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Voorwoord
De sectie neerlandistiek van het Instituut van Germaanse studies aan de
filosofische faculteit van de Karelsuniversiteit in Praag organiseerde in maart
2006 het vierde colloquium in de reeks colloquia Praagse Perspectieven. Het
colloquium vond plaats in het gebouw van het Oostenrijks Cultureel Forum in
Praag.
Aan het tweedaagse colloquium werd deelgenomen door tien
gastdocenten in de neerlandistiek, verbonden aan buitenlandse en Tsjechische
universiteiten.
Op de eerste congresdag stond een taalkundig onderwerp centraal: 'De rol
van grammatica in het onderwijs van het Nederlands'. We hoorden zes lezingen
van onze collega's uit Belgie, Hongarije, Nederland en Tsjechie. De tweede
congresdag was gewijd aan het letterkundig thema: `Literaire roem?' In vier
lezingen werden bijzondere gevallen van literaire roem besproken, zoals de
roem die pas na de dood van de auteur opkomt, of juist snel verdwijnt, of een
andere opmerkelijke curve vertoont. De sprekers waren afkomstig uit Belgie,
Hongarije en Nederland. We willen alle collega's hartelijk voor hun inzet
bedanken.
We waren zeer vereerd met de aanwezigheid van de officiele
vertegenwoordigers van Belgie en Nederland in onze republiek, Zijne
Excellentie de ambassadeur van Belgie, de heer Rafael Van Hellemont en Hare
Excellentie de ambassadrice van Nederland, mevrouw Ida van Veldhuizen, die
ons colloquium feestelijk geopend heeft. Samen met de culturele attaches,
mevrouw Hilde Jansen en de heer Walter Moens, waren ze de eregasten van ons
colloquium. Ook de vertegenwoordigers van onze faculteit, de directeur van het
Instituut van Germaanse studies, de heer Milan Tvrdik en de vice-decaan van de
faculteit, mevrouw Jana Kralova, gaven bij het begin van ons congres blijk van
hun belangstelling.
Namens de hele vakgroep Nederlands wil ik al deze mensen van harte
bedanken voor hun steun en voor de belangstelling die ze voor ons werk tonen.
Een speciaal woord van dank richten we tot de heer Walter Perche, de directeur
van het Oostenrijks Cultureel Forum, die ons de prachtige ruimte voor twee
dagen onbaatzuchtig ter beschikking heeft gesteld.
De handelingen van het congres werden nog aangevuld door twee
culturele evenementen: het concert van de muziek uit de tijd van Anne Frank
(aangeboden door de Nederlandse ambassade) dat plaatsvond in de sfeervolle
ruimte van de Spaanse synagoge in Praag en gehouden werd in het kader van het
jaar van de joodse cultuur — 100 jaar Joods Museum in Praag. De tweede dag
hebben we een rondleiding door de historische zalen en het astronomisch
observatorium van het Praagse Clementinum gekregen.

Het colloquium Praagse Perspectieven 4 werd mogelijk gemaakt door de
financiele steun van de Nederlandse en de Belgische ambassade in Praag,
evenals het Oostenrijks Cultureel Forum. We betuigen deze instellingen onze
dank voor de toegekende steun.

Praag, mei 2006

Zdenka Hm6ifovd

fivodem
Oddeleni nederlandistiky Ostavu germanskich studii filozoficke fakulty
Karlovy univerzity v Praze potadalo v bfeznu 2006 etvrte kolokvium v ramci
lady Praiske perspektivy. Kolokvium se konalo v budove Rakouskeho
Kulturniho Fora v Praze. Dvoudenniho jednani se z Cia'astnilo 10 pfednakjicich
z univerzit v Belgii, Mad'arsku, Nizozemsku a Ceske republiky.
Prvni jednani den kongresu byl ye znameni jazykovedy. Tema znelo : "Role
gramatiky v procesu v)"Tuky nizozemgtiny." Slyseli jsme 6 pfednakk, ktere
pfednesli kolegove z univerzit v Belgii, Mad'arsku, Nizozemsku a Ceske
republiky. Druhy kongresoq den byl venovan literarnimu tematu : "Literarni
slava?". Ctyti pfednesene pfispevky se zabivaly zvla§tnimi pfipady literarni
slavy, jako nape. literami vehlas, ktery se objevi a2 po smrti autora nebo naopak
rychle po umrti autora mizi nebo probiha j inym pozoruhodn fm zpfisobem.
Pfedna§eli kolegove z Belgie, Mad'arska a Nizozemska. V§em pfednakjicim
bychom touto cestou radi podekovali za pfednesene pfispevky.
Byli jsme velmi pocteni pfitomnosti oficialnich zastupc6 Belgickeho a
Nizozemskeho kralovstvi v Praze, jeho excelenci pana Rafaela Van Hellemont,
velvyslance Belgickeho kralovstvi a jeji excelenci pani Idou van Veldhuizen,
velvyslankyni Nizozemskeho kralovastvi, ktera nak kolokvium oficialne
zahajila. Spolu s kulturnimi attaché, pani Hilde Jansen a panem Walterem
Moensem byli 6estm'imi hosty nakho kolokvia. Kolokvium pfi§li take pozdravit
pfedstavitele na§i fakulty, feditel Ustavu germanskich studii pan Milan Tvrdik a
prodekanka filozoficke fakulty pani Jana Kralovd.
Rada bych v§em temto ileastnikam jmenem celeho oboru nederlandistika
podekovala za jejich zajem a podporu, kterou takto na§i praci prokazali. Se
specialnim podekovanim se obracime k Rakouskemu Kultumimu FOru a
pfedev§im jeho fediteli panu Walteru Perche, ktery nam nezi§tne poskytl na dva
dny prostor pro jednani.
Jednani kolokvia bylo dopineno dvema kultumimi akcemi: koncertem hudby
z doby Anne Frankove (nabidnuto Nizozemsk}"im velvyslanectvim), kterSi se
konal v prostoru Spanelske synagogy a byl uskutanen v ramci projektu Rok
s 2idovskou kulturou — 100 let Zidovskeho muzea v Praze. Druhy den jsme meli
mo2nost prohlidky historickch sala a astronomicke observatofe praIskeho
Klementina.
Pofaddni kolokvia Pra±skè perspektivy 4 bylo mo2ne diky finaneni podpofe
velvyslanectvi Nizozemskeho a Belgickeho kralovstvi spolu s pomoci ze strany
Rakouskeho Kulturniho fOra. Dekujeme temto institucim za podporu a pomoc.
-
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Inleiding tot het thema Literaire Roem?
De titel van het letterkundig onderwerp op dit congres draagt een vraagteken:
`Literaire roem?'
In een aantal lezingen worden bijzondere gevallen van literaire roem
besproken, zoals roem die pas na de dood van de auteur opkomt, of juist snel na
de dood verdwijnt, dan wel roem die een andere opmerkelijke curve vertoont.
Het vraagteken lijkt dus te verwijzen naar de onbestendigheid van de literaire
roem.
Er is nog een tweede reden voor het vraagteken. Wat is de betekenis van
het begrip literaire roem? Roem is niet het zelfde als succes, een begrip dat met
verkoopcijfers te maken heeft. Literaire roem verkrijgt een schrijver als resultaat
van door anderen toegekende lof. Maar in het begrip schuilt het probleem
van de roem.
De term literaire roem' riekt naar een verouderde, louter op de auteur
gerichte geschiedschrijving, en kan geassocieerd worden met een statisch begrip
als `meesterwerk', dat door een 'genie' wordt geschreven. Uit dezelfde
gedachtewereld stammen adjectieven als `onsterfelijk' en `vergankelijk'.
Onsterfelijkheid roept lauwerkransen in gedachten, en Petrarca die op z'n 3 7 e
jaar op het Capitool met de dichterskroon gekroond wordt. In de negentiende
eeuw geloofde men daarin nog heilig, zo blijkt uit het opstel over Tollens.
Bruikbaarder dan de term literaire roem' is tegenwoordig het begrip
literaire canon, waarmee werken aangeduid worden die door het literaire veld',
(uitgevers, critici. literatuurhistorici en literatuurdocenten) een zogenaamde
gecanoniseerde status kregen toegewezen. Literaire werken die behoren tot de
literaire canon zijn terug te vinden in literair-historische handboeken. De canon
wijzigt zich constant onder invloed van zich wijzigende literaire opvattingen, lof
heeft geen eeuwigheidswaarde, en dat maakt de gecanoniseerde status voor
schrijvers hachelijk. Zo is het woord roem een tijdgebonden begrip geworden,
dat inmiddels zeer gerelativeerd is. Schrijvers kunnen ook roem vergaren door
de lancering van een nieuwe trend in de vorm van een nieuwe opvallende
manier van schrijven of dichten, of door aandacht te trekken in de pr-sfeer,
bijvoorbeeld door een leuke gimmick in het optreden voor de media. Belangrijk
is dat de schrijver gevoel voor de tijdgeest heeft, en daarbij in zijn werk bewust
of onbewust weet aan te sluiten. Literaire roem kan als sneeuw voor de zon
wegsmelten. Reputaties zijn breekbaar en een slechte kritiek kan het begin van
de val inzetten die onomkeerbaar blijkt. Niets is gemakkelijker beInvloedbaar
dan de publieke opinie: volgens het sneeuwbalsysteem gaat de schrijver
bergafwaarts. Onverwachts blijven de uitnodigingen uit en verstomt het applaus:
de van zijn troon gevallen schrijver zint en broedt op een come-back.
In de hier gebundelde opstellen worden dergelijke meer of minder
dramatische gevallen van literaire roem (in de zin van een hachelijke
3

