofie en alle andere wetenschappen helemaal op te geven:
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12. Je ne dirai rien de la philosophie, sinon que, voyant qu’elle a été cultivée
par les plus excellents esprits qui aient vécu depuis plusieurs siècles, et que
néanmoins il ne s’y trouve encore aucune chose dont on ne dispute, et par
conséquent qui ne soit douteuse [...].
13. Puis, pour les autres sciences, d’autant qu’elles empruntent leurs principes
de la philosophie, je jugeais / qu’on ne puvait avoir rien bâti, qui fût solide, sur
des fondements si peu fermes [...].
14. C’est pourquoi, sitôt que l’âge me permit de sortir de la sujétion de mes
précepteurs, je quittai entièrement l’etude des lettres. Et me résolvant de ne
chercher plus d’autre science que celle qui se pourrait trouver en moi-même,
ou bien dans le grand livre du monde [...] (Descartes 1997, pp. 14-16).
De mens zou volgens Descartes alleen nog maar vertrouwen op de ideeën die aan
zijn eigen geest ontsproten zouden kunnen zijn. Dit verregaande rationalisme is
verbonden met een herwaardering van de empirie. Het is voor de mens mogelijk
geworden om op basis van zijn eigen verstand inzicht in de natuur te verwerven,
kennis die zich volgens Descartes vooral ontwikkelt op de grondslag van mechanistische en wiskundige wetmatigheden. De rationeel denkende mens is dus op
basis van zijn eigen autoriteit in staat het ‘Boek der Natuur’ volledig te kennen.
Als logisch gevolg van deze denkwijze wordt de lectuur van de Bijbel strikt gescheiden van de lectuur van het ‘Boek der Natuur’. Voor de medische wetenschap,
waarmee Descartes zich eveneens bezig hield (vergelijk bijvoorbeeld De homine,
postuum verschenen in 1662), betekende dit een radicale verandering van haar
mensbeeld: alle levensprocessen worden als het resultaat van mechanistische
krachten beschouwd. Het organisme wordt tot een grote machine, waarvan het
leven wordt geregeld door de pompfunctie van het hart en de grote bloedsomloop
(vergelijk Sutter 1988, pp. 41-80; Fuchs 1992).
Hoewel Descartes niet de eerste en ook niet de enige wetenschapper was die
verregaande twijfels had omtrent de beoefening van de filosofie en met name de
natuurwetenschappen volgens de op de universiteiten toen gebruikelijke aristotelische methode, kan zijn invloed op het geestelijke klimaat in de Republiek moeilijk worden overschat. Geleerden als Christiaan Huygens (1629-1695) verslonden
zijn geschriften en waren enthousiast over hun revolutionaire stijl (zie over de
ontwikkeling van Christiaan Huygens Andriesse 1994). Trouwens was het later
dezelfde Huygens die grote twijfels had over de waarheid van Descartes’ fysica,
wiskunde en metafysica. Er ontstond in de Republiek een levendige discussie
rond de stellingen van de Franse filosoof, waarbij – om het heel kort te zeggen –
de theologische consequenties van zijn leer werden onderdrukt, de natuurwetenschappelijke resultaten echter gretig werden aangegrepen en voortgezet (over de
invloed van Descartes in Nederland zie Bevochten eendracht, pp. 283-322).
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In het kader van dit artikel kan de betekenis van Descartes’ ideeën voor de geneeskunde niet uitvoerig worden besproken (zie daarover uitvoerig de bundel
Gaukroger 2000 en beknopt Lindeboom 1979). Hier zal vooral één aspect naar
voren worden gehaald dat nauw samenhangt met de boven beschreven esthetische presentatie van de filosofische en natuurwetenschappelijke kennis: de nieuwe vertelwijze waarmee Descartes zijn denkbeelden presenteerde en die ook door
de tijdgenoten werd onderkend. Johannes Clauberg (1622-1665) bijvoorbeeld was
werkzaam aan de in 1655 opgerichte universiteit Duisburg, waar hij zich – als een
van de eersten in Duitsland – inzette voor de verspreiding van het cartesianisme
(over de receptie van Descartes in Duitsland zie Hurson 2009; over Clauberg Coqui 2009). In zijn geschrift Unterscheid Zwischen der Cartesianischer, und der sonst in
Schulen gebräuchlicher Philosophie (1657) legt hij de ideeën die aan de nieuwe denkwijze ten grondslag liggen voor iedereen verstaanbaar uit. Daarbij benadrukt hij
onder andere het nieuwe narratieve karakter van de leer van Descartes. De cartesiaanse filosofie wordt, volgens Clauberg, gepresenteerd als een eigen verhaal,
waarbij alle omstandigheden van haar oorsprong en ontwikkeling op een begrijpelijke manier worden uitgelegd (Clauberg 1657, par. 59, p. 49). Dit had trouwens
ook Christiaan Huygens al bijzonder gewaardeerd:
Wat aanvankelijk, toen deze filosofie [het cartesianisme, BN] naar buiten
kwam, bijzonder beviel, was dat men begreep wat Descartes zei, in tegenstelling tot wat andere filosofen zeiden met hun volledig onbegrijpelijke taal over
die kwaliteiten, substantiële vormen, intentionele soorten en zo meer. Radicaler dan iemand vóór hem heeft hij dit misplaatste gebazel verworpen (geciteerd naar Andriesse 1994, p. 363).
Net als de algemene principes van Descartes’ filosofie is ook zijn narratio ‘claire et
distincte’ gezuiverd van verwarrende verhaallijnen en misleidende zijsporen.
Clauberg gebruikt voor zijn uitleg van Descartes’ leer het beeld van een nieuwe
stad, opgericht door een enkele bouwmeester die alle delen in harmonische proporties heeft gerangschikt. In tegenstelling tot de oude, middeleeuwse stad, waar
alle straten dwars door elkaar heen lopen en de mens gauw de weg kwijtraakt, is
de stad van de nieuwe filosofie een ideaal oord. De rechtlijnige straten voeren de
bezoeker direct naar zijn bestemming (vergelijk Clauberg 1657, par. 9-10, pp. 78). De aanleiding tot deze architectonische metafoor gaf Descartes zelf die in zijn
rechtvaardiging van de nieuwe methode eveneens de grondvesting van een ideaal
gebouw of een ideale stad door maar een bouwmeester en op nieuwe fundamenten met de ware filosofie vergelijkt, wier opbouw hij zichzelf tot doel gesteld had
(Descartes 1997, pp. 18-25). Ook voor de hier genoemde natuurwetenschappers
bezat dit beeld een diepere betekenis.
Als voorbeeld voor deze nieuwe richting in de geneeskunde moet vooral Cornelis Bontekoe (1647-1685) genoemd worden, die ook voor de geschiedenis van de
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Duitse medische wetenschap een belangrijke betekenis had (over Bontekoe zie
Blok & Molhuysen 1930, deel 8, pp. 172-175; De Feyfer 1937; Lindeboom 1981,
pp. 93-95. Over de Duits-Nederlandse betrekkingen op het gebied van de geneeskunde zie de bundel Van Lieburg & Toellner 1982. Over de Duits-Nederlandse
kennistransfer algemeen zie de bundel Leemans, Konst & Noak 2009). Bontekoe
werkte enkele jaren als lijfarts van de Grote Keurvorst Frederik Willem van Brandenburg (1620-1688) en werd als professor benoemd aan de universiteit van
Frankfort aan den Oder. Hij stierf in 1685 te Berlijn. In zijn oeuvre – waarvan een
groot gedeelte naar het Duits werd vertaald – gaat het vooral om de popularisering van de nieuwe cartesiaanse geneeskunde die in deze tijden in Duitsland nog
maar weinig aanhangers vond. Bontekoe was vol geestdrift voor de nieuwe leer en
ging dan ook geen discussie uit de weg, wat leidde tot talrijke aanvaringen, onder
andere met Nederlandse theologen.
Met het cartesianisme, zo schreef hij in een brief aan een collega, begint de dag
van een nieuwe filosofie, het heldere licht van de anatomie, de stralende vlam van
de scheikunde en de verlichting van alle dingen die daarvoor met duisternis waren
bedekt (Overkamp 1692, C1v-C2r). In navolging van de apostelen zullen de aanhangers van de nieuwe wetenschap leven als kinderen van het licht: het licht van
de rede en het licht van de verbeeldingskracht die een volmaakte wetenschap ten
gevolg zal hebben. Bontekoe gebruikt de metafoor van Phaëton om de aanhangers van het cartesianisme te kenschetsen: zij voeren hun wagen – voortgetrokken
door de paarden van de ijver en de bezieling voor de wetenschap – tot aan de
hoogste hemel van de kennis. In tegenstelling tot Vondel die het kennisstreven
van Phaëton in een kosmische catastrofe liet eindigen, wordt Bontekoe niet gehinderd door enige scepsis aangaande de menselijke vermogens en de macht van
de rede.4 Er vindt dus een grondige herwaardering van de Phaëton-mythe plaats:
zij is niet langer een beeld voor de verderfelijke menselijke curiositas en voor een
afkeurenswaardige hybris, maar een nieuwe geschiedenis van de onbegrensde
mogelijkheden van het experiment en de autopsie.
Vol afkeuring spreekt Bontekoe over de discipelen van de auctoritas, de lafheid
van de boekenverzwelgers, die alleen willen proeven wat anderen hebben voorgeschoteld. Het harmonische samengaan van auctoritas en autopsie dat nog kenmerkend was voor de wetenschapsbeoefening van Nicolaes Tulp, is hier opgegeven
ten gunste van de methodische twijfel en het experiment.

Een nieuw gebouw van de wetenschap
Het was het uitdrukkelijke streven van Cornelis Bontekoe een ander gebouw van
de geneeskunde op te richten, waarbij het menselijke verstand dit bouwplan volledig moest kunnen doorgronden. Een eerste vereiste daarvoor was, een moderne
leeswijze te vinden van het ‘Boek der Natuur’ en de plaats die de mens erin inneemt. Volgens Bontekoe heeft God alleen voor de mens de hele wereld gescha-
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pen. Als gevolg daarvan is de kennis van de schepping ook alleen met het menselijke verstand en zonder de kennis van de Bijbel te verwerven:
De Mensch is dan Gods laatste en Heerlijkste werk, om wien alles gemaakt is,
dat gemaakt is. ’t Geen een iegelijk belyden moet, die een mensch is, dat is, die
verstand heeft, en reden gebruykt, in soo verre, dat men geen Bybel van noden
heeft, om sulx te leren, hoewel de selfde dat doet, op een uytmuntende wys,
terwyl de Schepper selfs in sijn Woord, wat hy gedaan heeft, verklaart. Maar
behalven Gods woord, so is hier ’s menschen Leermeester de Natuyr, gelijck
men het noemt, of liever de Reden, die alle menschen overreedet, datse Schepselen sijn van God gemaakt, die alles, wat‘er buyten de mensch is, geschapen
heeft. Dat is een waarheit soo in ’s menschen gewisse ingeënt, dat de gene
diese loochend, geen ander mensch is, als die de menschelijkheit uytschud
(Bontekoe 1684, p. 3).
Tegen deze achtergrond hekelt de auteur het misbruik dat tot dan toe van het
‘Boek der Natuur’ gemaakt werd, met name de bemoeienis van theologen met
deze materie. Zij hebben kennelijk een geheel verkeerd exemplaar in handen gehad, niet het ‘Boek der Natuur’, maar het ‘Boek van Thurelure’ (Bontekoe 1697, p.
4. Het Nederlandse origineel verscheen in 1680: Nieuw gebouw van de chirurgie of
heelkonste). Met nadruk onderstreept Bontekoe de scheiding tussen lichaam en
ziel, een van de belangrijkste theses van het cartesianisme en de basis voor het
vernieuwde begrip van de menselijke positie in de schepping:
Twee dingen maken een Mensch uyt, en dit Goddelijk Werk soo groot en Wonderbaar, de ziel en ’t lighaam; welke te samen, en met den ander sijn, sonder
dat of de ziel in ’t lighaam is, of met het zelve vermengt, of verenigt [...] (Bontekoe 1684, p. 4).
De strikte scheiding van lichaam en ziel onderwerpt het menselijk lichaam aan de
natuurwetten die Bontekoe in navolging van Descartes helemaal mechanistisch
opvat. Als geneeskundige streeft hij ernaar om dit in zijn ogen wetenschappelijk
mensbeeld over te dragen en de dwalingen van de medici uit de voorbije eeuwen
uit te roeien. Hun leerstellingen bespot hij als ‘Trojaans paard’, van buiten vol
mooie retoriek, van binnen echter vol verderfenis en leugens (Bontekoe 1688, pp.
531-532). Daarnaast bekritiseert hij de oude medische autoriteiten nog met behulp van een andere metafoor. Zij zouden de ‘Diana van Ephesos’ aanbidden,
waarmee hij de klakkeloze overname van de antieke geneeskunde en onwetenschappelijke, magische praktijken in de behandeling van de patiënten bedoelt,
die ook in de zeventiende eeuw nog niet tot het verleden behoorden (Bontekoe
1688, p. 479). Voor Bontekoe gaat het er integendeel om, de ware bewegende
krachten van de ‘menselijke machine’ te ontsluieren. De mens is samengesteld
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uit vlees, aderen en spieren die als een groot raderwerk samenwerken. Voor een
emblematische betekenis van bijvoorbeeld het hart is er in dit systeem geen
ruimte meer: ‘’t Hert is dan alleen gemaakt voor den omloop des bloeds, en ’t is
door de selve, dat het leven grotelijx bestaat; van de selve hangen alle bewegingen
af, en de dood komt so ras dese ophoud’ (Bontekoe 1684, p. 26).
De leer van de bloedsomloop, die de Engelse arts William Harvey (1578-1657)
had ontdekt en die door Descartes eveneens in zijn systeem werd geïntegreerd,
wordt voor Bontekoe de basis van het hele medische systeem. Hij beroept zich in
deze samenhang op de autoriteit van Harvey en de nieuwe anatomie en verheft de
bloedsomloop tot het belangrijkste kenmerk van de menselijke existentie. Op
deze manier ontstaat een nieuw geneeskundig credo, een geloofsovertuiging, die
gebaseerd is op de resultaten van het natuurwetenschappelijke experiment:
Sulx ons voor vast staat te besluyten, en t’erkennen, dat ons leven, onse gesondheit, en alle onse bewegingen afhangen, en bestaan in ons bloed, en de sappen, die
daar uyt ontspringen, en weder na toelopen, welke door hun pypen gedurig
worden om en om gevoert: So dat ons gansche gestel niet anders is dan van
grote en kleyne pypen bestaande die gevuld sijn met gedurig lopende sappen, en
vogten, verscheiden van aard, loop, plaats, en werking (Bontekoe 1684, pp. 3031).
Op basis van deze leerstellingen bouwt Bontekoe een eigen medisch systeem,
waarin vooral het voorschrijven van een gezonde levenswijze een belangrijke rol
speelt. Maar Bontekoe heeft niet alleen cartesianische en diëtische leerstellingen
naar het Duitse cultuurgebied geëxporteerd. Hij was ook een fervent aanhanger
van het drinken van koffie, thee en chocolade, een gewoonte die door zijn toedoen in Brandenburg ingeburgerd raakte. Op deze wijze had de nieuwe geneeskunde direct een verheffend effect op de Duitse cultuurgeschiedenis.

Slot
In zijn voorwoord tot de door hem vervaardigde vertaling van het Neues Gebäude Der
Chirurgie (1697; Ned. Nieuw gebouw van de chirurgie of heelkonste, 1680) van Cornelis
Bontekoe schrijft Johann Peter Albrecht (1649-1724), een geneesheer uit Hildesheim:
Zeg niet, mijn lezer, dat alleen het oude goed is en bewaard zou moeten worden, het nieuwe daarentegen suspect en verdacht, want de oude slang zou anders wel een onderkomen bij je zoeken, alleen omdat ze zo oud is. En ware het
oude ook 1.000.000 jaren oud, maar niet gegrond op de ware beginselen of
strijdig tegen de regels van het verstand, dan ben je niet verplicht, om je daaraan vast te houden, en je mag het met goed recht en zonder en slecht geweten
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terzijde schuiven. Als het nieuwe daarentegen zo geschapen is dat je ziel –
zoals Cartesius leert – aan zijn juistheid niet kan twijfelen, dan moet je het
omhelzen, ook al ware het maar een kwartier oud. Wanneer alleen die dingen
waar zouden zijn die de ouden hebben geleerd, dan zou het slecht gesteld zijn
met Copernicus, Galileo, Tycho Brahe en de andere vooruitstrevende wiskundigen, wier steeds in aantal toenemende nieuwe inzichten de hele wereld tot
be- en verwondering dwingen (Bontekoe 1697).5
De nieuwe principes van het cartesianisme zijn bij hem klaarblijkelijk al doorgedrongen en geestdriftig spreekt hij over de moderne natuurwetenschap. De auctoritas van de ouden wordt getoetst aan de regels van het verstand, waarachter de
door Descartes opgestelde principes schuilen. Het klakkeloze vasthouden aan
oude leerstellingen wordt hier een zondige handeling, omdat dan ook de duivel
een indrukwekkend lange traditie voor zich kan opeisen. De medische geschriften
vervullen op het gebied van de overdracht van het cartesianisme een pioniersfunctie. Afgezien van de genoemde filosoof Johannes Clauberg dringt dit systeem pas
in de achttiende eeuw sterker door in het Duitse natuurwetenschappelijke en filosofische discours. Bemiddelaars als Cornelis Bontekoe speelden een cruciale rol
in de overdracht van de cartesianistische ideeën en bij de popularisering van medische en natuurwetenschappelijke kennis. Verder leverden zij een belangrijke
bijdrage aan de discussie rond de begrippen auctoritas en autopsie. De afhankelijkheid van overgeleverde autoriteiten wordt ingeruild voor het enthousiasme voor
het experiment en de eigen natuurwetenschappelijke ervaring. Het zou nog tot
diep in de achttiende eeuw duren tot de voor hen cruciale scheiding tussen de liber
naturalis en de liber supernaturalis ook voor theologen bespreekbaar werd. De bijdrage die deze medici leverden aan de vroege verlichting verdient dientengevolge
onze aandacht.

Noten
1. Het artikel is een herziene versie van een voordracht gehouden op de docentenbijeenkomst van universitaire neerlandici in het Duitse taalgebied op 6 maart 2010 aan de
universiteit Keulen.
2. ‘Besonders die Naturwissenschaften – von der Anthropologie zur Hirnforschung, von
der Biologie zur Evolutionstheorie, von der Astronomie zur Optik und Instrumentenkunde – haben Konjunktur. So treten verstärkt wissenschaftshistorische Figurationen
und Motive, Diskurse und Wissensfelder, kulturelle Praktiken und ästhetische Verfahren in den Blick’. Košenina 2009, p. 8.
3. Over deze problematiek wordt onderzoek gedaan aan de Forschungsstelle zur Historischen
Epistemologie und Hermeneutik van de Humboldt-Universiteit te Berlijn. Voor een samenvatting van de hier gebruikte resultaten zie http://fheh.org/projekte/historische-epistemologie/36/101-auctoritas-und-testimonium-epistemologien-der-glaubwuerdigkeitund-des-vertrauens. Laatst geraadpleegd 22 januari 2011.
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4. Ook Vondels tragedie Faëton (1663) had natuurwetenschappelijke implicaties, zij was een
waarschuwing voor al te grote curiositas. Zie het ‘Berecht‘ bij Faëton, Vondel 1937, 34-35.
5. Voorwoord van de vertaler: ‘Sage nicht, mein Leser, das Alte sey gut zu behalten, das
Neue sey aber suspect und verdächtig, es dürffte dir die alte // Schlange sonst eine instantz
machen, und ihres Alters halber adresse bey dir suchen. Und wäre jenes 1000000. Jahr
alt, es gründete sich aber nicht auf die wahren principia, oder es streite wider die Vernunffts-Regeln, so bistu nicht schuldig, dich länger daran zuhalten, besondern kanst
mit allem Rechte und guten Gewissen es fahren lassen.
Hingegen das Neue, da es so beschaffen, daß an dessen Gewißheit, wie Cartesius
lehret, deine Seele nicht zweiffeln kan, wäre es auch nur eine Viertelstunde alt, so verpflichtet es dich zum Glauben und Beyfall. So das alleine wahr wäre, was die Alten erfunden, so würde es schlecht mit dem Copernico, Galilaeo, Tychone des Brahe und andern
fürtrefflichen Mathe- // maticis stehen, derer stets anwachsende neue Erfindungen die
gantze Welt zu höchster admiration und Verwunderung bewegen.’
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De auteur en beeldende kunstenaar
Armando in de jaren 1954-1960: de
beginjaren van een multitalent
Trudie Favié
In this paper, an attempt is made to sketch the first years of the artistic career
of the Dutch writer and painter Armando (1929) in relation to the scrapbooks
he made himself from 1954 to 1973. In addition to an introduction to the themes and works of this multi-talented artist, the paper confirms that the scrapbooks, especially the first that was made in 1954-1960, illustrate the image of
an aggressive and provocative Armando. Frustration about negative criticism
of his poems has lead to aggression and bolstering this attitude in the composition of the scrapbook.

Inleiding
Een aantal jaren geleden gaf beeldende kunstenaar en schrijver Armando mij twee
grote dozen met documentatie in beheer betreffende zijn beeldende en literaire
werk. De dozen bevatten een schat aan materiaal, met name uit de eerste decennia van zijn kunstenaarschap, waarvan ik voor onderzoek naar zijn oeuvre gebruik
kon maken. Een aanzienlijk deel van de documentatie bestaat uit de plakboeken
die de kunstenaar in de eerste negentien jaar van zijn loopbaan zelf heeft bijgehouden. De albums zijn gevuld met uitgebreide informatie betreffende de receptie
van zijn beeldende, literaire en documentaire werk, maar moeten ook als egodocumenten en een vorm van zelfreceptie worden beschouwd. Voor zover ik weet,
kennen deze plakboeken in de receptie van de Nederlandse literatuur geen vergelijk. Ze vergen derhalve een uitgebreide studie.
Als eerste aanzet daartoe zal ik de vraag onderzoeken in hoeverre het bestaande
beeld van Armando al dan niet wordt bevestigd door het eerste plakboek dat de
periode 1954-1960 bestrijkt. Welke elementen karakteriseren dit album? In Armando’s poëzie uit de beginjaren speelt agressie een grote rol. En in deze periode
is provocatie in zowel zijn poëzie als in het beeld dat hij van zichzelf geeft, een
belangrijk element. Worden agressie en provocatie ook in de plakboeken zichtbaar en, meer in het bijzonder, is hier iets van in het eerste album te zien?
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Allereerst zal ik echter het bestaande beeld van Armando – voor zover ik dat
voor mijn analyse nodig heb – kort introduceren.

Het bestaande beeld van het multitalent Armando
In zijn geboorteland is Armando (1929) algemeen bekend. Velen weten dat hij een
Nederlandse beeldende kunstenaar is en dat er in Amersfoort een museum is dat
volledig aan zijn werk is gewijd. Armando is zeer vaak in het nieuws, meestal in
verband met zijn beeldende kunst. Om de paar maanden verschijnt wel een interview met hem in een dagblad of tijdschrift en er is volop aandacht in de pers voor
een van de vele exposities waarop zijn werk is te zien. Armando is een succesvol
kunstenaar en hij geldt op dit moment als een van de meest bekende en best
verkopende kunstschilders van Nederland.1
Maar Armando heeft meer artistieke talenten; met recht beschouwt men hem
als een multitalent. Naast kunstschilder is hij de maker van indrukwekkende, monumentale bronzen beelden en tekenaar van een oeuvre dat een grote tijdsspanne
bestrijkt. Zijn eerste solo-expositie van tekeningen was in 1954 en sindsdien zijn
er diverse tentoonstellingen exclusief aan deze kunstvorm gewijd. De laatste twee
grote overzichtsexposities van tekeningen werden in 1999 in het Teylers Museum
in Haarlem en in 2001 in het Kupferstichkabinett in Berlijn en aansluitend in het
Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte in Münster georganiseerd.2
Daarbij is Armando schrijver en speler van ‘Herenleed’, absurde theaterdialogen
die hij samen met Cherry Duyns schreef en die ze in de periode 1975-1997 met
tussenpozen op televisie en in het theater hebben opgevoerd.3 Verder is hij filmen documentairemaker en violist. Nadat hij als jongen na afloop van de Tweede
Wereldoorlog een aantal jaren op bevrijdingsfestivals had gespeeld, nam hij op
zestigjarige leeftijd de viool weer in handen. Van 1990 tot 2003 trad hij als primas
op: aanvankelijk met het Koninklijk Zigeunerorkest Tata Mirando en daarna in
het door hemzelf opgerichte ‘Armando and his Quartet’.
Naast deze activiteiten geldt Armando als een belangrijke Nederlandse schrijver
en dichter. In 1964 verscheen zijn debuut (Armando 1964). Tot heden publiceerde
hij een veertigtal proza- en poëziewerken. Vanaf 2003 legt hij zich voornamelijk
toe op het ultrakorte verhaal. De schrijver-kunstenaar is nu 82 jaar en werkt nog
steeds en unverfroren aan zijn beeldende en literaire oeuvre.
In zijn oeuvre behandelt Armando de thema’s (oorlogs)geweld, de relatie tussen dader en slachtoffer, schuld en boete en de onbarmhartige voortgang van de
natuur. Het leidende thema dat de andere thema’s verenigt, is ‘schuld’. In het
bijzonder de poëzie kan worden gelezen als een vergeefse poging om vanuit een
worsteling met het begrip ‘schuld’ de tegenstellingen die in de thema’s besloten
liggen op te heffen. De dichter streeft ernaar om dader en slachtoffer te laten
samenvallen. Hij doet in proza en poëzie voortdurend pogingen om de dood op
te heffen ten gunste van het leven en de tijd en, hiermee verbonden, ook de groei
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van de natuur een halt toe te roepen. Kenmerkend voor Armando’s hermetische
en polyvalente poëzie is dat hij het schuldbewustzijn niet ondubbelzinnig verwoordt. Een treffend voorbeeld hiervan is het monostichon ‘gelukkig nog duizenden slachtoffers’ dat hij in 1959 in het avant-gardistische tijdschrift gard sivik
publiceerde (Armando 1999, p. 40).4
Vanaf het vroegste werk tot heden is Armando’s thematiek in alle disciplines
dezelfde. Er zijn echter verschillen aan te wijzen in de manier waarop hij ‘geweld’
in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw thematiseert. In deze jaren doet hij
dit op een agressieve en provocerende manier. In de tekeningen valt de agressieve
lijnvoering op, op sommige is duidelijk te zien dat hij met het potlood – alsof hij
een scherp mes hanteerde – bijna door het papier is heengegaan. In poëzie zowel
als proza creëert hij een opvallend subject: een man die zijn naam draagt. Om
hem heen hangt een aureool van agressie en machtsvertoon dat opvallende overeenkomsten vertoont met het beeld dat Armando in die jaren van zichzelf geeft.
De zelfgekozen naam ‘Armando’ heeft niet alleen een exotische klank, maar is
ook, wellicht toevallig, het gerundium van ‘armare’.
In de manifesten die de schrijver aan het eind van de jaren vijftig en in de jaren
zestig van de vorige eeuw heeft geschreven, kan – net als in het latere werk – een
idioom worden aangewezen dat fonologisch verwant is. Dit idioom is tevens fonologisch verwant met zijn naam. De verwevenheid van kunstenaar, persoon en
oeuvre is hecht.
In latere teksten verdwijnen de provocerende en agressieve aspecten naar de
achtergrond en behandelt de kunstenaar ‘geweld’ met meer afstand en reflectie.
Zijn naam is dan uit de gedichten verdwenen. In de essays die hij schrijft vanuit
zijn woonplaats Berlijn, waarnaar hij in 1979 is verhuisd, vertelt hij wél over zichzelf in de derde persoon waarbij hij zijn naam gebruikt. In alle passages waarin
hij dit doet, spreekt hij over ‘de kunstenaar Armando’ en verklaart hij diens thematiek.

Een voorbeeld van zelfreceptie: de plakboeken die Armando van
1954 tot 1973 over zijn ontwikkeling als beeldende kunstenaar en
literator heeft gemaakt
Vanaf het moment van zijn debuut op twee artistieke terreinen heeft Armando
negentien jaar lang plakboeken bijgehouden met reacties op zijn werk. In de periode 1954-1973 vulde hij albums met kranten- en tijdschriftenartikelen; uitnodigingen voor solo- en groepstentoonstellingen; getypte versies van toespraken die
ter gelegenheid van openingen van – vooral – solotentoonstellingen werden gehouden; foto’s die tijdens (openingen van) exposities waren gemaakt en andere
zaken die zijn publieke optredens en publicaties hebben begeleid.
Armando documenteerde zijn oeuvre in negen plakboeken van een iets kleiner
formaat dan A3.5 Hij dateerde de albums met pen op de voorzijde: ‘1954-1960’;
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‘1960-1964’; ‘1964’; ‘1964’; ‘1965’; ‘1966-1967’; ‘1968-1970’ en ‘1970-1972’. Het
eerste heeft Armando voorop als enige tevens gesigneerd en het negende bleef
ongedateerd en bestrijkt de periode 1972-1973. Het bevat slechts 27 pagina’s die
zijn gevuld. Achterin zijn echter los meerdere artikelen en knipsels gestoken. De
acht gedateerde albums bevatten respectievelijk 65, 49, 37, 85, 82 en 80 bladen
die zijn beplakt. Dit is tot en met de laatste aanwezige pagina het geval. In alle
albums zijn de pagina’s ongedateerd en ongenummerd en het is niet zichtbaar of
Armando bladen, leeg of gevuld, heeft verwijderd.
De negen plakboeken definieer ik als een verzameling documenten rond één
onderwerp: de ontwikkeling van Armando vanaf het begin van zijn openbare leven als beeldend kunstenaar en literator tot in 1973. De maker van de albums is
Armando zelf: zijn handschrift kan men voorop en in de boeken herkennen en de
albums vormen een onderdeel van zijn verzameling documentatie over de eerste
decennia van zijn kunstenaarschap. Mogelijk hebben anderen voor hem documenten ten behoeve van de albums verzameld en/of aan het fysieke ‘plakwerk’
meegewerkt. In ieder geval onderscheid ik in deze fase van mijn onderzoek naar
de albums geen andere handschriften dan die van Armando. Aan de hand van de
plakboeken valt niet te controleren of Armando de enige verzamelaar en samensteller is. Om hier meer over te kunnen zeggen, moet bij zowel Armando als
anderen die hem in deze periode van dichtbij hebben meegemaakt, informatie
hierover worden ingewonnen. Wel wordt uit het eerste album duidelijk dat Armando in 1957 een knipseldienst heeft ingeschakeld. Over deze knipseldienst
kom ik in de volgende paragraaf te spreken.
In de plakboeken onderscheid ik verschillende soorten knipsels: artikelen over
solo- en groepsexposities waaraan hij deelnam, artikelen over zijn literaire activiteiten en artikelen waarin hij als kunstenaar of schrijver wordt genoemd, maar
niet besproken. In de laatste twee soorten artikelen onderstreepte Armando consequent en nadrukkelijk zijn naam met pen en de onderstrepingen zijn ‘vetter’
dan de wijzende pijlen die hij bij sommige artikelen zette.
Particuliere foto- en herinneringsalbums zijn vaak duidelijk voor iemand of
meerdere personen gemaakt, bijvoorbeeld familieleden. In een fotoalbum wordt
door middel van bijschriften ook wel eens de beoogde kijker ‘toegesproken’. Armando’s plakboeken zijn niet zichtbaar aan iemand geadresseerd en met de bijschriften en pijlen richt hij zich niet tot een specifieke persoon of groep personen.
Geen van de albums heeft bijvoorbeeld een opdracht.

Het album 1954-1960: agressie speelt een duidelijke rol
Armando heeft in de jaren zeventig van de vorige eeuw meerdere kunstwerken
gemaakt waarin hij historische foto’s en ongedefinieerde foto’s van landschappen
(waarop de omgeving van Kamp Amersfoort vaak kan worden herkend) integreerde. Hij betekende de foto’s met lijnen die als verwijzingen naar het verleden
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moeten worden gezien. De betekende foto’s heeft hij in meerdere tekeningen geintegreerd. Ze hebben titels als Schuldig landschap, Beschuldigd landschap en De onbekende soldaat. Soortgelijke kunstwerken maakte de kunstenaar ook als illustraties
bij Het gevecht. Een gedicht (Armando, 1976). In de jaren zeventig gebruikte hij ook
betekende foto’s als onderdeel van tekeningen; naast historische foto’s van soldaten en tanks gebruikte hij bijvoorbeeld voor een vierluik een vergrote foto van een
schilderij van Savonarola.6 In de jaren tachtig betekende Armando anonieme foto’s uit fotoalbums en noemde deze tekeningen Anmerkungen zur Vergangenheit. Hij
betekende ook oude prentbriefkaarten. In het Berlijnse essay ‘Trudel’ beschrijft
hij zijn zoektocht naar oude fotoalbums op Berlijnse rommelmarkten. Een voorwaarde om albums te kopen is voor hem dat ze ‘niet van na ’50 [zijn], dat is nog
niet zo ver weg, daar kan ik nog steeds bij’ (Armando 1983, p. 12). Armando zoekt
voor zijn kunst een onbereikbaar verleden. Veel illustraties in zijn Berlijnbundels
getuigen hiervan. De illustraties die hij voor Machthebbers gebruikte, bevinden zich
in een envelop in zijn persoonlijke documentatie en zijn een voorbeeld van zijn
voorliefde voor het onbereikbare verleden. Ze getuigen echter ook van een voorkeur voor tastbare herinneringen, in de vorm van ansichten, aan gemaakte reizen.
En ze laten zien dat Armando graag zelf het materiaal koos om zijn essays te
illustreren. De illustraties voor Machthebbers in de documentatie zijn voornamelijk
prentbriefkaarten van oudere kunstwerken die hij in het buitenland kocht. Armando koos prentbriefkaarten van schilderijen die hij in de Berlijnse essays besprak.
Armando houdt dus van fotografie. In zijn plakboeken nam hij geen foto’s op
omdat ze verwijzen naar een onbereikbaar verleden. De ingeplakte foto’s zijn van
recente datum, laten zijn belangstelling voor fotografie zien en passen bij de uitvoerige documentatie van zijn eerste exposities. De foto’s zijn vooral in het eerste
album geplakt. Ze illustreren de noviteit van Armando’s carrière als kunstenaar.
Geen enkele keer heeft Armando de fotograaf vermeld. Hoewel dit niet zo hoeft
te zijn, wekken de foto’s daardoor de indruk dat ze door niet-professionele fotografen zijn gemaakt en lijken het kiekjes uit een particulier fotoalbum. Overigens
voorziet de maker deze nog wel eens van bijschriften.
Plakboeken vragen een andere manier van lezen en kijken dan gewone boeken,
al dan niet met afbeeldingen: ze vergen een actieve houding van de kijker/lezer.
Een voorbeeld van Armando’s nauwkeurige en zorgvuldige documentatie, en zijn
aansporing om het album actief te ‘lezen’, vormen de eerste twee pagina’s van het
eerste album. Hier ‘opent’ Armando paginagroot met de uitgetypte versie van de
rede die Jan Elburg bij de opening van zijn eerste eenmanstentoonstelling in Le
Canard in Amsterdam heeft gehouden. In de linkerbovenhoek bevestigt de kunstenaar de gedrukte uitnodigingskaart met een door hem met de hand aangebrachte
correctie (zijn handschrift is herkenbaar). Met pen heeft hij de naam van Gerrit
Kouwenaar, die oorspronkelijk de opening zou verrichten, doorgehaald en vervangen door ‘Jan G. Elburg’. Wanneer men de uitnodiging omslaat, deze is aan
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één zijde vastgeplakt, leest men Elburgs korte, getypte, bijschrift bij zijn toespraak. Net als de meeste ingeplakte toespraken is Elburgs rede getypt, mogelijk
is het een doorslag.
Een aantal bladzijden bevat documenten die Armando zo inplakte dat ze tweezijdig kunnen worden gelezen. Artikelen groter dan de albumpagina plakte hij
deels opgevouwen in.
Vooral in het eerste plakboek is op veel pagina’s sprake van uitgewogen collagecomposities. De twaalfde pagina vormt hiervan een goed voorbeeld; hetzelfde
geldt voor de zorgvuldigheid en precisie waarmee Armando de boeken heeft gecomponeerd. Het eerste album spant wat dit betreft de kroon. In het hart van
pagina twaalf plakte Armando twee krantenknipsels boven elkaar en liet hij de
rest van de pagina wit.7 Op de artikelen vermeldt hij de namen van de betreffende
periodieken en de verschijningsdata. Het bovenste knipsel is het kleinste. Het is
een bescheiden artikel. Het is Armando’s handschrift dat vermeldt: ‘27/7/56’. Het
Parool. Het artikeltje kondigt het zojuist uitgekomen nummer van november-december 1955 van Podium aan.8 Het heeft geen titel, is beschrijvend en met een
kleine letter en weinig wit gezet. Een auteursvermelding ontbreekt, maar het was
niet ongebruikelijk dat een dergelijk berichtje anoniem werd gepubliceerd. Het
eindigt met een opsomming van de dichters van wie in het besproken nummer
werk is opgenomen, onder wie Armando, gevolgd door zijn gedicht ‘met m’n
handjes’. De naam ‘Armando’, die eenmaal in het artikel voorkomt, is met pen
dik onderstreept.
Op het tweede artikel staat in Armando’s handschrift, het ‘dordrechts nieuwsblad’
geschreven. De datering is, in hetzelfde handschrift: 25/10/56. Het artikel is de
bespreking van J.J. Beckmann van de tentoonstelling die Liga Nieuw Beelden op
dat moment in de Picturazalen houdt.9 Andere exposanten worden niet bij naam
genoemd. Het album bevat op de pagina ervoor en erna de uitnodiging voor de
tentoonstelling van Liga Nieuw Beelden bij Felison in Velsen (28 januari – 12
februari 1956) en in het Stedelijk Museum in Amsterdam (2-22 november 1957).
Rechts boven het artikel van Beckmann heeft Armando met pen een wijzende pijl
gezet. De recensent oordeelt negatief: hij schrijft dat hij moet toegeven ‘niet zeer
geschoold’ te zijn in abstracte zaken en wenst cynisch ‘deze schilders sterkte toe
bij het vervolmaken van hun idioom’. Armando springt er voor hem als ‘barbaar’
uit. Met zijn peinture criminelle werpt hij ‘letterlijk een bloedvlek op deze tentoonstelling’.
De titel van het artikel is groot gezet en luidt: ‘Bloedvlek op Nieuw Beelden’. De
dramatische beeldspraak wordt onderstreept door de ondertitel die kleiner is gezet, maar nog altijd met een grotere letter en vetter dan het vervolg van het stukje:
‘Zelden een voorstelling, zwakke weerklank’. Volgens Beckmann kost Armando’s
tentoongestelde doek ‘30.000 centen te veel’.
Armando’s paginacompositie heeft een provocerend karakter. Bij het inplakken
van artikelen in de albums houdt hij over het algemeen de chronologie van ver-
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schijning aan. Nu lijkt hij de afkeurende toon van het artikel van Beckmann te
benadrukken door de twee artikelen op dit blad niet in chronologische volgorde
in te plakken. Beckmanns recensie staat onder het artikeltje uit Het Parool, waardoor de kop in grote letters nadruk krijgt. Met de compositie van de pagina onderstreept Armando zijn preoccupatie met geweld en provocatie.