gecanoniseerde status) belicht in een vijftal case-studies, te weten over
Focquenbroch, Tollens, Richard Minne, Szekely-Lulofs en de Vijftigers.
Rene van Stipriaan laat zien hoe de erotische en komische Focquenbroch
ten onder ging in een smaakverandering die al aan het einde van de zeventiende
eeuw was begonnen. Zoals Hermans het formuleerde werd de cultuur van
speelse dubbelzinnigheden in de houdgreep van de morele ernst genomen.
Hermans zelf echter legde alle feiten die de miskenning van Focquenbroch
relativeren (zoals het feit dat hij veel herdrukt werd) terzijde en creeert zo zelf
een miskenningsmythe. Focquenbroch als de voorloper van de onbegrepen
bohemien Multatuli, die ook zo te leiden had van de Nederlandse
bekrompenheid. In de tweede helft van de twintigste eeuw ontstond een
grootscheepse herwaardering van Focquenbroch, die echter niet resulteerde in
wetenschappelijke edities van zijn werk.
De literaire roem van Tollens is bijna spreekwoordelijk in de Nederlandse
literatuur. Verheerlijkt door tijdgenoten, en verguisd bijna onmiddellijk na zijn
dood, is Tollens' geschiedenis het prototype van vergankelijke roem. Tijdens
zijn leven zijn echter al aanvallen op zijn werk gedaan, die niet verhinderden dat
zijn roem weer naar ongekende hoogte groeide ten tijde van de Belgische
opstand. Tollens beleeft dan opnieuw hoogtijdagen van roem, terwijl ook zijn
gedichten over de bevrijding van de Fransen een revival beleven. Zonder de
politieke beleving van zijn tijd is Tollens' roem niet te begrijpen.
Yves T'Sjoen weegt de wisselende opvatting over de samenstelling (en de
wenselijkheid) van het verschijnsel van de literaire canon. Hij laat zien, dat de
poezie van de Vlaamse schrijver Richard Minne in de loop van de voorbije eeuw
zeer wisselend is onthaald. Minnes gedichten onderscheidden zich van de poezie
van Net Fonteintje door de non-conformistische zegging, ironie en geest van
relativering, maar het heeft tot na de tweede wereldoorlog geduurd voor hij van
het aura van Fonteintjesdichter werd bevrijd. Uiteindelijk formuleert T'Sjoen de
meest vindingrijke invulling van het begrip literaire roem door het toe te passen
op een dichter (als Richard Minne) die in het scheppend oeuvre van volgende
generatie voortleeft.
Olf Praamstra laat aan de bijzondere curve van de roem van Madelon
Szekely Lulofs zien hoe zeer ook `orkestratie' in het spel kan zijn bij de
beoordeling door critici. In het begin van de jaren dertig werd Madelon SzekelyLulofs als een nieuwe Multatuli ingehaald door haar felle aanklacht tegen de
koloniale uitbuiting, maar juist die vergelijking riep de toorn van Ter Braak en
Du Perron over haar af. In navolging van hun oordeel werd zij uit de
Nederlandse literaire kringen verdreven. Na een positieve beoordeling van Rudy
Kousbroek in 1983 beleeft haar werk een revival die tot heden voortduurt, zodat
Praamstra vaststelt, dat zij na zeventig jaar de aanvallen van Ter Braak en de
zijnen glansrijk heeft doorstaan.
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Emese SzabO uit Debrecen tenslotte bespreekt de vraag in hoeverre Gerrit
Komrij heeft getracht de literaire roem van de Vijftigers onder tafel te werken in
zijn bloemlezing Dichters van de 19 de en 20s t e eeuw in 1000 en enige gedichten.
Bij drie van de vijf besproken auteurs is er sprake van hedendaagse
herwaardering door het lezerspubliek, te weten bij Focqenbroch, Madelon
Lulofs en Richard Minne, terwijl Tollens alleen (mondjesmaat) nieuwe lezers in
het wetenschappelijk circuit vindt. De Vijftigers lijken als groep afgedaan te
hebben, maar individueel opvallende dichters houden stand.
Ellen Krol
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De mythe van de miskenning
De grillige roem van Willem Godschalck van Focquenbroch
Rene van Stipriaan
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
Samenvatting:
Willem Godschalck van Focquenbroch was een satiricus en een
gelegenheidsdichter. Het zijn twee hoedanigheden die een auteur lijken voor te
bestemmen voor de vergetelheid. Dat hij vooral in de eeuw na zijn dood veel
gelezen werd, is echter onmiskenbaar. Omstreeks 1800 duikelde Focquenbroch
alsnog de anonimiteit in. Daar werd hij in 1946 door Willem Frederik Hermans
weer uitgehaald. Focquenbroch begon een nieuw bestaan; als bohemien, als
miskend dichter, als de zeventiende-eeuwse anti-Vondel.
Willem Godschalck van Focquenbroch byl satirik a pl'ile±"itostni basnik. Jsou to
dve kvalitativni vlastnosti, ktere autora pPedureuji k zapomnèni. Je vs'ak
nepochybne, ze pPedevgim ye stoleti nasledujicim po jeho smrti byl stale e ten.
Kolem roku 1800 upadl Focquenbroch v zapomnéni. Odtud ho opei probudil v r.
1946 Willem Frederik Hermans. Focquenbroch zaeal svou novou existence: jako
bohem, zneuznanj; basnik, jako anti- Vondel sedmnócteho stoleti.