Een streven naar volledigheid en een groeiende afkeer van
negatieve beoordelingen
Wanneer ik de inhoud van Armando’s plakboeken vergelijk met wat er aan documentatie over hem uit deze periode bekend is, laat deze verzameling documentatie, zowel in aantal als in diversiteit, zien dat Armando ernaar moet hebben gestreefd ‘alles’ betreffende de receptie van zijn werk te verzamelen.
Aan de hand van de documentatie in het eerste plakboek betreffende zijn eerste
solo-expositie ‘peintures criminelles’ in Le Canard, die op 26 januari 1957 opende,
en de expositie met dezelfde naam, die eind september van dit jaar in Kunstzaal ’t
Venster in Rotterdam van start ging, geef ik nog enige voorbeelden van de wijze
waarop Armando voor zijn documentatie te werk ging. Hij lijkt geen recensie te
willen missen, ook negatieve recensies niet. Deze houding, die jegens negatieve
recensenten verbeten kan worden genoemd, kan ook te maken hebben met een
groeiende afkeer van negatieve beoordelingen.
Na de getypte versie van de toespraak van Jan Elburg, die ook de tweede tentoonstelling in Le Canard opende, wordt de volgende plakboekpagina gevuld met
een zogenaamd contactvel met foto’s in een klein formaat, waarop Elburg en bezoekers van de opening kunnen worden herkend.
Het pamflet ‘Krimineel…’, in gescheurde vorm en derhalve onvolledig, is boven
de uitnodigingskaart voor de tentoonstelling in Le Canard ingeplakt (Armando
1957a) Het pamflet kan als Armando’s vroegste manifest worden gezien. Wanneer Armando medeoprichter van Nul is, schrijft hij voor deze groep manifesten,
samen met andere leden, of op persoonlijke titel.
Het provocerende ‘Krimineel…’, met negatieve persstemmen over Armando,
werd ter gelegenheid van de tentoonstelling verspreid en zet de toon. Het bevat,
net als de binnenkant van de uitnodigingskaart, meerdere, meest negatieve, persreacties op de kunstenaar en zijn werk.
Ook wat betreft de expositie in ’t Venster geeft Armando in het plakboek zo
volledig mogelijk informatie. Hij plakt de uitnodigingskaart zó op dat zowel de
bedrukte binnen- als achterkant kan worden gelezen/bekeken. Op de binnenzijde
heeft hij bij de openingsdatum het jaartal, 1957, dat in de gedrukte tekst ontbreekt, met pen toegevoegd. Op de achterzijde heeft hij bij de activiteiten van ‘’t
Venster in de middagpauze’, die hier staan aangekondigd, zijn bijdrage op 9 oktober 1957 (‘Armando uit eigen literair werk’), met pen omcirkeld (bij beide toevoegingen is zijn handschrift herkenbaar).
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Het plakboek laat verder zien dat Armando er vanaf deze tentoonstelling voor
kiest om ten behoeve van zijn privédocumentatie een knipseldienst in te schakelen.
Op de plakboekpagina die volgt op die met onder andere de uitnodigingkaart
voor Armando’s expositie in ’t Venster volgen twee krantenbesprekingen van de
expositie. De eerste is uit Het Rotterdams Nieuwsblad genomen en is gehecht aan een
papier waarmee ‘de Perscombinatie Swaneveld – Den Haag Afd. Krantenknipsels’
afnemers knipsels aanbood. Het is een lichtgroen formulier met daarop gestempeld ‘1 oct. 1957’. Onder de naam van de perscombinatie staan zestien kadertjes
waarin evenzoveel periodieken uit de regio Den Haag-Rotterdam zijn vermeld. Het
Rotterdamsch Nieuwsblad heeft een ponsgaatje. Boven de recensie die aan het groene
formuliertje ‘hangt’, heeft Armando zelf een recensie uit Het Vrije Volk geplakt.
Daarboven heeft hij met pen het dagblad benoemd en gedateerd: ‘Het Vrije Volk
30 sept ’57’.
Getuige het plakboek lijkt Armando zelf de persreacties die in de regio Amsterdam verschijnen, uit te knippen. De meest ‘felle’ reacties die naar aanleiding van
zijn poëzie worden gepubliceerd, zal hij gebruiken voor een overzicht van persreacties dat voorin verzamelde gedichten staat afgedrukt (Armando 1964, pp. 6-7).
Hij lijkt negatieve kritieken eerst te hebben uitgetypt om ze in het plakboek te
verzamelen. Op pagina 39 (z.p.) citeert hij bijvoorbeeld Ad den Besten uit Ontmoeting van januari 1959: ‘Nee, Armando staat niet op mijn lijstje. Dit “enige echte
talent” uit Dichters van morgen, “de nieuwe hoop van Nederland” houd ik nu ten
naaste bij voor een epigoon! […]’.
Het is duidelijk dat Armando aan het eind van de jaren vijftig zijn agressie op
dichter-recensent Den Besten richt. Ondanks de mooie recensies van zijn beeldend werk in het eerste plakboek, dat naar het einde toe laat zien dat Armando
als beeldend kunstenaar ook internationaal doorbreekt en zijn naam vestigt, kan
hij negatieve kritiek op zijn poëzie moeilijk verkroppen.

Inspiratiebronnen in de jaren vijftig en zestig: haat en vrijheid
Het is dus gebleken dat de plakboeken het bestaande beeld van Armando bevestigen qua preoccupatie met provocatie en geweld. Ze liggen daarmee in het verlengde van het beeld dat Armando achteraf zelf heeft uitgedragen. In een interview van Martijn Sanders zegt Armando bijvoorbeeld naar aanleiding van de
vroege tekeningen dat haat en vrijheid, twee begrippen die ogenschijnlijk met elkaar in tegenspraak zijn, voor hem in die tijd ‘zeer inspirerend waren’ (Armando
in Sanders 1985, p. 9). Vrijheid heeft voor hem te maken met zijn afkeer van
abstracte composities in de moderne tekenkunst, waarbij de randen van het papier worden vrijgelaten. Armando laat de lijn bewust van het papier lopen: ‘elke
volgende tekening moet voor mij nog vrijer zijn dan de voorgaande tekening’ (ibidem). Verder vertelt Armando dat hij in het begin van de jaren vijftig van de vorige
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eeuw in een bioscoop op de Amsterdamse Nieuwendijk geregeld naar verfilmingen van de hard-core detectives ging kijken. Detective Mick Hammer was voor
hem ‘een soort symboolfiguur voor het geweld’ (ibidem). Net als de meeste van
zijn tekeningen is de serie non-figuratief en toont ze schaarse lijnen en figuren.
De tekeningen kenmerken zich door een gespannen lijnvoering.
In een vaak geciteerde passage uit het interview vraagt Sanders Armando naar
de reden van zijn afschuw van het academisme dat uit de tekeningen spreekt. Het
volgende fragment begint met Armando’s antwoord:
Ik kan er niet omheen: dit soort tekeningen is uit haat ontstaan.
Uit haat waartegen?
Dat weet ik niet precies, ik geloof dat ik het toen ook niet wist.
Agressiviteit, haat. Het was het voortzetten van een proces. Ik heb ooit eens
tegen iemand gezegd: “zo’n tekening, daar werd een mens in vermoord”. Ik
heb op die manier heel wat mensen te pakken gehad. En dat is dan kunst
(ibidem).
Waarschijnlijk bestaat er een relatie tussen Armando’s agressieve gevoelens en
zijn oorlogservaringen. Deze relatie heeft Armando tot op heden echter nooit
goed geduid. Zoals bij alles wat zijn persoonlijke leven betreft, is hij hierover
spaarzaam met woorden. Zijn in wezen weinig verhelderende verklaring ‘het was
het voortzetten van een proces’, is de enige uitspraak die men in het citaat als een
verwijzing naar deze ervaringen kan begrijpen. De plakboeken bieden geen antwoord op de door Sanders opgeworpen vraag, maar bevestigen en illustreren wel
de aanwezigheid van zijn preoccupatie met provocatie en geweld, ook buiten zijn
openbaar bekend beeldend werk en zijn poëzie.

Noten
1. In Elseviers top tien van de Nederlandse schilderkunst staat Armando in 2010 op nummer vijf (Simons 2010, p. 76)
2. Bij de laatstgenoemde tentoonstelling verscheen een uitgebreide catalogus (BeloubekHammer 2001). Ter gelegenheid van een overzichtstentoonstelling van Armando’s
bronzen in 1999 in het Bonnefantenmuseum in Maastricht was twee jaar eerder een
eerste oeuvrecatalogus van het sculpturale werk verschenen (Kentgens 1999). In 2006
verscheen een uitgebreide oeuvrecatalogus van het sculpturale oeuvre tot dat moment
(Jansen 2006).
3. Van 1983 tot zijn dood in 1991 speelde Johnny van Doorn de rollen van een derde personage.
4. De gedichten waar ik in dit artikel aan refereer, citeer ik uit de Verzamelde gedichten 1e druk
1999. De tweede vermeerderde druk is overigens vrijwel identiek aan deze uitgave (Armando 2003).
5. De plakboeken zijn eenvoudig, meten 25x34 cm en zijn alle van een ringband voorzien.
Een aantal zijn eigenlijk fotoalbums met schutbladen.
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6. De tekening van de bekende Italiaanse monnik Savonarola is van Fra Bartolommeo. Het
onderschrift van het origineel werd op de uitvergrote foto die Armando gebruikte, weggelaten. Zie voor voorbeelden van tekeningen waarin Armando foto’s integreerde De
Groot en Van Adrigem 1985 en Beloubek-Hammer 2001.
7. Het is overigens mogelijk dat Armando andere, mij onbekende, redenen had om deze
knipsels op deze plaats en deze manier in te plakken.
8. Podium was in die tijd berucht omdat het op een later moment verscheen dan de aangegeven verschijningsdatum.
9. Liga Nieuw Beelden was een kunstenaarscollectief dat van 1955 tot 1960 heeft bestaan.
Verschillende stromingen en enige architecten gingen hierin samen, onder andere Cobra, Groep 54, Vrij Beelden en Creatie. Armando was begin jaren vijftig lid van deze
twee laatste groepen. Het collectief exposeerde jaarlijks in het Stedelijk Museum te Amsterdam.

Bibliografie
Armando
1957a ‘Krimineel…’ [ongedateerd pamflet, verspreid ter gelegenheid van de tentoonstelling peintures criminelles in Galerie Le Canard]. Amsterdam, 1957.
1957b ‘Interieur’. Podium 12, (1) 1957.
1960 ‘Armando’. Gard sivik 5, (1) 1960 (z.p).
1964 Verzamelde gedichten. Den Haag, 1964.
1976 Het gevecht. Een gedicht. Amsterdam, 1976.
1982 Uit Berlijn. Amsterdam, 1982.
1983 Machthebbers. Verslagen uit Berlijn en Toscane. Amsterdam, 1983.
1986 Krijgsgewoel. Amsterdam, 1986.
1988 De straat en het struikgewas. Amsterdam, 1988.
1999 Verzamelde gedichten. Bezorging en nawoord Trudie Favié. Amsterdam, 1999 (tweede
druk 2003).
2006 Gedoe. Amsterdam, 2006.
2009a Gedichten 2009, Amsterdam, 2009a.
2009b Berlijn. Samenstelling en nawoord Trudie Favié. Amsterdam, 2009b.
2011 Ze kwamen. Amsterdam, 2011.

Overige
Bellemin-Noël, Jean, Claude Duchet, Pierre Kuentz et al. (red.), Littérature 39 (‘Les manifestes’) 1980.
Beloubek-Hammer, Anita (red.), Armando als Zeichner. Tent. cat. Kupferstichkabinett, Berlin,
Sammlung der Zeichnungen und Druckgraphik, 25. August bis 2. Dezember 200;
Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster. 13. Januar bis
7. April 2002.
Favié, Trudie, Mijn schuld is niet van hier. Het poëtische oeuvre van Armando. Amsterdam,
2006 (handelseditie dissertatie).
Graevenitz, Antje von, ‘“Wat ik probeer is de grijzen te vinden”. Armando over Wagner,
Berlijn en de schoonheid van geweld’. Metropolis M, 1985, 24-29.

234

de auteur en beeldende kunstenaar armando in de jaren 1954-1960
Gribling, Franck, ‘De informele kunst in Nederland. Tussen Cobra en Nul’, Franck Gribling (red.), Informele kunst in België en Nederland 1955-‘60. Tent. cat. Gemeentemuseum,
Den Haag en Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen, 1983, 7-50.
Groot, Elbrich de & Jan van Adrichem (red.), Armando. 100 tekeningen, 1952-1984. Tent. cat.
Boymans-van Beuningen, Rotterdam, 1985.
Heymans, J., Een boom. Over Armando. Baarn, 1999.
Jansen, Mariette (red.), Beeldhouwer Armando 1988 – 2006. Eindhoven, 2006.
Kentgens, Ingrid (red.), Armando. De tand des tijds. Eindhoven, 2006.
Patchen, Kenneth, Een brief aan God. Drie auteurs. D.H. Laurence: De man die gestorven was; A.
Marja: De bajesballade van Wilde Oscar; Kenneth Patchen: Een brief aan god. [Oorspronkelijk
als losse uitgaven verschenen in de Paria Reeks. Inleiding Henry Miller, keuze en vertaling John Vandenbergh.]
Sanders, Martijn, ‘De galm van het verleden. Martijn Sanders in gesprek met Armando’,
Elbrig de Groot & Jan van Adrichem (red.), Armando. 100 tekeningen, 1952-1984, 9-12.
Simons, Riki. ‘Top-100 van Nederlandse kunstenaars’, Elsevier, 1 mei 2010, 74-85, (‘top-10
van de Nederlandse schilderkunst’, 76).
Groot, Elbrich de & Jan van Adrichem (red.), Armando. 100 tekeningen, 1952-1984. Tent. cat.
Boymans-van Beuningen, Rotterdam, 1985.
Verhagen, Hans, ‘Armando: “koude, loerende ogen”’, Algemeen Dagblad, 3 juni 1961.
Webeling, Pieter, ‘Schilderen moet pijn doen’, Rails 7-8, 2002, 60-73.

235

Besprekingen
Joost van Driel, Prikkeling der zinnen. De stilistische diversiteit van de
Middelnederlandse epische poëzie. Zutphen, Walburg Pers, 2007. 256 pp. ISBN
905 7304 775. € 39,50.

‘Exacte’ medioneerlandistiek
Een belangrijke problematiek in de medioneerlandistiek is het vinden van een
bewijs voor het talent van een auteur en de daarmee samenhangende vraag hoe
zijn werk zich van dat van andere dichters onderscheidt. Door de beperkte hoeveelheid materiaal en de tijdsafstand is het bepalen van stilistische bijzonderheid
voor de hedendaagse onderzoeker erg moeilijk. Het is niet Joost van Driels betrachting om deze stijlproblematiek in al zijn complexiteit te behandelen, maar
met zijn boek Prikkeling der zinnen draagt hij wel bij tot mogelijke antwoorden.
Daartoe analyseert hij nauwkeurig de meest gebruikte stijlprocedés in Middelnederlandse verhalende poëzie.
Aan het begin van zijn boek laat Van Driel de middeleeuwse auteurs zelf aan
het woord. Zij blijken zich vaak bewust van de stilistische diversiteit en het belang
daarvan, maar daardoor wordt het onderzoek naar stijl niet echt vereenvoudigd.
Van Driel definieert het begrip ‘stijl’, hoewel hij zich bewust is van de alomvattendheid en subjectiviteit van een dergelijke definitie, erg breed als ‘karakteristieke eigenschappen […] van het taalgebruik in een tekst of van een auteur’ (p. 12).
Het onderzoeksterrein is echter duidelijk afgebakend: de analyse en ordening van
de stilistische elementen in middeleeuwse berijmde verhalen. Het doel is niet zozeer het bepalen van het genre of van de auteur, maar een evaluatie van de stijl.
Voor de benadering van deze problematiek doet Van Driel een beroep op een
kwantitatieve methode. De auteur doet steekproeven waarin taalkundige parameters worden gemeten. Deze werkwijze wordt soms ook aangevuld met een meer
beschouwende aanpak. Zo worden door comparatief onderzoek van het corpus
stilistische kenmerken van een tekst of van een auteur zichtbaar. De stilistische
variëteit wordt op basis van vijf elementen onderzocht: de rijmtechniek, de informatiedichtheid, de repetitieve stijl, de conversaties en de ‘aanschouwelijkheid’. In
een van de laatste hoofdstukken over de tradities en de receptie van de geanalyseerde teksten noemt Van Driel enkele werken uit de twaalfde en dertiende eeuw
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die een Ars Poetica voorschreven. De lezer vraagt zich af waarom Van Driel voor
een eigen indeling in stilistische technieken kiest en niet die van de contemporaine poëtica’s overneemt. Dat zou de afstand tussen de methodologische beginselen en de teksten immers verkleinen.
De selectie van een twintigtal Middelnederlandse berijmde verhalen levert een
gevarieerd corpus op dat zowel oorspronkelijke teksten als bewerkingen bevat,
allemaal paarsgewijs gerijmd zodat vergelijking mogelijk wordt. Het verschil tussen vertaalde en oorspronkelijke teksten is volgens Van Driel voor het stijlonderzoek niet relevant, want ‘Stijl bestaat uit taalgebruik’ (p. 134). Invloed van de oorspronkelijke tekst kan, meent hij, in de vertaling niet worden uitgesloten en kan
de keuze voor bepaalde technieken dus wel sturen, maar niet de stilistische diversiteit bepalen. Het amalgaam van verschillende genres in het corpus kan volgens
mij echter tot verwarring leiden, zeker omdat de teksten ook nog eens uit verschillende periodes stammen. Af en toe wordt terloops de ontwikkeling behandeld, maar de chronologie lijkt van weinig belang voor het onderzoek. De vraag
is of dat terecht is. Het corpus dat zowel de Limburgse Aiol uit de twaalfde eeuw
als Reinaerts historie uit de vijftiende bevat, beslaat bijna de gehele periode van de
Middelnederlandse literatuur. De auteur stelt hier en daar wel dat een chronologische kijk de ontwikkeling kan verhelderen en merkt zelf een paar stilistische evoluties op, maar een helder historisch overzicht ontbreekt. Hetzelfde geldt voor de
geografische afbakening: de vroegste teksten geven volgens hem in stilistische
zin geen aanduiding van hun herkomst. Het moet opgemerkt worden dat het niet
mogelijk is om aan de hand van dit corpus de regionale diversiteit in de stijl te
onderzoeken aangezien de gekozen teksten grotendeels uit het zuiden komen.
De analyse van de afzonderlijke stilistische middelen is bijzonder nauwkeurig.
Bij het onderzoek van de rijmtechnieken stelt Van Driel terecht dat gepaard eindrijm de standaard voor Middelnederlandse epische poëzie is. De vraag die hij behandelt, is welke stijlfiguren gebruikt werden om dit rijm te verkrijgen en hij
noemt er drie: de vaak gebruikte nadrukformules, de doubletten en de gewijzigde
woordvolgorde. De rijmen analyseert hij aan de hand van zelf bedachte profielen
op basis van meettechnisch onderzoek naar de aanwezigheid van soorten stijlfiguren. Die corresponderen met drie van de geanalyseerde teksten: Lanceloet, Floris
ende Blancefloer en Ferguut. Met behulp daarvan probeert hij bepaalde patronen te
ontdekken en de werkwijze van de middeleeuwse dichters te achterhalen. Er zijn
auteurs die, net zoals de auteur van Lanceloet, prozazinnen afbreken en deze vervolgens met stoplappen vullen om zo rijmende regels te creëren. Diederick van
Assenede staat dan weer voor schrijvers die direct met dichtvormen werken, maar
de verzen door doubletten verlengen om het ritme te behouden. Een derde groep
auteurs werkt zoals de auteur van Ferguut en vermijdt overbodige woorden door
gebruik te maken van gewijzigde woordvolgorde. Dat geeft de dichter de mogelijkheid om de rijmwoorden allemaal achteraan te plaatsen. Dankzij de kwantitatieve analyse wordt het mogelijk om auteurs bij een van deze groepen in te delen.
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Van Driel ziet echter zelf de beperkingen van zijn classificatie in. De indeling
wordt immers voornamelijk gemaakt op basis van de gekozen rijmtechnieken,
maar die maken slechts een klein percentage van de stijlfiguren uit. Enkele van
de geanalyseerde teksten, zoals bijvoorbeeld de Beatrijs, zijn daardoor niet eenduidig onder een van deze drie rijmprofielen te catalogiseren. Daaruit blijkt dat Van
Driels analyse heel selectief is, maar ook dat deze methodologie tot veel nieuw
onderzoek kan leiden.
Bij het onderzoek van het rijmschema dat typisch is voor de epische poëzie, het
gepaard eindrijm, wijst de auteur op een belangrijk punt. Tot nu toe werd een
doorbreking van het schema beschouwd als een fout van de kopiist, maar Van
Driel lijkt daar anders over te denken. Hij ziet dit als een stilistische markering.
Dankzij een ander rijmschema springen bepaalde passages in het oog waardoor
hun autonomie wordt benadrukt. Hij gaat dan ook nadrukkelijk in op afwijkende
rijmschema’s in verschillende teksten.
De in het eerste hoofdstuk onderzochte stijlfiguren vormen een uitgangspunt
voor de analyse van stilistische kenmerken. Omdat een kwantitatieve analyse van
de stijl nauwelijks mogelijk is, meet Van Driel de figuren die een aanduiding geven van bepaalde kenmerken, zoals de informatiedichtheid. Die begrijpt hij als de
mate van beknoptheid van een tekst. Traditioneel wordt bondigheid positief en
omslachtigheid negatief beoordeeld, hier worden ze zonder kritisch oordeel naast
elkaar geplaatst. Het onderzoek naar de rijmtechnieken geeft een aanduiding van
een kernachtige respectievelijk breedvoerige stijl. Op grond daarvan groepeert hij
de geanalyseerde teksten in twee soorten: wijdlopig gestileerde, zoals Floris ende
Blancefloer of Moriaen, en bondige teksten (Ferguut of Lanceloet). Je kan je de vraag
stellen of op dit punt een kwantitatieve analyse echt noodzakelijk was. Van Driel
zegt zelf dat de uitslagen van de metingen de beknoptheid of omslachtigheid van
een tekst niet echt kunnen bepalen. De vraag rijst of een ‘klassiek’ comparatieve
lectuur niet even goed kan vaststellen of de teksten bondig zijn of niet. Op enkele
plaatsen lezen we zelfs dat de uitslagen van de tellingen eigenlijk weinig harde
gegevens kunnen geven voor de bepaling van stilistische kenmerken. Het blijkt
dus dat een groot deel van het statistische onderzoek overbodig is geweest en dat
de toepassing van meer letterkundige methodes nodig was om een de stijl te kunnen beschrijven.
Van Driel merkt op dat de gesprekken in de Middelnederlandse epiek altijd een
functie hebben – praten zonder doel komt nauwelijks voor. Hij onderzoekt daarom de ‘levendigheid’ van de gesprekken waarbij hij stelt dat deze voor de moderne lezer moeilijk te bepalen is. Natuurlijk klinken de lange monologen niet vlot en
natuurlijk verhoogt het weglaten van de sprekersaanduidingen het tempo van het
gesprekken, maar de verheven toon of het formele register van de dialogen zijn
voor de moderne onderzoeker moeilijker te bepalen. Toch tracht Van Driel deze te
onderzoeken door te kijken naar uitingen van beleefdheid. Hij maakt op basis
daarvan een onderscheid tussen types personages. Zo worden slechte figuren
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meestal met behulp van grove taal gekarakteriseerd. Maar niet alleen de gesprekken trekken Van Driels aandacht. De ‘levendigheid’ onderzoekt hij ook in stereotype beschrijvingen. Van Driel analyseert de woordkeuze, de formuleringen en de
details van de uiteenzetting. Door de keuze voor minder bekende, ongebruikelijke
woorden kan de dichter zijn beschrijvingen effectiever maken (zoals het geval is
in Sint Brandaan). Dit soort woorden trekt de aandacht van de lezer of toehoorder
en maakt de tekst dus levendiger. Natuurlijk kan enkel op grond van het geschreven tekstcorpus worden onderzocht of een woord ‘gebruikelijk’ was of niet. Van
Driel is zich daarvan bewust en merkt soms op hoe subjectief en vooral tijdgebonden sommige van zijn vaststellingen zijn.
De keuze van de stilistische middelen verschilt van dichter tot dichter, maar is
ook afhankelijk van het onderwerp. Hoewel de stof niet tot de formele aspecten
van de tekst behoort, onderzoekt Van Driel op grond van deze vaststelling de
relatie tussen genre en stijl. Een hechte band tussen de inhoud en de vorm blijkt
er echter niet te bestaan; stilistische elementen zijn duidelijk genreoverschrijdend.
Van Driel volgt de tendens in de medioneerlandistiek van de laatste decennia
door in de laatste hoofdstukken aandacht te besteden aan de receptie en de context van de teksten. De daar gestelde vragen vormen echter voornamelijk een uitgangspunt voor verder onderzoek eerder dan dat ze definitieve antwoorden geven. Bij het lezen van het boek krijg je soms het idee dat de auteur de
beperkingen van de zelfgekozen methodologie graag zou willen overstijgen waardoor een gevoel van onvoldaanheid ontstaat. Dat is echter geheel ten onrechte.
Binnen een duidelijk afgebakend kader heeft Van Driel bijzonder nauwkeurig onderzoek verricht dat andere letterkundigen wijst op de winst die een meer ‘exacte’
benadering kan opleveren.
Malgorzata Dowlaszewicz
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Piet J.A. Franssen, De tovenaar Vergilius. Een tekstuitgave van Virgilius. Van zijn
leven, doot, ende vanden wonderlijcken wercken die hi dede bi nigromancien ende
by dat behulpe des duvels. Antwerpen, Willem Vorsterman, circa 1525. Hilversum,
Verloren, 2010. 143 pp. ISBN 978 9087 041 465. € 19.

‘Hoort hier wonder ende waerhede!’
‘Hoort hier wonder ende waerhede!’ – het zou een advertentie kunnen zijn voor
deze merkwaardige tekst. Bij mij dringen zich twee gedachten naar voren, concepten die ik me herinner van onze eerste colleges Middelnederlandse letterkunde
en die hun bruikbaarheid en toepasselijkheid nog niet verloren hebben: Epische
Verdichtung en Gesunkenes Kulturgut.
De eerste notie heeft betrekking op het feit dat de invloed van de schrijver van
de Aeneis, een boek dat sterk aanwezig was in de cultuur en literatuur van Europa,
tot gevolg had dat ook de figuur van Publius Vergilus Maro (70-19 voor Christus)
zelf in verschillende verbale en visuele uitingen gestalte kreeg. Niet alleen in de
Latijnstalige, maar ook in de volkstalige cultuur was dat het geval en op die manier oefende hij een nieuwe invloed uit op luisteraars, lezers en kijkers. Het bewijs
daarvoor vinden we in de tekstuele tradities, maar ook in de beeldende kunsten.
Vergilius doet op dat vlak nauwelijks onder voor Karel de Grote, Alexander de
Grote of Arthur.
De gevierde en gerespecteerde klassieke auteur heeft echter ook aanleiding gegeven tot de creatie van een zonderlinge figuur: die van de gevreesde tovenaar
Vergilius. In deze gedaante kreeg die weer op allerlei manieren gestalte in de
middeleeuwse letterkunde in teksten en beelden die wel heel ver afstaan van het
verheven idee van de geniale Romein en zijn heroïsche magnum opus. En dat
brengt me tot het Gesunkenes Kulturgut. Wat verbindt de schepper van de Aeneis nog
met de belachelijke en hulpeloze tovenaar Vergilius, bedrogen door een jonge
vrouw en hangend in een mand aan de muur onder haar venster? Om nog maar
te zwijgen van andere manifestaties van zijn toverkracht die wijzen op een band
met de duivel?
Met geduld en vasthoudendheid heeft Piet Franssen de ‘menichfoude en
cromme paden’ van deze fascinerende figuur gevolgd en in kaart gebracht. Daarbij heeft hij zich voortdurend rekenschap gegeven van de vraag wat die metamorfoses ons kunnen duidelijk maken over de middeleeuwse maatschappij waarin ze
werden bedacht.
Deze uitgave geeft nieuwe lezers de mogelijkheid een Nederlandse Vergiliustekst (Willem Vorsterman, Antwerpen, waarschijnlijk circa 1525) te bestuderen
die enkel voorhanden was in Jan Gesslers facsimile-uitgave (1950) van het enige
complete exemplaar (British Library no. 1073h.44). Het lettertype, de structuur
waarbij de hoofdstukken worden voorafgegaan door een titel die vooruitwijst
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naar de inhoud en vooral ook de houtsneden: deze gedrukte tekst heeft de uiterlijke vorm van een volksboek.
Franssen heeft deze tekst ontsloten en toegankelijk gemaakt door de oorspronkelijke tekst te voorzien van een aantal vereenvoudigingen (gelukkig geen hertalingen!), woordverklaringen, commentaar, illustratieverantwoording en een uitgebreide literatuuropgave met de meest recente relevante publicaties. Die maken
verdere studie mogelijk van het bredere kader waarbinnen de Vergiliusverhalen
hun plaats hebben.
In de inleiding van de editie wordt al meteen duidelijk hoe breed dat kader is.
De tovenaar Vergilius komt van de twaalfde tot de zestiende eeuw voor in Latijnse,
Franse, Occitaanse, Duitse, IJslandse, Engelse, Italiaanse, Nederlandse en
Spaanse handschriften en is het onderwerp van ten minste vier afzonderlijke gedrukte versies in het Duits, Frans, Engels en Nederlands. Het is niet helemaal
duidelijk in de lijst van handschriften of de laatste zes versies (uit de zestiende
eeuw) drukken zijn, maar op basis van de uitgevers en de data van twee andere
uitgaven lijkt dat wel het geval.
Het moet me hier van het hart dat, ondanks alle verdiensten van het boek, er
nogal wat kleine drukfouten, omissies en toevoegingen van onnodige leestekens
zijn. Dit resulteert hier en daar in onduidelijkheden die bij zorgvuldiger proeflezen waarschijnlijk wel opgemerkt zouden zijn. Een kniesoor die daar op let, maar
irritant voor de lezer.
Vergilius blijkt een multi-inzetbaar personage dat in verschillende genres uiteenlopende invullingen krijgt. Franssen besteedt uitvoerig aandacht aan zijn
plaats in een antifeministische traditie, met natuurlijk verbanden met de heksenjacht en -cultus, naar Faust-aspecten, naar zijn vermomming als een soort Uilenspiegel en naar zijn rol in het genre van de anekdotenbiografie.
Het meest fascinerende aspect van alle interpretaties die Franssen hier verzamelt, vind ik de parallellen die hij trekt tussen Vergilius en Jezus enerzijds en
Vergilius en de Antichrist anderzijds. Beide aspecten komen tot uiting in het verhaal van Vergilius en de sultansdochter en in het verhaal over Vergilius’ dood. In
deze versie wordt die veroorzaakt door een experiment van de tovenaar om jonger
te worden, een wederopstanding die dus, in tegenstelling tot die van Christus,
mislukt.
De tradities die meespelen in Vergilius’ presentatie als schepper van een aards
paradijs, van wonderen en magische machines, blijken rijker dan op het eerste
gezicht gedacht: Bijbelse prototypen van de Verlosser zoals Jozef, de verhalen
over het land van Cocagne, de referenties aan de heksenjacht en aan de band van
wetenschap, en dan vooral de alchemie, met duivelse machten. Dat heeft ook
consequenties voor de interpretatie van de teksten en de afbeeldingen. Zo besteedt de editeur aandacht aan de overblijfselen van een kachel die opgegraven
werden in een voormalig Augustijner klooster in Freiburg. Zelfs in hun fragmentarische staat tonen ze dat de monniken zich konden warmen aan een soort
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vroegmoderne pornografie, namelijk die van de vuurwraak van Vergilius en het
beschamende lot van de vrouw die zijn geilheid openlijk wilde tonen door hem in
een mand te laten hangen. Franssen interpreteert deze afbeelding als tegenwicht
voor de macht van Venus. Die wordt hier ontkracht door te tonen dat de vrouw
die Vergilius haar liefde weigerde als straf symbolisch verkracht wordt door alle
inwoners van Rome.
Ten slotte besteedt Franssen aandacht aan de kopers en lezers van een vroegmoderne gedrukte tekst als deze en de receptie ervan. Hier komt hij ook uitvoerig
terug op de duivelse elementen in de verhalen, specifiek in verband met die van de
vrouwenhaat en de vrouw als instrument van de duivel. Vergilius zelf wordt een
aantal keren door vrouwen bedrogen, niettegenstaande zijn toverkunsten en geleerdheid. Daarbij kan hij het ook niet winnen van de duivel die uiteindelijk zijn
ziel bemachtigt. Exit Vergilius: hij sterft zonder hoop op Gods genade. De macht
van de vrouw is echter niet te beteugelen – een boodschap die in vaak komische
vorm uitgedragen wordt, maar daardoor niet minder een waarschuwing is voor
het mannelijke geslacht. Vanuit onze optiek is dat een afkeurenswaardige visie,
maar ze verschaft wel inzicht in teksten en beelden die voor ons anders onbegrijpelijk zouden blijven.
De tekst opent met de verzekering: ‘het is wel redelijck te scrijven dye wercken
van Virgilius, dye wonderlijcke dingen dede te Roomen en op ander plaetsen’ (p.
75). Meer dan redelijck, zou ik zeggen: Franssen geeft ons een wonderlijk geschenk, zonder de nare duivelse bijwerkingen.
Elsa Strietman
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Christophe Verbruggen, Schrijverschap in de Belgische belle époque. Een sociaalculturele geschiedenis. Gent/Nijmegen, Academia/Vantilt, 2009. 416 pp. ISBN
978 9460 040 399. € 29,95.
Greet Draye, Laboratoria van de natie, Literaire genootschappen in Vlaanderen
1830-1914. Nijmegen, Vantilt, 2009. 480 pp. ISBN 978 9460 040 061. € 29,95.