De jonggestorven arts Willem Godschalck van Focquenbroch gaat door voor een
`miskend' dichter. Over een eigenschap moet een miskend dichter ten minste
beschikken: goed kunnen dichten. Focquenbroch kon goed dichten. Neem de
volgende strofen uit het gedicht `Gedachten op mijn kamer':
Hier in dit klein, doch stil vertrek,
Tracht ik alleen myn vreugd te zoeken;
Daar ik my al 't gewoel ontrek,
En my verlustig in myn boeken,
En hou de weereld voor myn gek.
Al 's weerelds vreugd acht ik een spook,
Die men op 't vaardigst ziet verzwinden.
Dit leer ik hier, wyl 'k zit en smook:
Mits ik daar daaglyks uit kan vinden,
Dat alle vreugd is min als rook.
Dit leer ik hier en 't is gewis;
Want waar ik myn gezicht mag keeren;
Straks vind ik een gelykenis,
Die my, uit 't geen ik zie doet leeren,
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Hoe ydel dat de werelt is.
Een greins, die ik van var beschou,
Leert my de weereld wel bekyken,
Mits d'ontrouw zich vermomt met trouw,
En dat een schelm kan eerlyk lyken,
Zo men de schyn gelooven zou.
Zie ik op myn fool en fluit,
Die doen my mee een leering vinden;
Want even eens gelyk 't geluid,
Noch naauw gehoort, voort gaat verzwinden,
Zo draa heeft mee het leven uit.
(Hermans 1946: 22)
De citaten heb ik voor de gelegenheid ontleend aan de bloemlezing die Willem
Frederik Hermans in 1946 samenstelde uit de gedichten van Focquenbroch. Het
is met name Hermans geweest die de miskenning van Focquenbroch aan de kaak
heeft willen stellen. In zijn inleiding zet Hermans Focquenbroch neer als iemand
die zijn tijdgenoten zeer scherp de waarheid kon vertellen. Dit had geleid tot een
afkeer van zijn persoon en werk die volgens Hermans eeuwenlang zou
aanhouden: `Vandaar wellicht dat men hem in geen enkele schoolbloemlezing
aantreft en dat de praeponderante literatuurgeschiedenissen hem niet, of slechts
met misprijzen vermelden. In Amsterdam, de stad waar hij geboren is, werd
geen straat naar hem genoemd en hij is wel zó vergeten, dat men hierbij niet aan
rancune om zijn schimpdicht "Op Amsteldam" hoeft to denken'. (Hermans
1946: 8)
In schrille kleuren tekent Hermans het gebrek aan oprechte waardering
voor het grote dichterschap van Focquenbroch, dat zich van generatie op
generatie heeft voortgeplant: 'De houding van zijn tijdgenoten, de drossaerts,
dominees en niet-verlopen medici, laat zich gemakkelijk raden: Zij hebben om
hem gelachen (want aan humor stelden zij andere eischen dan wij).... maar
zouden niet graag met hem in een kamer gezeten hebben. Hij is altijd een
obscure figuur gebleven [...]'. (Hermans 1946:10)
Over de visie van Hermans zal ik hierna nog het een en ander opmerken;
eerst wil ik op de 'obscure figuur' ingaan, die het nageslacht in Focquenbroch is
blijven zien.

Een mysterieuze Focquenbroch
Focquenbroch is geboren omstreeks april 1640 in Amsterdam. Hij werd
opgeleid tot medicus. In 1662 promoveerde hij in Utrecht op een proefschrift
over geslachtsziekten. Daarna begon hij in Amsterdam, in dienst van de
8

diaconie, een praktijk als arts. In 1668 aanvaardde hij een baan als fiscaal voor
de West Indische Compagnie en werd uitgezonden naar Elmina in Guinee, aan
de Afrikaanse westkust. Over deze laatste periode van zijn leven zijn we
betrekkelijk goed op de hoogte door een viertal uitgebreide brieven die hij aan
vrienden in de Republiek schreef. Deze brieven schetsen een beurtelings
hilarisch en navrant beeld van een eenzame Europeaan in een hem totaal
wezensvreemde cultuur. Al in de zomer van 1670 is hij, waarschijnlijk in het
fort van Elmina, overleden. Hij was op dat moment pas dertig jaar oud.
Dit zijn de weinige levensfeiten die we van Focquenbroch kennen.
Overigens is het maar de vraag hoe goed we over de in de brieven beschreven
Afrikaanse periode geInformeerd zijn. Zoals ook in ander werk van
Focquenbroch worden we in de waan gebracht de inhoud van de brieven als
autobiografisch op te vatten, terwijl de komische toonzetting dat tegelijkertijd
moeilijk maakt. In de brieven en ook in veel gedichten is een Mr. Fok of een `ik'
aan het woord die gebukt gaat onder veel mislukkende liefdes en die moeite
heeft een geregeld leven op te bouwen. Maar wat is overdrijving, wat is kokette
zelfspot, wat is feit en wat is fictie? Harde gegevens zijn moeilijk te destilleren
uit Focquenbrochs teksten, en aanvullende documenten zijn ook schaars. Het
gangbare beeld van het verloop van het volwassen leven van Focquenbroch is
ongeveer aldus. Na zijn promotie begon hij in Amsterdam een artsenpraktijk,
maar hij was daarin niet succesvol. Het gebrek aan succes moet waarschijnlijk
geweten worden aan een nogal liederlijk leven met veel drank en losse
vriendinnen. Zijn Amsterdamse praktijk verliep, hij raakte in geldnood en zag
zich daardoor gedwongen een baan bij de West Indische Compagnie te
aanvaarden. In Afrika is hij waarschijnlijk ten prooi gevallen aan een tropische
ziekte die hem in de zomer van 1670 fataal werd.
Dit beeld lijkt redelijk aannemelijk, maar meer ook niet. Het leven van
Focquenbroch is een mysterie, en dat geldt ook voor zijn schrijverschap. In zijn
korte leven schreef hij een behoorlijk groot oeuvre bij elkaar- in druk circa
achthonderd bladzijden - met toneelstukken, gelegenheidsdichten en
liefdespoezie, zij het dat daaronder een groot aantal vertalingen zit. Ook een
belangrijk deel van de werken die onder zijn eigen naam verschenen waren of
postuum nog werden uitgebracht, blijken vertalingen en bewerkingen te zijn.
Dat geldt bijvoorbeeld voor zijn veelgespeelde toneelstukken De verwarde
jalouzij (1663) en De min in 't Lazarushuis (1669), die bewerkingen waren van
komedies van respectievelijk Moliêre en Lope de Vega'. Het geldt ook voor
Typhon of de reuzenstrijd uit 1665, een bewerking naar Scarrons Typhon ou la
Gigantomachie (uit 1644), waarmee Focquenbroch de burleske dichttrant in de
Republiek introduceerde. Focquenbroch bleek het burleske procede, waarin
verheven zaken in een nederige of zelfs platvloerse gedaante werden voorgesteld
(ook wel 'travestie' genoemd), moeiteloos en virtuoos te kunnen toepassen.
Sterke staaltjes van zijn burleske vermogens vinden we door zijn hele werk.