Negentiende-eeuws literair België onder de loep
Twee monografieën brengen op verschillende wijze het Belgische negentiendeeeuwse literaire bedrijf in kaart. Richt Christophe Verbruggen zich in Schrijverschap
in de Belgische belle époque. Een sociaal-culturele geschiedenis op de feitelijke groepen en
groepsvorming van auteurs, waarbij hij genootschappen, rederijkerskamers en
literaire salons slechts in relatie tot de auteurssociabiliteit aan de orde laat komen,
Greet Draye kiest juist het discours van de literaire genootschappen als kernpunt.
Beide boeken zijn bewerkte versies van proefschriften uit respectievelijk 2006
(Verbruggen) en 2007 (Draye).
Voor de discussie over de relatie tussen de neerlandistiek en de buitenwereld
(in TNTL 125, [2] 2009) en de aansluitende publicatie van de IVN, Internationale
neerlandistiek: een vak in beweging (2010), waarin grensoverschrijding en vakverbreding van de neerlandistiek bepleit worden, biedt een boek als dat van de historicus Verbruggen perspectieven. Schrijverschap in de Belgische belle époque speelt zich af
op het snijpunt van cultuurhistorie en sociale geschiedenis en mikt methodisch
gezien op het slechten van barrières tussen beide disciplines. Verder wordt het
Belgische schrijverschap letterlijk grensoverschrijdend beschreven in relatie met
dat in Frankrijk en Nederland. De neerlandistiek, die nu wel enig ‘methodisch
immobilisme’ verweten wordt, kan zich door deze studie over het schrijverschap
laten inspireren bij het denken over verbreding. In Verbruggens boek wordt namelijk onderzocht hoe de auteurs zich in de periode 1890 tot 1914 als ‘professioneel’ schrijver presenteerden in hun relatie met de belangrijkste instituties, de
tijdschriften en auteursverenigingen. ‘Professioneel’ wordt dan opgevat als: strevend naar een professionele status, als een historisch distinctieproces in de zin
van Bourdieus noties van ‘cultureel kapitaal’ en ‘status’. Van belang daarbij is de
vraag hoe de ontwikkeling van het begrip ‘schrijverschap’ in het laatnegentiendeeeuwse België is en hoe schrijvers zichzelf in deze periode zien. Allemaal vragen
die ook in de neerlandistiek al vaak aan de orde kwamen, maar nu benaderd
worden vanuit onverwachte en grensoverschrijdende perspectieven. Zo kent Verbruggens boek een rijk bronnengebruik dat zowel traditioneel cultuurhistorische
bronnen laat zien, egodocumenten, tijdschriften, literaire werken, als statistische
bronnen zoals de tienjaarlijkse volkstellingen.
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Het schrijverschap benadert hij vanuit drie invalshoeken: hij maakt ten eerste
een analyse van de beroepsverenigingen van auteurs, vervolgens richt hij zich op
de schrijver-intellectueel in het literaire en journalistieke veld, en tenslotte laat hij
de socialenetwerkanalyse los op tijdschriften. Die brede benadering blijkt met
name in hoofdstuk twee over de schrijver-intellectueel, waar hij voor de analyse
van de auteurssociabiliteit methodisch gezien onder andere gebruik maakt van de
veldtheorie van Bourdieu en de socialenetwerkanalyse van Bruno Latour. De lezer
kan uit grafieken over de periode 1866-1930 vergelijkenderwijs de evolutie aflezen
van het aantal personen in België werkzaam in de letterkundige sector, of als
componist, beeldhouwer, regisseur, schilder enzovoort, en vergelijkingen maken
met gegevens uit 1910 over buitenlanders uit Frankrijk, Duitsland, Engeland en
Nederland die, aangetrokken door het liberaal-artistieke klimaat, in die sectoren
in België werkzaam waren. Er zijn tabellen die de hoofdberoepen van zowel Nederlandstalige als Franstalige Belgische auteurs in 1910 tegen elkaar afzetten. In
het hoofdstuk over het tijdschriftenveld maakt hij twee netwerkdoorsneden van
Franstalige Belgische tijdschriften uit 1892-1893 en 1907-1908, voorzien van sociogrammen, waaruit de grote densiteit van die tijdschriften is af te lezen. Vervolgens maakt hij een netwerkdoorsnede van Nederlandstalige Belgische tijdschriften uit 1907-1908. Dit hoofdstuk over tijdschriften biedt aanknopingspunten bij
de bundel Periodieken en hun kringen uit 2006 onder redactie van Hans Bots en Sophie Levie.
Verbruggen slaagt erin het institutionele met het individuele te combineren. Zo
heeft hij aandacht voor de ‘geboorte’ van de schrijver-intellectueel in wat hij betitelt als de Belgische mini-Dreyfusaffaire. Het gaat om de casus van Edward Joris,
die opkwam tegen de schending van de mensenrechten in het geval van de Armeense genocide, waarvoor vele honderden steunbetuigingen van intellectuelen
uit Europa binnenkwamen.
Uit de studie blijkt dat het allereerst de toneelschrijvers zijn die van het auteurschap een voltijds beroep weten te maken dankzij hun groter publiek. In een later
stadium organiseerden zich dichters, romanschrijvers en critici in beroepsverenigingen om hun belangen te laten behartigen, alhoewel velen van hen deeltijdschrijvers bleven als schrijver-journalist, -leraar, -ambtenaar enzovoort. Voor het
gehele boek geldt dat het vraagt om een vergelijking met de Nederlandse situatie
van het fin de siècle.
Verbruggen koos in dit werk voor de materiële productie en liet de ‘symbolische productie’ terzijde. De uitgeverij krijgt in zijn boek weinig aandacht. De
noodgedwongen gerichtheid van Belgische schrijvers op de veel lucratievere
markten in respectievelijk Frankrijk en Nederland vraagt om een beschrijving van
de relatief weinig ontwikkelde uitgeversgeschiedenis van het Belgische thuisland.
Het beeld van het Belgische schrijverschap zal hierdoor scherpere contouren krijgen. Een inspirerend boek, zeker ook voor de neerlandistiek.
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Van het (letterlijke) veldonderzoek van Verbruggen naar het ‘laboratorium’-onderzoek van Greet Draye is een grotere stap dan op basis van de titel, Laboratoria
van de natie. Literaire genootschappen in Vlaanderen 1830-1914, te verwachten is. Dit
boek levert geen institutioneel genootschapsonderzoek naar vorm en inhoud,
maar een imagologisch gerichte ideeëngeschiedenis. Het beschrijft hoe de Vlaamse literaire genootschappen op het gebied van de zelfrepresentatie proberen de
Nederlandstalige cultuur een dominante rol te geven in België na 1830. De volle
nadruk valt op de cultuurnationalistische boodschap van de letterkundigen in de
genootschappen, die de kern vormde van de geschiedenis van het Vlaamse nationalisme vóór de zogenaamde politieke Vlaamse Beweging. De titel Laboratoria van
de natie benadrukt het proefondervindelijke van de gehele onderneming, waar in
de beschutte situatie van Vlaamse literaire genootschappen inderdaad geëxperimenteerd werd met de wijze waarop men de Vlaamse cultuur een meer geprononceerde positie zou kunnen geven. Zo zou het evenwicht hersteld en de landelijke
tweedracht verdreven worden, waarmee een eendrachtig België pas compleet zou
zijn. Het nadeel van een laboratoriumsituatie in het algemeen is dat het nooit
zeker is of de proefopstelling in de veldsituatie ook daadwerkelijk werkt. In deze
geschiedenis is dat ook niet het geval.
In de eerste periode na de revolutie en afscheiding van het Verenigd Koninkrijk
vanaf 1830 had België zich in ras tempo tot een Franstalig land ontwikkeld, zodat
in een proces van zelfidentificatie Vlaanderen genoodzaakt was België opnieuw
uit te vinden. Er ontstond bij de Vlamingen een gevoel van verlies door de creatie
van een onware ‘natiestaat’ en zij claimden de enige ware Belgen te zijn. Een
cruciale rol in dit proces van identiteitsvorming vormden letterkundigen als Pieter
Frans van Kerckhoven, Jan Frans Willems, Ferdinand August Snellaert, en later
Pol de Mont in respectievelijk het Antwerpse De Olyftak (1835-1879), het Gentse De
Tael is Gansch het Volk (1836-1893), en het Brusselse De Distel (1881-1914), om alleen
de langst bestaande van de vijftien onderzochte genootschappen te noemen. Deze
‘letterwereld’ zou de kern worden van de nieuwe natie, die de ware Belgische
identiteit zou uitdrukken. Vervolgens schetst Draye zorgvuldig de buitengewoon
boeiende neergang van dit liberale eenheidsdenken, te beginnen met de tienjarige
herdenking van de revolutie tijdens de Antwerpse Rubensfeesten van 1840, wanneer het trauma pas helder verwoord wordt, bijvoorbeeld door Van Kerckhoven in
zijn formulering dat Vlaams-België in 1830 een overwonnen land werd. Daarna
volgden de vele stadia waarin het ideaal van de eenheidsidee geloodst moest worden door partijpolitieke bedreigingen en langs het vaarwater van het katholieke
pleidooi. Het ging verder bergafwaarts na de erkenning door De Olyftak van de
Vlaamse beweging in 1860 tot het jaar 1914 als De Distel ophoudt te bestaan en
daarmee het tijdperk afsluit van de proefstations van de natie.
De grote verdienste van dit boek is de helderheid van de boodschap, al kleven
er ook bezwaren aan de duidelijkheid. Bij de beschrijving maakt Draye bijvoorbeeld dankbaar gebruik van het door Remieg Aerts gebruikte begrip ‘letterheren’,
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die ten tijde van De Gids in de negentiende eeuw op eenzelfde wijze buiten de
literaire wereld traden om de publieke opinie te beïnvloeden in zaken van publiek
belang. Stilistisch gesproken is het niet prettig in een boek van vierhonderd pagina’s soms vele malen per pagina het woord ‘letterheren’ te lezen (in de zin van: de
leden van de Vlaamse letterkundige genootschappen), naast termen als ‘de letterwereld’ en ‘de buitenwereld’ (respectievelijk de Vlaamse en Franse literaire genootschappen, maar ook wel de politieke [buiten]wereld). Het geeft de lezer
soms het gevoel in een allegorie beland te zijn. Ook is het bij de beschrijving van
historische ideeën of begrippen verkieslijk om de historische terminologie niet
links te laten liggen.
De ontsluiering van het experiment van de eenheid van de Vlaams-Belgische
identiteit maakt dit boek zeer boeiend en voor velen ongetwijfeld een eyeopener,
zeker ook omdat de teloorgang van het ideaal nauwgezet gedocumenteerd wordt.
‘Enige ironie en zelfs tragiek is dit verhaal niet vreemd’ (p. 32) zo voorspelt Draye
aan het eind van haar inleiding en de lezer kan niet anders dan dit beamen.
Ellen Krol
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Lut Missinne en Hans Vandevoorde (red.), Gerard Walschap: regionalist of
Europeeër? (1922-1940). Antwerpen, Garant, 2007. 194 pp. ISBN 978 9044 120
172. € 19,90.