9

Voor zover het burleske genre er ook uit bestaat om dwaalsporen uit te zetten
over de bedoelingen van de auteur, is dat Focquenbroch goed gelukt. Hoe vaak
is zijn self-debunking niet ten onrechte voor de waarheid aangezien? Zo is
Focquenbroch op grond van de volgende regels wel voor een onverantwoord
werkend arts uitgemaakt, omdat hij aangeeft veel liever te dichten dan lijdende
mensen te helpen; het zijn overigens een paar korte citaten uit een lang
bruiloftsdicht:
't Is genoegh, voor niet, by siecken
Sweet, en vuyligheit te riecken
[...]
'kMach nu van wat aers gaen kallen;
Laet'er een patient of acht
Een quartiertje langer steenen,
Dat loopt met de Bruyloft heenen,
'k Heb oock wel na haer gewacht 2 .
Als we er rekening mee houden dat Focquenbroch net zoals het hem uitkwam
flink overdreef, of zijn eigen opvattingen opzettelijk op zijn kop zette, dan wordt
het ontlenen van biografische informatie aan zijn werk een hachelijke zaak. Daar
staat tegenover dat zo'n passage als die ik net voorlas, z'n komisch effect moet
ontlenen aan het feit dat degene die ze uitspreekt wel degelijk arts was. De vraag
is, waar eindigt die Wahrheit, en waar begint die Dichtung?

Het begin van een oeuvre
De conclusie is onontkoombaar dat Focquenbroch heeft gewoekerd met zijn
talent. Net als bij de jonggestorven Bredero, vraag je je bij Focquenbroch
onwillekeurig of wat er nog aan werk zou zijn ontstaan als dit leven tien jaar
langer zou hebben geduurd. Wat we nu van Focquenbroch aan werk
overgeleverd hebben, is niet meer dan het begin van een oeuvre. Nu worden de,
overigens vaak zeer geslaagde, vertalingen bij zijn volledige werk gerekend.
Anders zouden ze waarschijnlijk in de marge van zijn oeuvre zijn terecht
gekomen. De uitgave van dat volledige werk werd al snel na het overlijden van
Focquenbroch door zijn vriend Johannes Ulaeus ter hand genomen, die onder de
titel Afrikaenscha Thalia het hem bekende ongepubliceerde werk uitbracht. 3 Het
verscheen in 1678 als derde deel van Alle de Wercken, waarvan de uitgave in
1675/1676 begonnen was. In 1696 werd dit verzameld werk in een nogal
gewijzigde redactie opnieuw uitgegeven. Deze door Abraham Bogaert bezorgde
uitgave beleefde nog eens drie herdrukken. Wanneer we ook de uitgaven die
tijdens Focquenbrochs leven, dan wel kort na zijn overlijden onder de titel
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Thalia, of geurige zanggodin verschenen, meetellen, dan werd tot 1766 zijn
volledige werk maar liefst acht keer in omloop gebracht. 4
Een exemplaar van een van die drukken is in mijn bezit. Het betreft een
exemplaar van een druk uit 1723, in een contemporaine kalfsleren band. Ik heb
het ongeveer tien jaar geleden kunnen bemachtigen op een veiling. Het is
overduidelijk een exemplaar dat intensief is gebruikt en van binnen en van
buiten niet al te fris meer oogt. Dat maakte dat ik het als eenvoudige
promovendus kon betalen. Het kostte me meen ik zo'n 85 gulden, omgerekend
ongeveer 40 euro. Ik kom aan het slot nog op dit boekje terug.