Walschap op Buitenlandse Zaken
Ik houd van de romanschrijver Walschap. De wereld waarin zijn romans en verhalen spelen, zijn mij vreemd, maar in de manier waarop Walschap ze tevoorschijn tovert, schuilt iets dat nog recht overeind staat. Ik heb er geen onderzoek
naar gedaan, maar mijn indruk is dat het werk van Walschap in Nederland nooit
erg veel gelezen is. Dat is eigenlijk onbegrijpelijk, want Nederland kende de hele
twintigste eeuw geen enkele katholieke schrijver van het formaat Walschap. Men
zou denken dat de schrijvers rond De Gemeenschap (1925-1940) met Walschap zouden zijn weggelopen, maar dat was niet het geval, want hij zat klem bij Forum.
Hoe dit ook zij, reden genoeg om de blik te werpen op een bundel beschouwingen over Walschaps werk, waaraan overigens – veelzeggend genoeg – uitsluitend
Belgische literatuurwetenschappers hebben bijgedragen.
De bundel Gerard Walschap: regionalist of Europeeër is gewijd aan Walschaps kritische werk. In het interbellum heeft Walschap niet alleen het werk van veel van
zijn Vlaamse collega’s tegen het licht gehouden, hij heeft ook een indrukwekkende hoeveelheid buitenlandse romans besproken. De bijdragen onderzoeken
welke poëtica en welk wereldbeeld tevoorschijn komt uit deze kritische arbeid,
waarbij de leidende vraag steeds is: overheerste bij Walschap het regionale
(Vlaamse), of het Europese perspectief?
De bundel bevat een inleiding van de hand van de redacteuren en vervolgens
twee afdelingen, die de titel dragen ‘Walschaps kritische opvattingen’ en ‘Walschap en de Europese literatuur’. De inleiding schetst wat Walschaps bedoelingen
waren met zijn pogingen om de Vlaamse literaire wereld een spiegel voor te houden en deze te confronteren met wat er in het buitenland werd geschreven. Die
bedoeling was: kwaliteitsverbetering van de Vlaamse literatuur door middel van
vergelijkende studie.
De afdeling ‘Walschaps kritische opvattingen’ bevat vier bijdragen. Rajeh Heyninck beschrijft hoezeer Walschaps denken gevormd was door het neothomisme.
Hij spreekt zelfs van Walschaps ‘niet afgelegd habijt’ (p. 25). Heyninck stelt dat
het neothomisme Walschaps denken blijvend heeft beheerst, ook toen hij zich
helemaal van het katholicisme had gedistantieerd. Manu van der Aa laat zien hoezeer Walschap in het begin van zijn carrière als criticus ‘in de schaduw van de
kerktoren’ bleef (p. 43). In het katholieke Antwerpse weekblad Het Vlaamse land
besprak hij vooral auteurs die hij persoonlijk kende, speelde het thema van de
romanvernieuwing in zijn recensies nog geen rol en stelde hij de katholieke tendens in een werk boven de artistieke waarde.
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In een fraai overzicht toont Elke Brems de ambivalente houding die Walschap
heeft aangenomen tegenover zowel het modernisme als de avant-garde. Alhoewel
Walschap zich al vroeg rekent tot ‘de ontevreden jongeren’ die met hun literatuur
een antwoord moeten geven op de culturele crisis na de Eerste Wereldoorlog,
heeft hij als criticus van Het Vlaamse land nauwelijks interesse voor literatuur uit
het buitenland. En als hij, eenmaal gezaghebbend criticus, in de jaren dertig wel
veel buitenlandse romans bespreekt, wijst hij het modernisme af (Ter Braak, Du
Perron, Musil, Mann). Ook tegenover de avant-garde heeft Walschap reserves, en
wel op grond van zijn hang naar het volkse. De traditionalist Walschap zit hier de
experimentele vernieuwer in de weg, reden waarom Brems hem op zeker moment
‘een anti-modernist’ noemt (p. 69).
Eveline Vanfraussen en Dirk de Geest leveren een gedegen bijdrage over Walschaps ideeën over streekliteratuur, een genre waartegen Walschap zich enerzijds
scherp gericht heeft vanwege de zelfgenoegzaamheid waarmee het zijns inziens
in Vlaanderen werd beoefend, maar waaraan hij anderzijds verknocht was vanwege zijn hang naar een volks fundament voor de literatuur. Aan de hand van Voorposten (1943), waarin Walschap zijn poëticale ideeën hun definitieve vorm geeft,
schetsen Vanfraussen en De Geest eerst de contouren van Walschaps literatuuropvatting: het inhoudelijk-ethische accent bij het expressionisme, de functionaliteit van de elementen in de roman, authenticiteit van het geheel, en het evenwicht
tussen ‘schoonheid, waarheid en eenvoud’ (en dus géén kunst-om-de-kunst).
Daarna spitsen ze zich toe op Walschaps ideeën over de streekroman. Dit laatste
doen zij door na te gaan hoe Walschap zich in de loop der jaren een oordeel
vormde over het werk van Felix Timmermans en Anton Coolen. Dit oordeel is
aanvankelijk positief, maar wordt steeds kritischer, met name op het technische
vlak.
Even lijkt er zich binnen de bundel een tegenstrijdigheid af te tekenen. In haar
bijdrage schetst Brems Walschap als wars van het internationaal modernisme.
Haar besluit opent met:
Gerard Walschaps houding ten opzichte van het internationale modernisme is
steeds erg aarzelend gebleven. Hij zag deze stroming tijdens het interbellum
zeker niet als de vernieuwingsgolf waarop hij zat te wachten en die hij zelf
wilde introduceren in Vlaanderen (p. 69).
Vanfraussen en De Geest menen dat Walschap juist aansluiting zoekt bij het internationaal modernisme. Zij openen hun conclusie met:
In de eerste plaats valt op hoe Walschaps literatuuropvatting op enkele jaren
tijd evolueert van een traditionele, gericht op categorieën als “volk”, “religie”
en “auteur” naar een programma dat veel sterker geënt is op formele (stilisti-
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sche en structurele) componenten en dat nadrukkelijker aansluiting zoekt bij
tendensen van het Europese modernisme (p. 103).
Toch gaat het hier om een schijnbare tegenstelling. Brems bedoelt dat de onthechting en twijfel van het modernisme en de gerichtheid op de vorm van de
avant-garde veel te ver afstond van de waarheidszoekende, op authenticiteit gerichte verteller Walschap, terwijl Vanfraussen en De Geest bedoelen dat het lyrische karakter en de beschrijvingsdrift van de authentieke rasvertellers Timmermans en Coolen op den duur op de zenuwen ging werken van Walschap, die –
bij hen vergeleken – grote waarde hechtte aan de functionaliteit van alle onderdelen van een verhaal. Brems enerzijds en Vanfraussen en De Geest anderzijds bedoelen dus hetzelfde, namelijk dat Walschap op de schaal van Timmermans-Musil ergens in het midden zit. Deze schijnbare tegenstelling illustreert precies de
dubbelzinnigheid van Walschaps poëtica, die het evenwicht probeert te houden
tussen allerlei uitersten: vernieuwing/traditie, gemeenschapsdenken/de schrijver
als authentieke persoonlijkheid, katholicisme/moderniteit, regionaal/Europees.
In de tweede afdeling passeert de revue hoe Walschap werken uit de Russische,
Scandinavische en Duitse literatuur bespreekt. Wim Coudenys beschrijft Walschaps receptie van Dostojevski, Tolstoj en Ehrenburg. Walschap stond voor het
probleem dat hij zich als modern wilde afficheren door deze literatuur te bewonderen, maar wilde daarbij wel vermijden dat hij zich van de lezers zou vervreemden en dusdoende zijn didactische plicht zou verzaken. Coudenys laat zien dat
Walschap Dostojevski op een heel ‘veilige’ manier leest, namelijk door hem in
navolging van Dirk Vansina drastisch te katholiseren. Bij de vrijzinniger Tolstoj
haakt Walschap dan ook af. Daarentegen kan hij, ondanks inhoudelijke bezwaren, zijn bewondering voor de experimenten van Ehrenburg niet ongezegd laten.
Hans Vandevoorde geeft een overzicht van Walschaps receptie van vertaalde
Noorse literatuur, die in het interbellum een rage werd, zeker in Vlaanderen,
waar het Noorse volk als een ‘broedervolk’ werd gezien vanwege de gespannen
verhouding met grote broer Zweden. Ook hier herhaalt zich het patroon. Vandevoorde concludeert: ‘Technisch gezien interesseerden Walschap vooral de werken
van Hamsun, de morele inhoud betreft voornamelijk die van Undset’ (p. 143). Lut
Missinne voert ons langs Walschaps receptie van romans uit Duitsland, het land
waar de verfoeilijke Kant de kiem had gelegd voor de crisis van de moderniteit,
maar ook het land van nieuw-katholieke inspiratiebronnen zoals het orthodoxe
tijdschrift der Gral, en bovendien het land waar de mythe van de Germaanse cultuur was ontsprongen. De bevindingen van Missinne bevestigen het patroon
waarbij Walschap het inhoudelijk-ethische laat prevaleren boven het technischesthetische.
Gerard Walschap: regionalist of Europeeër? is een waardevolle bundel, maar ik heb
één punt van kritiek. Die geldt de inleiding. De redacteuren zetten de bundel in
het perspectief van de tegenstelling regio-Europa door te openen met de ‘com-
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plexe verhouding’ tussen Walschap en Vermeylen. In de jaren twintig van de vorige eeuw stelde Walschaps generatie zich scherp op tegenover de Van Nu en
Straks-ers, die zij maar individualistisch vonden, terwijl Walschap Vermeylen achteraf, in 1943, vooral ziet als wegbereider van zijn generatie. Vervolgens keert
Vermeylen in de bundel nergens meer terug. En dat klopt ook wel, want bij de
analyses van Walschaps recensies van Vlaamse en buitenlandse romans keren
een aantal tegenstellingen steeds terug: katholicisme-moderniteit, esthetiekethiek, gemeenschap-individu en Germaans-Latijns. De tegenstelling regio-Europa – toch de ondertitel van de bundel – komt eigenlijk nergens als zodanig aan de
orde, maar fungeert in de bundel veeleer als methode. Door middel van de beschrijving van Walschaps receptie van regionale en Europese literatuur komt het
patroon van Walschaps poëtica fraai aan het licht, en dat patroon volgt de hardnekkig terugkerende serie tegenstellingen die ik hierboven aangaf en waartussen
Walschap altijd koppig het midden bleef zoeken.
Ten slotte nog dit. Elke Brems eindigt haar bijdrage als volgt: ‘In de romans
van Gerard Walschap was al bij al meer plaats voor ambiguïteit en nuancering
dan in zijn kritisch proza, dat evenveel dogma’s poneerde als het er verwierp. De
twijfel, een modus die modernisten hoog in het vaandel droegen, kreeg in Walschaps kritisch oeuvre nauwelijks een kans’ (p. 70). Ik kan daar van harte mee
instemmen, maar het werpt opnieuw de vraag op naar het verband tussen poëtica
en primair werk van een schrijver. Zou er ook zo’n bundel aan Walschaps kritieken zijn gewijd als deze alleen maar criticus was geweest?
Wilbert Smulders
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Leopold R.G. Decloedt, Literatur auf Wanderschaft. Deutschsprachige Literatur
aus Österreich in den Niederlanden und in Flandern 1945-1995. Berlijn, Weidler
Buchverlag, 2010. 660 pp. ISBN 978 3896 932 792. € 78.

Oostenrijkse literatuur in de Lage Landen
In een tijd waarin methodologische vernieuwing het sleutelwoord is, valt een
boek als dit behoorlijk uit de toon. Literatur auf Wanderschaft is een klassieke Rezeptionsgeschichte die niet alleen in de gekozen methodologie, maar ook in de plechtige woorden bij de inleiding de geest van de twintigste eeuw ademt. Toch verschilt deze studie wel degelijk van de meeste publicaties van Nederlandse of
Vlaamse germanisten. De germanistiek in de Lage Landen wordt immers door
een ‘Duitscentrisch’ perspectief gekenmerkt. Oostenrijkse en Zwitserse auteurs
worden er weliswaar regelmatig besproken, maar bijna uitsluitend binnen het
algemene kader van de Duitse literatuur. De eigen identiteit van Oostenrijk en
Zwitserland krijgt zodoende weinig aandacht. De keuze van Decloedt voor een
specifiek Oostenrijks perspectief reflecteert de visie van de (onlangs overleden)
Weense germanist Wendelin Schmidt-Dengler aan wie deze studie is opgedragen.
Keer op keer benadrukte Schmidt-Dengler in zijn publicaties de ‘Mangel an fairer
Sensibilität’ binnen de germanistiek voor de specificiteit van Oostenrijkse literatuur.
Literatur auf Wanderschaft is een grootschalige, nauwgezette studie die een schat
aan materiaal heeft opgeleverd over de receptie van Oostenrijkse schrijvers in Nederland en Vlaanderen tussen 1945 en 1995. Het eerste gedeelte begint met een
algemene inleiding over de historische literaire contacten tussen Oostenrijk en de
Lage Landen, waarna in drie aparte hoofdstukken de receptiegeschiedenis van belangrijke Oostenrijkse auteurs centraal staat: Joseph Roth, Franz Werfel, Stefan
Zweig, Robert Musil, Hermann Broch, Elias Canetti, Rainer Maria Rilke, Franz
Kafka, Peter Handke en Thomas Bernhard. In een vierde hoofdstuk behandelt
Decloedt de rol van Oostenrijk als gastland op de Europalia 1987 en de Europalialiteratuurprijs voor Ilse Aichinger, gevolgd door een kort overzicht van de receptie
van Ingeborg Bachmann, Marlen Haushofer, Elfriede Jelinek, Waltraud Anna Mitgutsch, Peter Rosei, Barbara Frischmuth en Christoph Ransmayr. Decloedt besluit
deel 1 met een lange bronnenlijst (bijna tweehonderd bladzijden) waarin hij 4556
besprekingen van Oostenrijkse schrijvers in de Vlaamse en Nederlandse pers vermeldt. In deel 2 verstrekt hij een lijst met Nederlandse vertalingen van literair
werk uit Oostenrijk, 1176 titels in totaal.
Decloedt besteedt terecht veel aandacht aan de invloed van Oostenrijkse schrijvers op Nederlandstalige collega’s: de invloed van Rilke op Vestdijk, bijvoorbeeld,
of van Handke op Leon de Winter. De rol van Vlaamse en Nederlandse germanis-
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ten wordt evenmin vergeten, waarbij vooral het belang van Kafka-specialist Herman Uyttersprot in het oog springt.
Een van de opvallende conclusies uit deze studie is dat bepaalde auteurs die in
Oostenrijk tot de literaire canon worden gerekend, zoals Karl Kraus, Hermann
Broch en Heimito von Doderer, in de Lage Landen relatief onbekend zijn gebleven. Andere werden pas heel laat in het Nederlands vertaald. Een vertaling van
Musils Der Mann ohne Eigenschaften kwam er pas in de late jaren tachtig van de
vorige eeuw en veel boeken van Canetti zouden wellicht nooit zijn vertaald als hij
in 1981 niet de Nobelprijs had gekregen. Decloedt zorgt ook voor verrassende
inzichten. Over de receptie van (de in Nederland geboren dramaturg en romancier) Thomas Bernhard bijvoorbeeld, die in Oostenrijk primair als ‘schandaalschrijver’ werd gelezen, terwijl in de Lage Landen al heel vroeg aandacht aan de
originaliteit van zijn taalgebruik werd geschonken, ondanks het feit dat Oostenrijkse auteurs in Nederland vooral belangstelling blijken te krijgen wanneer ze
zich kritisch over hun eigen land uitlaten. Naast een reeks nieuwe inzichten ligt
de grote verdienste van Decloedt in het beschikbaar maken van bronnen die zonder twijfel van groot belang zullen zijn voor toekomstige onderzoekers.
Het gevaar van dergelijke omvangrijke studies is dat ze uiteindelijk het karakter
van een telefoonboek krijgen. Decloedt heeft dat mooi opgelost door een vlot
leesbaar overzicht van de lange bronnenlijst en de lijst van vertaalde boeken te
scheiden. Je kunt je desondanks afvragen of dat soort informatie niet beter online
was verschenen; een boek van 321 pagina’s ligt immers een stuk makkelijker in de
hand dan een kanjer van 660 bladzijden. Echt zinvol is die lange lijst met artikelen
en vertalingen enkel voor een kleine groep wetenschappers, niet voor een breder
publiek dat graag iets meer wil weten over de receptie van Oostenrijkse literatuur
in de Nederlanden.
Het wordt nooit helemaal duidelijk welk leespubliek Decloedt precies voor
ogen had. Zijn beslissing om in het Duits te schrijven duidt erop dat hij zich in de
eerste plaats tot een Duitstalig, met name Oostenrijks, leespubliek richt. Toch
lijkt dit boek vooral te zijn geschreven voor lezers die vertrouwd zijn met de Lage
Landen. Er wordt relatief weinig achtergrondinformatie verstrekt over de Nederlandstalige cultuur en literatuur zodat lezers zonder enige voorkennis wellicht
snel afhaken. Zo gaat Decloedt er in zijn hoofdstuk over Canetti spontaan van uit
dat elke lezer vertrouwd is met de naam Hella Haasse en beperkt hij zich bij Jotie
‘t Hooft tot één zinnetje achtergrondinformatie. Een dergelijke vertrouwdheid
met de Nederlandse literatuur kan bij een kleine groep Duitstaligen misschien
worden verondersteld, maar net bij die specialisten mag je (passieve) kennis van
het Nederlands verwachten. De – overdreven ambitieuze – hoop dat dit boek vanwege het interculturele uitgangspunt een bijdrage kan leveren aan een vreedzame
samenleving strookt dan ook niet met de aanpak. Wie daadwerkelijk een brug wil
slaan tussen culturen mag zich niet beperken tot een kleine groep specialisten die
allang zelf een dergelijke brug hebben gevonden. In dat opzicht is Literatur auf
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Wanderschaft een gemiste kans om bij een breder Duitstalig publiek interesse te
wekken voor de Lage Landen.
Jammer is ook dat Decloedt besloot om zijn studie pas bij de bevrijding te laten
beginnen. Niets heeft de Nederlandse receptie van Duitstalige literatuur sterker
beïnvloed dan de opkomst van het nazisme en de daaropvolgende bezetting. Decloedt gaat weliswaar in op de belangrijke rol die Nederland speelde bij de verspreiding van Duitstalige exilliteratuur in de jaren dertig van de vorige eeuw, maar
slaat de bezettingstijd zelf over. Dat de cultuurpolitiek tijdens de bezetting door
een Oostenrijker werd bepaald, speelt in deze studie geen rol van betekenis –
Arthur Seyss-Inquart wordt in de index niet eens vermeld. Decloedt herhaalt daarmee een fout die door Ralf Grüttemeier en Maria-Theresia Leuker in hun Niederländische Literaturgeschichte (2006) werd gemaakt: de ondoordachte sprong van de
jaren dertig naar de bevrijding, alsof er tijdens de bezetting zelf op literair gebied
niets gebeurde. Voor wie focust op de verhouding tussen Nederland en Duitsland
is aandacht voor de bezettingstijd evenwel een must.
Een bijzonder zwak punt van dit boek is de beslissing om geen onderscheid te
maken tussen Vlaanderen en Nederland. Daarmee trapt Decloedt in de val waarvoor Schmidt-Dengler altijd heeft gewaarschuwd. De specifieke geschiedenis van
deze twee culturen uit zich in een volkomen andere houding ten opzichte van
Duitsland/Oostenrijk en Duitstalige literatuur in het algemeen. Daarom is de receptie van literatuur uit Oostenrijk er ook zo anders. De – terechte – opmerking
dat Oostenrijkse auteurs vooral dan aandacht krijgen als ze de vooroordelen over
Oostenrijk bevestigen, geldt mijns inziens veel sterker voor Nederland dan voor
Vlaanderen.
Gezien de omvang van het corpus is het begrijpelijk dat Decloedt besloot om
zich in deze studie tot bellettrie te beperken en zodoende jeugdliteratuur en geschiedkundige en filosofische werken buiten beschouwing te laten. Minder overtuigend is Decloedt in zijn keuze om schrijvers te negeren die alleen gedichten
hebben geschreven. Hij doet dat met het vreemde argument dat de receptie van
poëzie ‘minder intens’ is met als gevolg dat enkel Rilke, die naast veel poëzie ook
proza schreef, een (overigens erg interessant) eigen hoofdstuk krijgt, terwijl een
dichter als Georg Trakl alleen zijdelings wordt vermeld.
Literatur auf Wanderschaft vormt hoe dan ook een nuttige basis voor verder onderzoek. Een thema dat daarbij beslist meer aandacht verdient, is de rol van interculturele bemiddelaars zoals Nico Rost, Elisabeth Augustin, Siegfried van Praag, Alice van Nahuys of Kornelis Heiko Miskotte. In het overzicht van Decloedt valt
vooral op hoe groot het belang van de joodse gemeenschap is geweest bij de contacten tussen de Nederlandstalige en Duitstalige wereld. Dit lijkt mij een prachtig
thema voor een doctoraalscriptie, waarbij de door Decloedt beschikbaar gestelde
bronnen uiterst waardevol zijn.
De droevige vaststelling dat literaire vertalingen uit het Duits tegenwoordig een
zeldzaamheid zijn geworden, duidt erop dat de meest actieve bruggenbouwers
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tussen Duitsland/Oostenrijk/Zwitserland en de Lage Landen ondertussen gestorven zijn. Volgens Decloedt verschijnen in de Lage Landen tegenwoordig zelfs
meer vertalingen uit het Hongaars en het Tsjechisch dan uit het Duits. Toch lijkt
hij optimistisch dat de interesse voor Duitstalige literatuur ooit wel weer zal toenemen. Zijn eigen bijdrage daartoe heeft hij met Literatur auf Wanderschaft op overtuigende wijze geleverd. Het titanenwerk is afgesloten, nu maar hopen dat het
vrucht draagt bij een nieuwe generatie bruggenbouwers.
Jeroen Dewulf
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Ronel Foster, Yves T’Sjoen en Thomas Vaessens (red.), Over grenzen. Een
vergelijkende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poëzie / Oor grense.
’n Vergelykende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poësie. Leuven/
Den Haag, Acco, 2009. 424 pp. ISBN 978 9033 473 555. € 37.