Stilte en schaamte
In 1766 verscheen de laatste druk van Alle de wercken. Daarna werd het
betrekkelijk stil rond de dichter. De schaarse vermeldingen die gedurende de
daarop volgende eeuw nog worden gevonden, zijn weinig complimenteus. Veel
aangehaald is het oordeel van P.G. Witsen Geysbeek in het tweede deel van zijn
biografisch woordenboek uit 1822. Daarin omschreef hij Focquenbrochs werk
als een braakmiddel, waaruit hij niet wenste te citeren om de bladzijden van zijn
boek niet te 'bezoedelen'. Witsen Geysbeek hekelde de 'losse levenswyze' van de
dichter, en was hoogverbaasd dat zijn werk nog tot 1766 werd herdrukt:
'Focquenbroch gold in zijn' tijd voor een "geestig en boertig" dichter, als men
onbeschofte straattaal en ontuchtige bordeelzetten geestigheid en boert noemen
mag'. (Witsen Geysbeek 1822: 308-309)
De toon was hiermee voor lange tijd gezet. De waardering van
Focquenbrochs werk werd in de sfeer van het nieuwe Verlichtingsfatsoen
getrokken, en dat niet alleen: zijn werk werd gelezen als autobiografisch. Dat
was waarschijnlijk al veel eerder, ergens halverwege de achttiende eeuw,
begonnen. Nog weer een halve eeuw eerder, omstreeks 1670-1700, werd er nog
helemaal niet zo zwaar getild aan de amoureuze en soms onverbloemd erotische
inhoud van zijn werk, en die werd hem dan ook zeker niet als een moreel
bedenkelijk zelfportret aangerekend. We hebben daar in ieder geval geen
berichten over, wel over de waardering voor zijn literaire en komische
vermogens.
Maar in 1767 sprak de Amsterdamse stadshistoricus Wagenaar al over
Focquenbroch als een 'verlopen medicus'. 5 (Marguc 1982: 8) Men kreeg in de
loop van de achttiende eeuw steeds minder oog voor de veelzijdigheid van
Focquenbroch. Voor zover hij nog werd gewaardeerd, was het als humorist. Hij
sprak waarschijnlijk vooral een jong publiek aan, en uiteindelijk werd hij
veroordeeld als een platvloers dichter van een zeer dubieus moreel allooi.
Focquenbroch ging langzaam ten onder in een smaakverandering die al
aan het einde van de zeventiende eeuw was begonnen. Sociaal decorum werd
een integraal onderdeel van de moraal van de burgerlijke elite: literatuur en
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verder alle kunst diende de hoge morele opvattingen van de burgerij te
weerspiegelen. Van oudsher (sinds de late Middeleeuwen en de Renaissance)
genoten allerlei groepen binnen de elite, zoals studenten, herensocieteiten en
galante gezelschappen, privileges om in opgewekte stemming als het ware 'over
alles' in vrijheid te spreken. Maar dit urbanitas-ideaal, werd steeds vaker
uitdrukkelijk getoetst aan de publieke moraal van 'deugdzaamheid' en
'beschaving'. De cultuur van speelse dubbeizinnigheden werd in de houdgreep
van de morele ernst genomen. 6 Allerlei onderwerpen, met name op het terrein
van de religie en de seksualiteit, werden uit de officiele literatuur verwijderd, en
gingen in veel gevallen een ondergronds bestaan tegemoet.
Aan het begin van de negentiende eeuw lijkt de herijking van de publieke
moraal al ruimschoots voltooid. Op datzelfde moment begon de opkomst van de
Nederlandse literatuurgeschiedenis, waarvan de Amsterdamse boekhandelaar
Witsen Geysbeek een van de eerste beoefenaren was, en die vanaf 1797 ook aan
de universiteiten een prominente plaats kreeg toebedeeld. 7 De negentiendeeeuwse literatuurhistorici, die erg hun best deden om zoveel mogelijk oude
literaire schatten onder het stof vandaan te halen, wisten niet goed wat ze aan
moesten met de ooit zo veelgelezen Focquenbroch. Jonckbloet gaf in zijn
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde te kennen 'niet veel woorden' te
willen 'verspillen' aan het werk van Focquenbroch, en dat deed hij dan ook niet.
(Jonckbloet 1890: 448)
Vermijding van Focquenbroch (en met hem van andere zeventiendeeeuwse libertijnen als Tengnagel en Van de Merwede) was op dat ogenblik de
geeigende strategie onder de academische letterkundigen. De enige die dat niet
deed was J.A. Worp, die in 1881 in De Gids een uitgebreid artikel publiceerde
waarin hij niet alleen een verslag gaf van biografische naspeuringen in
bibliotheken en archieven maar ook van zijn lectuur van Focquenborchs werken.
Toch mag Worp niet alle eer voor de herontdekking van Focquenbroch krijgen.
Het pad was daarvoor al enigszins geeffend door een merkwaardig artikel van
ene H. de Gooijer in de Vaderlandsche Letteroefeningen van 1868, bij mijn
weten het eerste stuk waarin Focquenbroch als een `miskend dichter' wordt
voorgesteld. De Gooijer hield een hartstochtelijk pleidooi voor de erkenning van
het dichterlijke talent van Focquenbroch. Hij wilde echter de scabreuze
gedichten niet vergoelijken; hij stelde voor ze alsnog uit het oeuvre te
verwijderen. 8 Pas dan zouden we zicht krijgen op de ware Focquenbroch, die
een dichter was 'in de edelsten zin des woords'. De Gooijer wilde van de
getalenteerde dichter meteen ook een goed, mooi en zelfs vroom mens maken.
(De Gooijer 1868: 361)
Worp volgde De Gooijer niet in diens pleidooi voor een zuivere en
gezuiverde Focquenbroch. Daarvoor was Worp te veel een wetenschapper. Toch
vielen ook voor Worp bij Focquenbroch leven en werk samen, maar dan in
negatieve zin, en Worp was niet van plan dat goed te praten: 'Als eene soort van
vrijbuiter op letterkundig gebied, als een losbol in zijn leven, zooals wij zo
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duidelijk uit zijne werken bespeuren, is hij niet geschikt om eene eervolle plaats
in te nemen onder die mannen van zijn tijd, wier werken thans nog gelezen en
geprezen worden. Maar als schrijver, wiens werken jaren lang zijn uitgegeven
en ten tooneel gevoerd, als de eerste vertegenwoordiger van een hier te lande
nieuw genre, is hij uit een literair-historisch oogpunt een kleine studie waardig.'
(Worp 1881: 499)
Hoewel Worp in zijn morele veroordeling nog duidelijk op het spoor zat
van Wagenaar en Witsen Geysbeek, liet zijn artikel ook een kentering zien: het
historische en ook het literaire belang van Focquenbroch werd eindelijk
onderkend. In zijn beschouwing ontkwam Worp er niet aan regelmatig zijn
afkeuring uit te spreken, maar hij aarzelde ook niet om, waar het in zijn ogen
paste, zijn bewondering voor het grote talent van Focquenbroch te uiten.
Worps artikel was daarmee een voorbode van de twintigste eeuw, waarin
de rehabilitatie van de dichter Focquenbroch voorzichtig werd voortgezet, maar
de worsteling met zijn onmaatschappelijke en erotische kant nog lang
voortduurde. Gerrit Kalff liet in 1909 in zijn handboek weinig heel van
Focquenbroch. Zijn bewerkingen van burleske teksten konden er nog enigszins
mee door: In het overig werk van dezen auteur: bruilofts-, verjaar-, minne-,
klink-, puntdichten, gezangen en mengeldichten, treft ons vooral een grove
zinnelijkheid, een platheid en een vuilheid, die in onze literatuur zelden
geevenaard zijn'. (Kalff 1909: 580)
Kalffs tijdgenoot Jan te Winkel, die als geen ander literair-historicus in
staat was de feiten voor het oordeel te laten gaan, ontkomt er in de jaren twintig
niet aan over de kortere gedichten op te merken dat ze 'over het algemeen
tamelijk plat, onkiesch en grof boertig zijn'. Het kenmerkt te Winkel dat hij aan
zijn harde oordeel meteen een relativering toevoegt: 'maar waarin onder het kaf
toch ook wel koren schuilt [...]'. (Te Winkel 1924: 278-279)
Een pleidooi om de erotische en komische Focquenbroch weer volop te
omarmen en serieus te nemen, komt niet van een literair-historicus maar, nogal
verrassend, van een Vlaamse literator. Lode Baekelmans gaf in 1911 een kleine
bloemlezing uit waaraan hij een uitgebreide inleiding toevoegde. Baekelmans
liet daarin weten in het geheel geen wetenschappelijk doel te hebben met zijn
uitgave, en hij was bovendien niet van plan zich door 'huichelende preutschheid'
beperkingen te laten opleggen. Wat de samensteller vooral wilde was het
oorspronkelijke werk van Focquenbroch laten zien: `Geen zedelijkheids begrip
heeft ons geleid noch in keuze noch in oordeel, enkel de betrachting Mr. Fok te
laten zien, ontdaan van geleende pluimen, in het werk dat wij kunnen
veronderstellen hem te mogen aanrekenen'. (Baekelmans 1911: 99) Wanneer
Baekelmans verklaart zich niet door overwegingen van 'zedelijkheid' te hebben
laten leiden, proeven we de mondaine sfeer van de belle epoque. Zijn selectie
opent zelfs met het bruiloftsdicht op Ludolf Smids en Maria van Tinge, met
daarin een nogal uitgesproken strofe als de volgende:
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Terwyl hy [d.i. de bruidegom] 't bruidje streelt, en vleid om
andre dingen,
En bied haar lamp zyn oly, en zyn pit,
Ja wenscht met lyf en ziel in haar te mogen dringen,
Gelyk hy menig hoen laat boren aan het spit.
(Baekelmans 1911:118)
Het was een gedicht dat in de bloemlezing niet echt thuishoorde. Het huwelijk
tussen Smids en Tinge werd gesloten in februari 1674, vier jaar na de dood van
Focquenbroch. Het bruiloftsdicht moet dus geschreven zijn door iemand anders.
Onderzoek van Jan Helwig en Karel Bostoen heeft onlangs aangetoond dat de
auteur van dit gedicht Focquenbrochs vriend Johannes Ulaeus is geweest. 9