Voetpad van verkenning
De bundel Over grenzen / Oor grense, onder redactie van de Zuid-Afrikaanse Ronel
Foster, de Vlaming Yves T’Sjoen en de Nederlander Thomas Vaessens, is een zeer
ambitieuze poging de raakvlakken en verschillen tussen drie poëziesystemen in
kaart te brengen. Zestien bijdragen van literatoren uit vier landen, geschreven in
het Afrikaans en in het Nederlands, behandelen het grensverkeer tussen Afrikaanstalige en Nederlandstalige (Vlaamse en Nederlandse) dichters na de Tweede
Wereldoorlog (die tijdsbeperking geldt bijna voor alle artikelen, op twee uitzonderingen na).
De kruisbestuiving tussen de Afrikaanse en Nederlandse literatuur wordt hier
comparatistisch geanalyseerd en in één boek gepresenteerd: een prestatie die zelden lukt, ondanks het feit dat het onderzoek naar de verhouding tussen die twee
literaire systemen dikwijls wordt gepresenteerd in vaktijdschriften of op congressen (vooral van de SAVN en de IVN). De redenen hiervoor zijn verschillend. In de
Lage Landen wordt het onderzoek naar de Afrikaanse literatuur door een uiterst
kleine groep literatuurwetenschappers gedaan en, zoals het ook het geval is wat
de Nederlandstalige koloniale letterkunde betreft, bestaat er duidelijk geen behoefte om er meer omvattende en diepgravende studies over te publiceren. Bijdragen van Luc Renders, Eep Francken of Hans Ester zijn uitzonderingen die deze
regel bevestigen. Aan de Zuid-Afrikaanse universiteiten bestaat er daarentegen
een grote belangstelling voor vergelijkende literaire analyses, maar de resultaten
daarvan worden zelden in boekvorm ter beschikking gesteld. Ik doe de waarheid
helemaal geen geweld aan wanneer ik stel dat de Zuid-Afrikaanse academici in
feite geen boeken schrijven omdat hun onderwijsstelsel deze publicatievorm benadeelt (in het systeem van onderwijssubsidies valt met een boek minder te ‘verdienen’ dan met een artikel). Een vergelijkende studie van Nederlandse, Vlaamse
en Afrikaanse poëzie in zestien bedrijven moet daarom worden toegejuicht.
De gevalsstudies zijn zo divers qua onderwerp en methodologische aanpak dat
het moeilijk is om een generaliserend oordeel over deze bundel uit te spreken. De
kwaliteit van de bijdragen is over het algemeen heel goed. Hier en daar heb ik
alleen bedenkingen bij teksten die in een inleidende paragraaf een theoretisch
kader op een schoolse manier presenteren om dit vervolgens als een mal op het
tekstmateriaal te leggen of, wat nog erger is en vaker voorkomt, het in het verloop
van de bijdrage verder buiten beschouwing te laten. Er zijn kennelijk nog steeds
literatoren die zich als het ware verplicht voelen om op die manier blijk te geven
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van hun theoretische kennis. Toegegeven, het is een van de narratieve uitdagingen voor de onderzoeker om zijn verhaal op zo’n manier op te bouwen dat de
theorie (wat dit ook mag betekenen) als een rode draad (on)zichtbaar door de
tekst loopt.
Om een al te disparate bespreking te vermijden zal ik mijn aandacht uitsluitend
richten op enkele algemene kwesties die van belang zijn voor de internationale
neerlandistiek. Het inleidende hoofdstuk, geschreven door twee uitmuntende navorsers, Hennie van Coller en Bernard Odendaal, biedt een verontrustend beeld
van de literaire verhoudingen tussen Zuid-Afrika en de Lage Landen. Hoewel de
toon van hun betoog zakelijk blijft, is er een zekere bitterheid voelbaar die volstrekt begrijpelijk is. Van Coller en Odendaal schetsen de geschiedenis van wederzijdse toenadering en afstandelijkheid waarbij de fase van de culturele boycot bijzonder pijnlijk was voor de literaire relaties. Het romantisch gekleurde beeld van
Zuid-Afrika dat vooral teerde op de heroïsche mythe van de Grote Trek en de
Boerenoorlog, veranderde tussen 1960 en 1994 in een absolute stilte en bereikte
een dieptepunt in de jaren tachtig. Terwijl het Nederlands nog steeds een gevestigde waarde was op (Zuid-)Afrikaanse scholen en universiteiten, ondernamen
Zuid-Afrikaanse academici eenzijdige, wanhopige en vergeefse pogingen om de
wisselwerking tussen het voormalige koloniale centrum en de periferie te handhaven. Op begrip van collega’s uit de Lage Landen konden ze echter nauwelijks
rekenen. De Afrikaanse taal werd voor menig Nederlands en Vlaams neerlandicus
als het ware tot hét symbool van onderdrukking (en dit terwijl de internationale
gemeenschap van taalkundigen het Afrikaans al die jaren als een object van boeiend onderzoek is blijven beschouwen, men denke bijvoorbeeld aan Hans den
Besten of Paul Roberge). Het bijwonen van elkaars congressen gebeurde niet
meer en de academische uitwisseling stokte. Daarom mag op de dag van vandaag
niet worden vergeten dat Hans Ester een van de weinigen is geweest die in die tijd
over de Afrikaanse letterkunde bleef publiceren en zich niet liet verleiden door
ideologische dweperij.
In de paragraaf over ‘toenadering sedert 1990’ schrijven Van Coller en Odendaal over de huidige leidersrol van de Nederlandse Taalunie die fondsen toekent
voor uiteenlopende projecten en initiatieven. Op de officiële website van de NTU
staat ook te lezen dat ‘de Taalunie de universitaire neerlandistiek in Zuid-Afrika
ondersteunt via de algemene subsidiesystematiek’ en ‘werkt met Zuid-Afrika samen op het gebied van meertaligheid’, waarbij gebruik wordt gemaakt ‘van de
nauwe linguïstische relatie tussen het Nederlands en het Afrikaans’. Van Coller
en Odendaal verzwijgen echter diplomatisch het treurige feit dat de hulp uit het
‘centrum’ een inhaalmanoeuvre is op een moment dat de meeste departementen
Nederlands reeds aan het wegkwijnen waren of werden gesloten.
Voor de internationale neerlandistiek is het ook van belang hoe het Afrikaanse
literaire systeem en zijn nauwe interactie met de Nederlandse letterkunde door
intramurale literatoren uit de Lage Landen wordt behandeld. Als voorbeeld noe-
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men Van Coller en Odendaal de publicatie Nederlandse literatuur, een geschiedenis uit
1992, onder redactie van Schenkeveld-van der Dussen waar op negenhonderd
bladzijden slechts twee figuren uit de gehele Afrikaanse literatuurgeschiedenis
worden vermeld. Woorden als ‘Zuid-Afrika’ en ‘Afrikaans’ worden door de auteurs van 151 hoofdstukken niet eens gebruikt. Er wordt uitgebreid ingegaan op
de Nederlandse schrijver en criticus Jan Greshoff, maar over zijn verhouding met
een aantal Zuid-Afrikaanse schrijvers en zijn jarenlange verblijf in Zuid-Afrika
wordt met geen woord gerept. Elisabeth Eybers – naar wie de titel van mijn bespreking verwijst – die in 1961 naar Nederland emigreerde en diep in het Nederlandse literaire systeem geworteld was, wordt niet eenmaal genoemd.
De Afrikaanse letterkunde wordt als een volledig aparte literatuur beschouwd
en de wederzijdse beïnvloeding wordt gewoon genegeerd. In de meerdelige Nederlandstalige literatuurgeschiedenis, gepubliceerd onder auspiciën van de NTU,
wijdde Hugo Brems in zijn deel over de Nederlandse literatuur vanaf 1945 tot
2005 drie van de in totaal 792 bladzijden aan de Afrikaanse literatuur. Hoewel
Brems beweert dat die nauwere band met de Afrikaanse letterkunde een van de
factoren was ‘die bijdroegen tot toenemende internationale openheid en diversiteit’ (Brems 2006, p. 604) in de Nederlandse literatuur (onder andere tot de doorbraak van schrijvers van allochtone afkomst) getuigen die schamele drie pagina’s
eerder van een opvallende onverschilligheid.
In zijn treffende bespreking van de nieuwe Geschiedenis van de Nederlandse literatuur (GNL) in het oktobernummer van de vorige jaargang van dit tijdschrift
klaagde Jeroen Dewulf over de afwezigheid van internationale neerlandici in de
GNL en, als gevolg daarvan, over het gebrek aan het pluriperspectivisme in dit
‘efficiënte overzichtswerk’. De bundel Over grenzen / Oor grense laat zien dat een
betrokkenheid van internationale neerlandici de GNL ten goede had kunnen komen.
Paweł Zajas
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Liesbeth Minnaard, New Germans, new Dutch. Literary interventions.
Amsterdam, Amsterdam University Press, 2008. 324 pp. ISBN 978 9089 640
284. € 45.

Literatuur in dialoog met het nationale zelfbeeld
De titel van Minnaards boek New Germans, New Dutch zou je op het verkeerde been
kunnen zetten. Je zou kunnen denken dat het hier om de zoveelste integratiestudie gaat, compleet met politiek correcte titel. Gelukkig is dat niet het geval: New
Germans, New Dutch is een buitengewoon boeiende studie waarin Minnaard het verband onderzoekt tussen maatschappelijke context en literaire productie, zonder
voorbij te gaan aan de literaire verbeelding.
Migratieliteratuur is sinds haar opkomst in het midden van de jaren negentig
van de vorige eeuw toch vooral beschreven als fenomeen, als een curiosum bijna,
als manier om iets te weten te komen over vreemde culturen en gebruiken of om
erachter te komen hoe ‘zij’ nou ‘ons’ zien. Teleurstellend weinig heeft men zich
beziggehouden met de inhoud, met het literaire. Liever schreven we nog een artikel over hun exotische taalgebruik, over de zoekende identiteit of hoe we dit fenomeen nu correct moesten aanduiden. Gelukkig doet Minnaard dat niet. Identiteit
is ook bij haar een ijkpunt, maar in plaats van de focus te leggen op de vermeende
identiteitscrisis van de auteur, bekijkt ze hoe de auteur zich definieert buiten of in
oppositie met de dominante Duitse of Nederlandse identiteit. Minnaard gaat er in
haar studie van uit dat de auteurs actief willen inbreken in de nationale identiteitsconstructies en dat ze bovendien streven naar hechting. Daarbij laat Minnaard
overtuigend zien hoe het mogelijk is om zowel recht te doen aan het literaire
zonder de ogen te sluiten voor de ruimere culturele en politieke context waarbinnen het werk is geschreven.
Minnaard vertrekt vanuit de idee dat literatuur een manier van denken is, een
speciale bron van kennis en reflectie dankzij de verbintenis van realiteit en verbeelding. Literatuur komt bovendien tot stand als reactie op, of in dialoog met
het nationale culturele discours. Nationale cultuur is hierbij vooral een vorm van
identiteit, een bindende factor binnen de gemeenschap. Minnaard stelt dat het in
geval van een auteur met een ‘exotische achtergrond’ nog sterker geldt dat hij of
zij zich moet manifesteren tegenover het algemeen, en bij Minnaard is dat laatste
dan de cultural matter waaruit de Nederlandse en de Duitse nationale identiteit naar
voren komt. Ze sluit zich aan bij de overtuiging van Leslie Adelson dat migratieliteratuur als een soort ‘cultureel archief’ werkt waarin sociale bewegingen, zowel
feitelijk als fictief, worden vastgelegd. In New Germans, New Dutch stelt ze zich twee
taken: onderzoeken hoe deze auteurs omgaan met de culturele traditie waarbinnen ze schrijven en kijken naar de wijze waarop hun werk het gesprek aangaat
met het nationale identiteitsdiscours.
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Minnaard betrekt in haar vergelijkende praktijk niet slechts de werken van de
auteurs, maar ook de nationale context. In een uitgebreid hoofdstuk geeft ze een
overzicht van de Nederlandse en de Duitse situatie. Ze onderscheidt daarbij burgerschap, de juridische en politieke houding, en nationaal zelfbeeld of identiteit,
het verhaal dat de natie over zichzelf vertelt en dat wordt geconstrueerd in geschiedschrijving en het brede culturele veld. De verschillen tussen de buurlanden
zijn beslist opmerkelijk. Waar de Nederlandse politiek al in het begin van de jaren
tachtig van de vorige eeuw een speciaal minderhedenbeleid ging voeren, waren de
Duitse maatregelen destijds nog vooral gericht op terugkeer naar het land van
herkomst. Met name de Nederlandse verzuilingstraditie vergemakkelijkte het
denken in verschillende identiteiten en bovendien boden de zuilen een herkenbare structuur waarbinnen een plek kon worden ingeruimd voor de nieuwkomers. Daarbij was het naturalisatiebeleid in Nederland veel ruimer dan bij de
buren, die tot 2000 vasthielden aan het veel striktere ius sanguinis (bloedbandprincipe). Minaard bespreekt naast de politieke en juridische kanten ook de relatie
tussen het nationale zelfbeeld en de realiteit van een multiculturele samenleving.
Hiervoor plaatst ze het iconische ‘multiculturele drama’ tegenover het begrip deutsche Leitkultur, dat in dezelfde periode in zwang raakte. De vraag die ze daarbij stelt
is: in hoeverre is er ruimte om je nieuwe Nederlander of nieuwe Duitser te voelen,
zowel volgens de wet als als deelgenoot van het verhaal van de natie? Biedt het
nationale discours ruimte voor diversiteit of blijft het een gesloten verhaal waarin
culturele homogeniteit de onuitgesproken norm blijft?
Na dit buitengewoon bruikbare en leesbare algemene hoofdstuk en een korte
methodologische uiteenzetting volgen vier casestudies van migratieauteurs: Emine Sevgi Özdamar en Feridun Zaimoglu, beide van Turkse afkomst, en Hafid
Bouazza en Abdelkader Benali, beide met een Marokkaanse achtergrond. De
Turks-Marokkaanse tegenstelling lijkt op het eerste gezicht een merkwaardig verschil in een vergelijkende studie, maar Minnaard wekt nergens de suggestie dat
deze auteurs veel met elkaar gemeen hebben. Juist door het zwaartepunt te leggen
op hun positionering tegenover het dominante discours weet Minnaard platte
overeenkomsten te vermijden en schetst ze een constellatie die meerwaarde biedt.
Dit is vergelijkende studie op zijn best: Minnaard is voorzichtig met het leggen
van causale verbanden, maar er ontstaat een betekenisvolle connectie als je de
vier op zich verschillende auteurs bijeenbrengt.
Opvallend is bijvoorbeeld dat de Duitse auteurs die Minnaard bespreekt geen
enkele behoefte tonen om de Duitse culturele identiteit te omarmen, open te breken of te herdefiniëren. Özdamar positioneert zich als deel van een kosmopolitische gemeenschap; haar zelfverkozen nomadenbestaan plaatst haar strategisch
boven de partijen: ze neemt de positie van waarnemer in, toont geen politiek engagement, maar stelt wel voortdurend vragen bij de specifieke elementen waaruit
een nationale identiteit is geconstrueerd. Zaimoglu gebruikt de Duitse nationale
identiteit wel als referentiepunt, maar dan vooral om zich tegen af te zetten: als
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tegenhanger van zijn kanake counteridentiteit. De Duitse identiteit is voor beide
schrijvers in elk geval niet open of aantrekkelijk of flexibel genoeg om zich mee
te identificeren. Daar ligt het grote verschil met de Nederlandse auteurs. Waar de
Turks-Duitse auteurs hun positie als outsiders niet willen of kunnen prijsgeven,
zijn de Nederlandse auteurs erop gericht om de tegenstelling autochtoon-allochtoon te ondermijnen of zelfs te ontmaskeren. Bouazza werpt zich bijvoorbeeld op
als verdediger van de Nederlandse taal en als aanklager van islamitische tendensen. Benali positioneert zich door juist een inclusieve, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid te claimen voor een harmonieuze maatschappelijke toekomst.
Terecht wijst Minnaard op het taalgebruik: waar Özdamar een soort persoonlijk
Duits schrijft met vertalingen van Turkse uitdrukkingen en Zaimoglu in zijn
vroege werk een soort Turkse straattaal gebruikt, schrijft Benali keurig en Bouazza een soort hyperzelfbewust Nederlands. Hiermee is echter nog niet de morele
superioriteit van de Nederlandse situatie geclaimd: in het geval van Benali en
Bouazza signaleert Minnaard dat hun culturele interventies vooral worden gewaardeerd wanneer ze het algemene discours weerspiegelen: in het geval van Benali worden de romans waarin hij een harmoniemodel nastreeft hoger aangeslagen dan zijn hardere, minder optimistische werk Onrein. Hetzelfde geldt voor zijn
monoloog Jasser, zou ik daaraan toe willen voegen. Het succes van Bouazza werd
bezegeld door zijn gelauwerde roman Paravion uit 2003, deels – maar zeker niet
alleen – omdat de expliciete islamkritiek in de roman goed aansloot bij het publieke discours.
Minnaards voorzichtige conclusie is dat de verschillende houding van de auteurs hoogstwaarschijnlijk iets te maken heeft met het nationale discours waarbinnen zij opereren: omdat de Duitse zelfdefinitie minder ruimte laat voor ‘anders’, bemoeien de auteurs zich bewust niet met de productie van diezelfde
Duitse identiteit. Omdat in de Nederlandse situatie er meer openheid en waardering voor diversiteit is – volgens Minnaard omvat het Nederlandse zelfbeeld toch
altijd nog de bekende tolerantie – heeft dat ruimte gegeven voor auteurs zoals
Bouazza en Benali.
Krijg je zo dus de migratieauteur die je verdient? Nee, zo plat is het niet. Daarvoor zijn er te veel veranderende en instabiele factoren. Zo is Zaimoglu een salonfähige Duitse schrijver geworden en had Nederland misschien wel zijn eigen Zaimoglu kunnen hebben in de vorm van Hans Sahar. Ook zijn er in de Nederlandse
situatie inmiddels genoeg voorbeelden van kunstenaars die onomwonden aangeven zich niet te herkennen in het Nederlandse zelfbeeld. Minnaards conclusie is
dan ook terecht voorzichtig: ze verliest geen moment uit het oog dat ze te maken
heeft met individuele auteurs in particuliere omstandigheden. New Germans, New
Dutch is een boek waar we op hebben zitten wachten.
Henriette Louwerse

260

besprekingen

Lotte Tavecchio, Sentence patterns in English and Dutch: A contrastive corpus
analysis. Utrecht, LOT, 2010. 499 pp. ISBN 978 9460 930 232. € 27,55.

De rol van cultuur en genre in de formulering van zinnen
In het proefschrift Sentence Patterns in English and Dutch: a Contrastive Corpus Analysis
dat Lotte Tavecchio in april 2010 aan de Vrije Universiteit Amsterdam heeft verdedigd, onderzoekt ze op basis van corpusdata de verschillen in zinsstructuur tussen het Engels en het Nederlands. Haar doel is ‘om de meest frequente zinspatronen in het Engels en het Nederlands in kaart te brengen en om te bepalen in
hoeverre de talen van elkaar verschillen op [dat] analyseniveau’ (p. 496). Daarnaast gaat Tavecchio na in welke mate de mogelijke verschillen tussen het Engels
en het Nederlands toe te schrijven zijn aan verschillen tussen beide taalsystemen
dan wel aan verschillen in tekstgenre en/of in schrijfcultuur.
In de eerste drie hoofdstukken wordt de theoretische achtergrond van het onderzoek uiteengezet. In hoofdstuk vier komt de methodologie aan bod, waarbij
ook de opbouw van het corpus en de annotatie van de data beschreven worden.
In de hoofdstukken vijf tot en met acht wordt verslag uitgebracht van een reeks
contrastieve analyses waarin aandacht wordt besteed aan de structuur van het begin van Nederlandse en Engelse zinnen, de functie van het interpunctiegebruik in
de twee talen en de aard van de constructies die de zin kunnen onderbreken. In
hoofdstuk negen wordt nader ingegaan op de belangrijkste bevindingen met betrekking tot de twee talen en op de verschillende eigenschappen van zinsstructuren in de vier onderzochte genres. In de conclusie worden de belangrijkste resultaten op een rijtje gezet. Daarnaast werpt Tavecchio een kritische (terug)blik op
het onderzoek en stelt ze tevens een aantal ideeën voor vervolgonderzoek en mogelijke praktische implicaties van haar onderzoeksresultaten voor.
Het onderzoek berust op een door Tavecchio samengesteld corpus dat vier verschillende genres bevat, namelijk academische tijdschriften, krantenberichten,
korte verhalen en informatiefolders. Het kernbegrip van het onderzoek is de zin,
die als een orthografisch-retorische eenheid wordt gedefinieerd. De grote hoeveelheid activiteit die binnen de zin – niet alleen qua structuur op zich, maar ook
met betrekking tot de bedoeling van de gehele tekst – kan worden geobserveerd,
vormt de focus van dit werk. Tavecchio onderzoekt namelijk het beslissingsproces
– dat in het proefschrift sentencing wordt genoemd – dat in gang wordt gezet bij
het formuleren en schrijven van een zin. In dat beslissingsproces wordt onder
meer bepaald wat voor informatie er in de zin terecht moet komen en hoeveel,
hoe de informatie in de zin het best kan worden gestructureerd, hoe de zin het
best kan worden afgestemd op het tekstgenre, enzovoort. Als analyse-eenheid
fungeert de door Tavecchio ontwikkelde sentence information unit (SIU) die gebaseerd is op de punctuation unit van onder andere Hannay en Kroon (2005). De SIU
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kan worden gedefinieerd als een door interpunctietekens gedemarqueerde eenheid die één enkele boodschap uitdrukt. SIU’s kunnen bestaan uit een volledige
zin, zoals in <C>PvdA-leider Bos heeft gisteren nieuwe regels voorgesteld om het toezicht op
bedrijven te verscherpen<C>, maar ook slechts uit een deel van een zin, zoals in
<A>Yesterday<A>, <C>Tony Blair warned what the ultimate effect of their rebellion would
be<C> – <D>a return to Tory government<D> (Tavecchio’s notatie; voorbeelden van p.
192). De identificatie van SIU’s gebeurt op basis van de interpunctie en van syntactische en semantische criteria.
Van Tavecchio’s bevindingen worden hier slechts enkele vermeld om een indruk te geven van de omvang van het onderzoek. Qua discoursestructuur wordt
bijvoorbeeld vastgesteld dat het Engels en het Nederlands weliswaar enigszins
overlappen, maar dat de twee talen toch van elkaar verschillen als het aankomt
op de grammaticale realisatie van discursieve eenheden en op het scheiden van
eenheden door middel van interpunctietekens. Tavecchio toont aan dat – over het
algemeen – lange zinnen vaker voorkomen in het Engels dan in het Nederlands,
en dat Engelse zinnen een grotere neiging dan Nederlandse zinnen hebben om
door een satellietboodschap onderbroken te worden. Het Nederlands geeft echter
de voorkeur aan kortere zinnen en zinnen waarin satellietboodschappen na de
kern de vorm van een hoofdzin of een uitbreidende bijzin hebben. In dit verband
constateert Tavecchio dat de verschillen tussen de twee talen meer te maken hebben met de respectieve schrijfcultuur dan met verschillen in termen van taalsysteem. De factor genre blijkt een invloed te hebben op de zinsstructuur. Van de vier
onderzochte genres worden de meest complexe zinnen gevonden in de academische teksten. Hier observeert Tavecchio de invloed van het Engels op de Nederlandse zinsstructuur. In krantenberichten, waar zinnen in de regel korter zijn dan
in academische teksten, bestaat er een duidelijk verschil tussen de twee talen.
Engelse zinnen blijken namelijk in de regel langer dan Nederlandse, wat Tavecchio toeschrijft aan het advies van de Nederlandse schrijfgidsen (bijvoorbeeld Tiggeler 2006) om de tekstuele leesbaarheid te bevorderen door de zinnen kort te
houden. Een andere interessante bevinding heeft te maken met de functie van
onderbrekingen. Terwijl onderbrekingen in Nederlandse zinnen vaak achtergrondinformatie geven, vormen die in het Engels eerder een manier om informatie te beklemtonen. In vergelijking met de andere genres zijn kortere zinnen een
kenmerk van korte verhalen, met name in dialogen. In informatiefolders blijkt het
doel van de tekst – namelijk het efficiënt overbrengen van informatie aan een
breder publiek – duidelijk uit de zinsstructuur. In beide talen bevatten zulke teksten veel korte zinnen en opsommingen.
Het onderzoek van Tavecchio vult het bestaande onderzoek naar de Engelse en
Nederlandse zinsstructuur aan. Een mogelijk (maar klein) minpunt van het onderzoek is het feit dat alleen het Brits Engels en het Nederlands uit Nederland
onder de loep worden genomen. Vergelijkingen met het Amerikaans Engels en
het Belgisch Nederlands waren waardevol geweest. Het uitsluiten van regionale
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variatie uit het onderzoek doet echter niets af aan het succes en de duidelijkheid
van de analyse. Integendeel: op basis van voorzichtig corpuswerk en een imposante handmatige analyse van bijna 16800 zinnen uit de vier genres en de twee
talen heeft Tavecchio een heldere en informatieve contrastieve studie geschreven.
Het kwantitatieve aspect van het onderzoek vormt een belangrijke bijdrage aan
een vakgebied dat al te vaak door intuïtieve beschrijvingen wordt gekenmerkt.
Door de kwantificatie van de data – en de daarop volgende diepgaande statistische analyse – wordt een betrouwbaar beeld van sentencing in het Engels en het
Nederlands aan het licht gebracht.
Zowel de gebruikte methodologie als de resultaten van het onderzoek zijn relevant voor de contrastieve taalkunde. Een mogelijke praktische toepassing van dit
onderzoek – die Tavecchio ook zelf noemt in haar conclusie – is het gebruik van
de bevindingen in het taalonderwijs. Met name gevorderde Nederlandstalige leerders van het Engels die in de doeltaal in meerdere genres competent en idiomatisch willen kunnen schrijven, zouden gebaat kunnen zijn bij de waarnemingen
van dit onderzoek. Gezien de bewezen effectiviteit van Tavecchio’s methodologie,
zou die als effectieve basis kunnen dienen voor meerdere mogelijke vervolgonderzoeken. Zeker waardevol zou de toepassing zijn van deze methodologie op verschillende genres in gesproken taal. De contrastieve studie van andere (Germaanse en niet-Germaanse) talen aan de hand van deze methodologie is zeker
ook een nuttige onderzoeksrichting. Maar in afwachting van die vervolgstudies is
er al veel nieuws en interessants te vinden in deze waardevolle bijdrage aan de
contrastieve studie van de Engelse en Nederlandse zinsstructuur.
Alan Scott
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Bart Bossers, Folkert Kuiken en Anne Vermeer (red.), Handboek Nederlands als
tweede taal. Bussum, Coutinho, 2010. 422 pp. ISBN 978 9046 902 035. €
44,50.

Grondig, inzichtelijk en degelijk
Als ik het foldertje van de uitgever correct interpreteer, voorziet dit werk (nieuwe
uitgave) in de behoefte van lezers die een actueel en compleet handboek voor
Nederlands als tweede taal zoeken. Wie het aandachtig gelezen heeft, zal volmondig erkennen dat de vlag wel degelijk de lading dekt. Ik moet er echter van meet
af aan op wijzen dat ik geen specialist ben van het Nederlands als tweede taal, wel
van het Nederlands als vreemde taal. Dit handboek heb ik dan ook met die bril
gelezen en ik bespreek het verder vanuit die hoek. Voor wie zich afvraagt wat het
verschil is tussen tweede en vreemde taal, verwijs ik meteen naar het eerste hoofdstuk, met als titel ‘De context van tweedetaalverwerving en tweedetaalleren’, waarin Anne Vermeer zo niet alles dan toch heel wat over dit probleem verduidelijkt.
Het boek is het werk van een groep auteurs, die één of meer hoofdstukken,
soms afzonderlijk, soms gezamenlijk, voor hun rekening hebben genomen. Het
zijn stuk voor stuk vakmensen met nu eens universitaire expertise, dan weer jarenlange praktijkervaring, die de taalverwerving vanuit diverse hoeken belichten
en die sinds jaar en dag bij taaldidactici bekend staan als betrouwbare bronnen
wat algemene taalverwerving betreft en meer bepaald die van het Nederlands.
Voor wie behoefte heeft aan theoretische en praktische steun bij het alledaagse
onderwijs van het Nederlands lijkt dit werk mij dan ook een onontbeerlijk houvast. Immers, in niet minder dan elf hoofdstukken komen zowat alle relevante
aspecten van de problematiek aan bod. Na een zeer uitvoerige inleiding worden
niet alleen de voor de hand liggende problemen, zoals de vier traditionele vaardigheden, de taalmiddelen (met name de woordenschat en de grammatica), en de
taaltoetsen onderzocht, de lezer vindt er ook een zeer boeiend en bondig hoofdstuk over de geschiedenis en de ontwikkeling van het taalonderwijs (Alice van
Kalsbeek), terwijl een laatste hoofdstuk, van de hand van de drie redacteurs, de
maatschappelijke, politieke en culturele aspecten van het docentschap Nederlands als tweede taal behandelt. Minder aandacht heb ik besteed aan het hoofdstuk over de alfabetisering (Jeanne Kurvers), niet omdat ik het belang ervan onderschat, maar omdat het vanuit mijn standpunt Nederlands als vreemde taal niet
bepaald de voorrang verdient. Wel kan ik mij inbeelden dat collega’s die zich
inlaten met het zogenaamde immersieonderwijs daar meer werk van maken, en
terecht.
Zonder de kwaliteit van de andere bijdragen te willen onderschatten, lijken me
de sterkste stukken die over de verwerving van de woordenschat (Bart Bossers) en
over de grammatica (Folkert Kuiken). Vanzelfsprekend spelen bij deze inschatting
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ook factoren als persoonlijke voorkeur en belangstelling een rol. Niettemin, of
men nu toekomstig leraar Nederlands is of al jaren ervaring heeft in het vak, beide bijdragen lijken me onontbeerlijk. Het zijn immers verbluffende syntheses over
vragen die men zich van oudsher heeft gesteld omtrent de functie van woordenschat en grammatica in de verwerving van een tweede of vreemde taal, soms zelfs
zonder die vragen correct te kunnen formuleren, laat staan te beantwoorden.
Dit handboek bevat naast de theoretische bijdragen een bevattelijk en handig
register, alsmede een geactualiseerde literatuurlijst, waar zowel leerkrachten als
onderzoekers ongetwijfeld veel van hun gading in zullen vinden. Verder verwijst
het naar een website met aanvullende informatie waarvan de lezer veel profijt kan
trekken: lesvoorbeelden, woordenlijsten (het-woorden, frequentielijsten), extra
opdrachten, didactische tips, enzovoort. Te veel om ze allemaal op te sommen.
Kortom, dit is een grondig, inzichtelijk, en degelijk handboek dat in de boekenkast – en vooral in de handen – van geen enkele didacticus mag ontbreken.
Pierre Godin
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Igor Gerardus van de Bilt, Landkaartschrijvers en landverdelers. Adriaen Verwer
(ca. 1655-1717), Adriaan Kluit (1735-1807) en de Nederlandse taalkunde van de
achttiende eeuw. Munster, Nodus Publikationen, 2009. 307 pp. ISBN 978 3893
237 609. € 38,50.

Contouren van de verlichte taalkunde
Dit proefschrift, dat de auteur op 29 juni 2009 aan de Amsterdamse Vrije Universiteit verdedigde, geeft een uitvoerig overzicht van de ontwikkeling van de taalkundige beschrijving van het Nederlands in de achttiende eeuw. Na een relatief
korte inleiding, waarin Van de Bilt doel, afbakening en opbouw van zijn werk bespreekt, volgt in het eerste deel een bespreking van het leven van Adriaen Verwer,
van zijn methodologische en taalkundige opvattingen, en van de receptie van zijn
werk. In het tweede deel staat Adriaan Kluit centraal, wiens taalkundige opvattingen tot in detail besproken worden. In zijn besluit bespreekt Van de Bilt de contouren van een Nederlandse verlichtingstaalkunde. Hoofdrolspelers in zijn verhaal zijn, naast Adriaen Verwer en Adriaan Kluit, Lambert ten Kate en de
Deventerse grammaticus Arnold Moonen, die van de anderen de rol van de bad
guy toebedeeld krijgt.
Moonen publiceerde in 1706 zijn Nederduitsche spraekkunst, een grammatica die
naar het oordeel van Adriaen Verwer te zeer gebaseerd was op literaire auteurs als
Vondel en Hooft, die hun Nederlands te veel modelleerden naar het Latijn. De
regels die Moonen voorstelde waren naar Verwers mening niet de regels van het
algemene Nederlands, de lingua communis. Moonen had belangrijke aspecten van
het Nederlands buiten beschouwing gelaten en had, om grotere regelmatigheid af
te dwingen, regels verzonnen, wat in Verwers ogen zo ongeveer een doodzonde
was: het taalonderzoek moest gebaseerd zijn op waargenomen taalgebruik van
achtenswaardige taalgebruikers. Moonens grammatica kende bovendien te veel
uitzonderingen en toonde te weinig de oorspronkelijke regelmaat van het Nederlands, een regelmaat die, net als de harmonie in de natuur, uiteindelijk van God
gegeven is. Van enige verklaring van de taalverschijnselen was bij Moonen al helemaal geen sprake, aldus Verwer.
De doopsgezinde Verwer liet zich voor zijn taalkundige werk inspireren door
Newton, die had laten zien dat de mens door exacte observaties uit de natuur God
kan leren kennen. Voor Verwer moest taalonderzoek in de eerste plaats gericht
zijn op het taalsysteem. Om die systematiek deugdelijk te beschrijven moest de
taalonderzoeker terug naar de oorsprong, naar een taalverleden waarin de taal
nog zuiver was. Voor Verwer was dat het Middelnederlands. In het overgeleverde
materiaal moest de taalkundige de regels door exacte observaties vinden, niet verzinnen. De taalkundige moest vooral descriptief te werk gaan, niet prescriptief,
want dan zou het Nederlands er anders uit kunnen komen te zien dan het in oor-
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sprong was. Voor de overheid was hier een belangrijke rol weggelegd: zij had in
Verwers visie de zeggenschap over wat hij de lingua communis noemde, een taak
die in geen geval overgelaten mocht worden aan literair georiënteerde taalkundigen als Moonen.
Het was Lambert ten Kate die de belangrijkste uitvoerder van Verwers programma werd en in de ogen van veel tijdgenoten de oorspronkelijke regelmaat van het
Nederlands aantoonde. Ook Adriaan Kluit werd een volgeling van de methodeVerwer en bewonderde de uitwerkingen van Ten Kate. Maar bij hem brak toch
gaandeweg het inzicht door dat de taalgebruiker met al die taalwetenschappelijke
beschrijvingen niet zoveel kon. Wat was de praktische waarde daarvan voor het
taalgebruik, de usus? Wetenschappelijk taalonderzoek zoals gedaan door Ten Kate
was zeker nodig, daar twijfelde Kluit niet aan, maar de taalgebruiker had eerder
behoefte aan regels en normen voor het dagelijks taalgebruik. Kluit kwam tot het
inzicht dat het maar het beste, het meest praktische was het ‘achtbare gebruik’ te
volgen, dat wil zeggen: de taal die gebruikt werd door vooraanstaande schrijvers,
literaire en niet-literaire. Taalgebruikskwesties als spelling en genus moesten opgelost worden om onzekerheid bij de gebruikers weg te nemen. In de taalbeschrijving waren dus zowel landkaartschrijvers als Verwer en Ten Kate nodig als
landverdelers, pragmatisch ingestelde mensen die regels en normen voor het dagelijkse taalverkeer vaststelden.
Van de Bilts proefschrift is helder geschreven. De index van namen en instituties en het beknopt zakenregister maken het mogelijk personen en begrippen gemakkelijk terug te vinden, al had het zakenregister wel wat uitgebreider mogen
zijn: begrippen als ‘methodologie’, ‘particularia’ en ‘lingua communis’, om er
maar een paar te noemen, zijn er niet in opgenomen. De Grammaire générale et
raisonnée is wel opgenomen in het zakenregister, met één vermelding op p. 51,
maar de in dezelfde noot vermelde Italiaansche Spraakkunst niet. De opzet van het
zakenregister is ook niet altijd even logisch. Zo wordt de lezer bij het lemma
‘usus’ verwezen naar ‘achtbaar gebruik’, maar dat staat niet onder de a, maar bij
de woorden die beginnen met een g.
Deze kleine punten van kritiek laten onverlet dat dit een uitermate goed verzorgd en informatief proefschrift is, dat een prachtige aanvulling is op recent
werk van Dibbets, De Bonth, Rutten, Noordegraaf en vele anderen. De auteur
heeft de contouren van de verlichtingstaalkunde op een bijna voorbeeldige wijze
zichtbaar gemaakt.
Maarten Klein
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NIEUW VENSTER: Journal of Dutch Literature
In januari 2011 is het Journal of Dutch Literature van start gegaan. Ter gelegenheid
van deze bijzonder belangrijke gebeurtenis voor de ontwikkeling van de Nederlandse letterkunde hebben Geert Buelens, Jos Joosten en Thomas Vaessens de
wordingsgeschiedenis en de programmatische uitgangspunten van het tijdschrift
op verzoek van de redactie toegelicht. Het stuk staat als venster bij de open access
versie van dit nummer op www.internationaleneerlandistiek.nl.
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