De mythe van de miskenning: Hermans
Wat maakt Focquenbroch tot een miskend dichter? Is Focquenbroch wel een
miskend dichter? Willem Frederik Hermans twijfelde daar in zijn inleiding uit
1946 geen moment aan. Sinds het verschijnen van de laatste uitgave van Alle de
wercken in 1766, was hij 'vrijwel vergeten' (Hermans 1946: 14). Hermans was
op de hoogte van het artikel van Worp - dat hij citeert hij kende de passages
bij de verschillende handboekschrijvers; hij maakt ook melding van de
bloemlezing van Baekelmans. Zijn oordeel over dit laatste boekje is opvallend
hard: 'In 1911 brak Lode Baekelmans in een sympathiek geschreven, doch
typografisch onprettige uitgave een lans voor hem. De lans brak evenwel zonder
veel ten gunste van Focquenbrochs reputatie aangericht te hebben'. (Hermans
1946: 14)
Het was niet snel goed in de ogen van de jonge Hermans (van de oude
ook niet overigens). Hij kan er niet omheen dat in de zeventiende en achttiende
eeuw Focquenbrochs werk telkens weer herdrukt werd: 'Zijn vroegere
beroemdheid was een miskenning op zich zelf. Hij had haar te danken aan zijn
bewerkingen naar Paul Scarron den grondlegger der burleske poezie [...]'
(Hermans 1946: 9).
Daarmee schetst Hermans een beeld van een volkomen onbegrepen
dichter, die, ook als hij in zijn eigen tijd veelgelezen wordt, ook als hij na
eeuwen eindelijk herontdekt wordt, alleen maar kan rekenen op onhandige en
onwetende exegeten. Hermans vat zijn afgrijzen van de benepen Nederlandse
literaire cultuur in een retorische vraag: 'Kon men toen, zoo goed als nu, de
naam van dichter dragen, als men zijn kunst niet met vroom gezicht en plechtige
gebaren beoefende? Als men naam gemaakt had met onzedelijke kolder, mocht
men dan, ook al had men voortreflijke, diepzinnige strofen over het Noodlot
geschreven, een kunstenaar met een K. heten?' (Hermans 1946: 10).
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Hermans' poging tot rehabilitatie van Focquenbroch heeft bij nader inzien meer
weg van een polemiek tegen de Nederlandse kleinburgerlijkheid. Focquenbroch
kreeg in de visie van Hermans ondertussen de trekken van een voortdurend dan
weer vrolijke en dan weer getergde romantische ziel: 'Een van zijn
liefhebberijen, het wijndrinken, noemde ik al. De andere waren: roken, vrijen,
fluitspelen, vioolspelen, lange gesprekken voeren en dichten' (Hermans 1946:
8). Voor Hermans is Focquenbroch een voorloper van de onbegrepen bohemien
Multatuli, die het ook zo te stellen had met de Nederlandse bekrompenheid.
Focquenbrochs miskenning heeft in de visie van Hermans iets onomstotelijks,
want ze is historisch verankerd. Daartoe legt Hermans legt alle feiten die deze
miskenning relativeren terzijde en creeert een miskenningsmythe die moeiteloos
in stand gehouden werd, en zal worden, door het zure, cultuurvijandige klimaat
in Nederland.
Focquenbrochs eigen klagen - waar hij zich in zijn werk met veel verve
aan overgaf - heeft de mythe van de volkomen miskenning onwillekeurig in de
hand gewerkt. In vele van Focquenborchs gedichten spreekt een miskend mens
die het niet heeft getroffen in de liefde, en die financieel voortdurend aan de
grond zit. Zo bezien hoort miskenning bij Focquenbroch. Hermans' eigen
bloemlezing zou er niet veel aan veranderen: er werden maar iets meer dan
vijfhonderd exemplaren van verkocht, zodat ook Hermans' lans leek te breken
zonder veel ten gunste van Focquenbrochs reputatie aangericht te hebben.
Of misschien toch wel? In de tweede helft van de twintigste eeuw nam de
belangstelling voor Focquenbroch merkbaar toe. Zijn werk werd steeds vaker in
bloemlezingen opgenomen. 1° En er verschenen nog eens twee zelfstandige
bloemlezingen die in hun geheel gewijd waren aan het werk van Focquenbroch;
in 1966 een van de Vlaming Bert Decorte en in 1977 een van de leraar
Nederlands C.J. Kuik. Eindelijk gingen de registers van Focquenbrochs rijke
dichterlijke idioom helemaal open." Voor het eerst in precies tweehonderd jaar
werd het aan de testikels gewijde gedicht 'Aen de twee handigste stijfstertjes des
weerelds' weer eens herdrukt. (Kuik 1977: 88-90)

Mr. Fock als bruiloftsgast
Focquenbroch hoorde er zo op het oog weer helemaal bij. In Knuvelders
handboek werd hij nog wel neergezet als 'een rauwe klant, een echte rabauw'.
(Knuvelder 1971 deel 2: 430), maar Knuvelder had ook waardering voor de
veelzijdigheid en het naturel van Focquenbroch. Diens werk duidde hij, in het
spoor van Hermans (die hij zonder bronvermelding citeert en parafraseert), nog
altijd als sterk autobiografisch. Maar de avontuurlijke levenswandel die in de
negentiende eeuw werd veroordeeld, begon wel steeds meer in het voordeel van
Focquenbroch te spreken.
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De weg leek hiermee vrij voor een grootscheepse herwaardering van
Focquenbroch, die normaal gesproken ging uitmonden in veel wetenschappelijk
onderzoek, in dissertaties en ook in een editie van het volledige werk. In de
praktijk bleek het zo'n vaart niet te lopen. Er verscheen weliswaar in 1982 een
belangrijk verkennend proefschrift van Wolfgang Marguc 12 over Focquenbroch,
waarin een schat aan materiaal over de vroegste receptie werd gepresenteerd,
een poging werd gedaan de drukgeschiedenis van zijn werk te reconstrueren, en
bovendien een aantal nieuwe biografische feiten werd onthuld. Maar een
synthese van nieuwe inzichten, of een cultuurhistorische karakterisering van
Focquenbrochs werk was dit proefschrift bij lange na niet. Met name dat laatste
werd wel beoogd door E.M. Beekman in zijn kleine monografie The Crippled
Heart uit 1997, een studie die als 'introduction' veel intrigerende vragen
opwerpt, maar er nog niet veel beantwoordt.
Opvallend is dat ondanks de recente bloei van de academische
bestudering van de oudere Nederlandse literatuur aan de grote Nederlandse
universiteiten, de impulsen voor de studie van Focquenbroch vooral buiten de
Nederlandse academische kaders gevonden worden. Het proefschrift van
Marguc werd verdedigd in Miinster, het boek van Beekman kwam tot stand aan
de University of Massachusetts, Amherst. Zo werden ook alle vier
bloemlezingen die tot nu toe aan Focquenbroch gewijd zijn, samengesteld buiten
de kring van universitaire neerlandici. Inmiddels is er een stichting Willem
Godschalck van Focquenbroch, met een twee keer per jaar verschijnend
tijdschrift, Fumus, waarachter de drijvende kracht Jan Helwig is, iemand die in
het bankwezen zijn brood verdient.
Er kan geen bedoeling achter zitten, maar merkwaardig is deze
afzijdigheid van de academische neerlandistiek wel. Gevolg van een en ander is
dat er, ondanks het feit dat er op dit ogenblik zoveel editieprojecten lopen en
zoveel klassiekenreeksen zijn, nog altijd niet wordt gewerkt aan een mooi
geediteerd verzameld werk van Focquenbroch. Een initiatief dat het Constantijn
Huygens Instituut in 2000 in die richting ontplooide, is al in de
voorbereidingsfase een zachte dood gestorven. 13 Niemand zal het belang en de
kwaliteit van Focquenbrochs werk nog ontkennen, maar er is kennelijk iets wat
de harde kern van literair-historici tegenhoudt. Is het misschien toch de pikante
inhoud van veel gedichten? Dat is niet aannemelijk. Is het de veelheid aan
vertalingen en bewerkingen binnen het oeuvre van Focquenbroch, dat een
verzameld werk-project iets onevenwichtigs kan geven? Dat is inderdaad niet
ondenkbaar, maar toch ook weer geen wezenlijke belemmering. Is het de
onduidelijkheid over het auteurschap van een groot aantal gedichten die met
name in de latere redacties van Focquenbrochs werken zijn opgenomen?
Wellicht, maar dat zou zo'n project toch alleen maar interessanter moeten
maken.' 4 Is het de veelheid aan gelegenheidswerk, aan bruiloftsdichten en
verjaardagsdichten, die het oeuvre te zeer tijdgebonden maken en minder
interessant voor een hedendaags publiek? Niet ondenkbaar, maar juist deze
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teksten bleken heel lang over een bijzondere vitaliteit te beschikken. Alleen om
hun cultuurhistorisch belang zouden ook die gelegenheidsdichten eens opnieuw
integraal uitgegeven moeten worden. Ze hebben een universelere inslag dan het
woord 'gelegenheidsdicht' doet vermoeden. Daar wil ik tot slot even wat dieper
op ingaan.
Het exemplaar dat ik ongeveer tien jaar geleden op de veiling kocht, bevat
als het om de populariteit van Focquenbrochs gelegenheidsdichten gaat nog heel
interessante informatie. In de loop der jaren raadpleegde ik zo of en toe dit
exemplaar. Op een goed ogenblik merkte ik dat het boek bij kortstondige
raadpleging heel vast in de hand lag, en altijd op ongeveer dezelfde plaats
openviel. Opeens ging me een licht op. Ik bladerde nog eens door het boek, op
zoek naar de verticale blauwe lijntjes in de marge, die me al eens eerder waren
opgevallen. Ze zaten allemaal in het deel met de 'bruiloftsdichten'. Veelal
streepten ze een deel van een gedicht aan, maar dan wel een deel dat heel goed
zelfstandig gelezen kan worden. Dit in 1723 gedrukte boek moet gebruikt zijn
om uit voor te dragen. En dat niet een keer maar vele keren, tijdens bruiloften,
misschien wel decennialang in de achttiende of negentiende eeuw, door
vermoedelijk een en dezelfde persoon. Een stille getuige daarvan zit in de band.
1k ontdekte dat als het boek was opengeslagen, de vorm van mijn hand precies
het vale, wat uitgebeten deel van het omslag bedekte. Het is de afdruk van het
zweethandje van een gelegenheidsentertainer. Het komt niet vaak voor dat we
literaire roem in zo'n alledaagse vorm kunnen betrappen.
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Noten
1 Moliêres Sganarelle ou le cocu imaginaire en Lope de Vega's Los Locos de Valencia.
Alleen van De verwarde jalousy bestaat een moderne editie, door J.C. Feller: zie
Focquenbroch 1978. Van De min in 't Lazarushuis bestaan alleen diverse toneeluitgaafjes.

Geciteerd naar Kuik: 51 'Bruylofts-dicht, of al wat je belieft'.

2

3 Zie Bostoen 2005: 23 en passim; en tevens inleiding Jan Helwig in Focquenbroch 1986,
m.n. p. VII e.v.

Zie voor een overzicht van alle edities van Focquenbrochs literaire werk in de zeventiende
en achttiende eeuw: Helwig 2005: 20-21.

4

5 Zie Marguc 1982: 8; zie in deze studie ook p. 16-47 voor een overzicht van de vroege
receptie van Focquenbrochs werk.

Zie voor een schets van het sociabiliteitsdenken dat aan deze ontwikkelingen ten grondslag
ligt: Kloek & Mijnhardt 2000: 67-80. Zie voor de urbanitas cultuur Van Stipriaan 1996: 28-30
en passim.
6

Zie voor een schets van de opkomst van de Nederlandse literatuurgeschiedenis, vanaf het
moment dat Matthijs Siegenbeek in 1797 aan de universiteit van Leiden benoemd werd: Vis
1998.
7

8 De Gooijer 1868: 362: `Laat mij echter de reeds even aangestipte veronderstelling aanhalen
dat welligt vele zijner gelegenheidsdichten zijn gedrukt die nooit voor de pers bestemd zijn
geweest en die hun auteur hebben bedekt met slijk en vuil, waarin hij bijna onkenbaar
geworden is. Wascht hem terdege - gij zult een beteren Focquenbroch te voorschijn zien
treden die u door zijne zoetvloeijende aandoenlijk zoete taal weet te betooveren.' Zie ook: 'In
den geheelen Focquenbroch vomit het vuile, het onleesbare slechts een klein gedeelte. Ligt
het er uit en er blijft nog altijd een lijvig boekdeel met schoonheden, die, ik zeide het reeds,
Focquenbroch verheffen tot een dichter van den eersten rang.' (De Gooijer 1868: 372).

9

Bostoen 2005: 26-28.

1° Overigens verschenen Focquenbrochs gedichten - ondanks de hiervoor geciteerde
beweringen van W.F. Hermans - ook ver voor de Tweede Wereldoorlog al in
schoolbloemlezingen, voor het eerst zelfs in 1869. Zie het overzicht van bloemlezingen met
werk van Focquenbroch in Helwig & Stolwijk 2004: 21. Aan het in dit artikel op p. 14
gepresenteerde overzicht van vijf geheel aan Focquenbroch gewijde bloemlezingen kan nog
een bloemlezing in het tijdschrift De Tweede Ronde worden toegevoegd: Weertien
gedichten' (in De Tweede Ronde 6 (zomer 1985) p. 96-108); voorafgaand aan deze
`anthologie' werd ook nog eens de inleiding van Hermans uit 1946 herdrukt (p. 87-95).
11

Zie Decorte 1966 en Kuik 1977.

12

Marguc 1982.
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13

Mededeling van Jan Helwig, maart 2006.

14 Vgl. De Ligt 1983: 150, naar aanleiding van de qua samenstelling onbetrouwbare edities
van vOOr 1800, waarop moderne editeurs aangewezen zijn: 'Juist de onbetrouwbaarheid
daarvan, die grote onzekerheid teweeg brengt over de juiste omvang van het oeuvre,
bemoeilijkt echter in hoge mate het totstandkomen van een kritische, filologisch
verantwoorde moderne uitgave.' De dissertatie van Marguc (Marguc 1982) heeft maar zeer
ten dele deze belemmering weggenomen. Vgl. aldaar de hoofdstukken IV-VIII; zie echter ook
de kritische opmerkingen en de kenschets van de huidige state of the art in Helwia 2005.
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De literaire roem van Tollens
Ellen Krol
Karelsuniversiteit Praag

Samenvatting:
De vergankelijke roem van Tollens is bijna spreekwoordelijk in de Nederlandse
literatuur. Verheerlijkt door tijdgenoten, en verguisd bijna onmiddellijk na zijn
dood, is Tollens' geschiedenis het prototype van vergankelijke roem. Tijdens zijn
leven zijn echter al aanvallen op zijn werk gedaan, die niet verhinderden dat zijn
roem weer naar ongekende hoogte groeide ten tijde van de Belgische opstand.
Tijdens die nieuwe hoogtijdagen van roem beleven ook zijn gedichten over de
bevrijding van de Fransen een revival. Zonder de politieke beleving van zijn tijd
is Tollens' roem niet te begrijpen.
Tollenst'tv literarni vêhlas je v nizozemske literatuPe tem& phsloveen).. Uctivan
st*i soueasnikv a tem& okam±itè po sve stnrti potupen, nile.e Tollens slou±it
jako prototyp pomijivosti Ji± bjhem jeho .fivota mideme sledovat jiste titokv
na jeho dilo, ale tato skuteenost nebranila tome, aby jeho vèhlas dosahl bjhem
Belgickeho povstani nebjval*h V obdobi nejvètgi slóvy za±ivaji revival i
jeho verge o osvobozeni od Francourtr. Bez pochopeni politicks situate jeho doby
neni Tollenst'tv vèhlas srozumitelnj'.

Literaire roem bestaat uit door anderen toegekende lof, waarbij het een optimale
situatie is als de roem door recensenten en publiek gezamenlijk is toegekend.
Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Wie zijn grote literaire roem vooral via de
recensenten verwerft, maar slechts een klein lezerspubliek heeft, krijgt de naam
een connaisseurschrijver te zijn. Wie door recensenten verguisd wordt maar een
groot lezerspubliek heeft, wordt versleten voor een populist, een
publieksschrijver. Een grote schare naamloze en `stomme' lezers maakt echter
niet zo veel indruk als een venijnige recensie waarin vermeende feilen van de
schrijver fijntjes uit de doeken gedaan wordt. Anderzijds is de kans groot dat het
massale publiek de kritiek helemaal niet leest.
Literaire roem verwerf je door een meesterwerk, of een reeks
belangwekkende romans of dichtbundels. Daarnaast hebben die schrijvers nog
een speciale kans op literaire roem die een nieuwe trend gelanceerd hebben, in
de vorm van een nieuwe opvallende manier van schrijven of dichten, of die de
aandacht getrokken hebben in de pr-sfeer: bijvoorbeeld een leuke gimmick in
het optreden voor de media. Belangrijk is dat de schrijver gevoel voor de
tijdgeest heeft, en daarbij in zijn werk bewust of onbewust weet aan te sluiten.
Als de roem al tijdens het leven kwam en ook na de dood voortduurt,
soms eeuwen lang, dan spreekt men van onsterfelijkheid: een beroemdheid die
in het geheugen van de mensheid voortleeft. Maar literaire roem kan als sneeuw
voor de zon wegsmelten. Talent alleen is niet voldoende. De publieke opinie
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speelt een doorslaggevende rol bij de gang naar beroemdheid op de Parnassus,
maar is die eenmaal bereikt, dan blijft de publieke opinie een onberekenbare
factor. Zij bepaalt wie van de troon gestoten wordt en tot de anonimiteit of tot
het belachelijk leger van onttroonde genieen terugvalt, dan wel wie er tot de
onsterfelijkheid geroepen wordt. Reputaties zijn breekbaar: een slechte kritiek
kan het begin van de val inzetten die onomkeerbaar blijkt. Niets is
gemakkelijker beInvloedbaar dan de publieke opinie en volgens het
sneeuwbalsysteem gaat de schrijver bergafwaarts. Onverwachts blijven de
uitnodigingen uit en verstomt het applaus: de glans is verbleekt en de ogen naar
anderen gericht.

Publiekslieveling
Hendrik Tollens is bij uitstek de Nederlandse dichter die de hoogste hoogten van
de roem en de diepste diepten van verguizing heeft bereikt, al kwam de diepte
na zijn dood. Hij is geen connaisseurdichter, maar een publiekslieveling, die
daarna ook de recensenten aan zijn voeten kreeg. Zijn literaire roem heeft zeker
te maken met het lanceren van een nieuwe trend van gevoelige en verstaanbare
poezie in het begin van de negentiende eeuw na een periode van minder direct
begrijpelijke `Parnastaal' met mythologische beeldspraak, die het grote publiek
koud liet. Maar bovenal wist hij precies aan te voelen aan welke toon men
behoefte had in de postrevolutionaire periode en welke woorden als balsem op
de vele wonden zouden zijn. Zijn keuze hiervoor leek ook niet uit berekening
gemaakt te zijn, maar was eerder de belichaming van de heersende tijdgeest.
Door de natuurlijke uitstraling en naIeve onbedorvenheid van zijn poezie kreeg
hij het aura van oprechte en authentieke grootheid, die een buitengewoon
geloofwaardige uitstraling en aantrekkingskracht op het publiek had. Zijn public
relations heeft hij ook goed verzorgd toen hij vanaf 1807 met de voordracht van
Ten gevallen meisje' de gehoorzalen plat kreeg. Tollens' roem steeg tot
buitenproportionele hoogten, met als gevolg, dat hij alom nagevolgd werd. En al
is ware originaliteit niet te imiteren, zoals de critici goed aanvoelden, toch
ondermijnde een school van hele en halve navolgers zijn goede naam. Na
vijftien jaar roem kreeg hij te maken met venijnige spot, die z'n uitwerking op
de publieke opinie niet miste: men dempte de toon van bejubeling en wachtte of
welke kant de stroom opging.

Kemper en de censuur
De connaisseurs stonden niet te juichen toen Tollens met zijn eerste grote bundel
Gedichten naar buiten trad. (Schouwburg 1807) Slechts een blad reageert
onverdeeld positief, (Algemeene Vaderlandsche letteroefeningen 1809) maar
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over het algemeen is de teneur, dat deze dichter zich vertilt zich aan zware
onderwerpen, waardoor hij bombastisch wordt. (Schouwburg 1809a). Vanuit de
maatschappij echter komen opmerkelijke geluiden. Niet zo bijzonder is, dat
Tollens' uitgever Immerzeel deze aantijging te gortig vindt en reageert met een
tegenkritiek, waarin hij afdingt op de kwalificatie van het werk als
`bombastisch'.' (Schouwburg 1809b). Opmerkelijk is wel een open brief in een
landelijk tijdschrift in 1811. Enkele negatieve opmerkingen in een overigens
positief getoonzette recensie bleken verkeerd gevallen te zijn bij een bepaalde
lezersgroep. De criticus had terecht erkend dat de grote traditie van het
zeventiende-eeuws gelegenheidsgedicht van Vondel, Hooft, Huygens, en Dirk
Smits doorklonk in Tollens' gevoelige werk en hij had even terecht daarin een
oorspronkelijk Nederlandse traditie teruggezien, maar ook had hij vastgesteld,
dat voor dit lieflijke, eenvoudiger type poezie niet veel kunstzinnigheid nodig
was. Die toevoeging werd opgevat als een regelrechte belediging van het
nationaal gevoel. (Hedendaagsche Vaderlandsche Bibliotheek 1811)
Daarmee raakte men in de zwaarste periode van de Franse overheersing
aan de fundamenten van het getergde nationale bewustzijn, waarvan Vondel,
Hooft en Huygens nog als lichtende voorbeelden overeind stonden. De discussie
over Tollens begint nu in het vaarwater te komen van het opkomende verzet
tegen de Napoleontische willekeur, waarin men na het verdwijnen van Lodewijk
Napoleon was terecht gekomen. In de open brief in een landelijk tijdschrift in
1811 werd de criticus verweten volslagen onkundig te zijn om aan te voelen wat
er leeft onder het publiek. (Recensent 1811)
De ondertekenaar K.p. is waarschijnlijk de Leidse hoogleraar Kemper
geweest, die zich juist in de zwaarste jaren van de Franse onderdrukking deed
kennen als een onderdaan die niet met zich liet spotten door de Fransen. 2
(Huygens 1972: 144-149) In 1812 hield hij opwekkende dan wel opruiende
redevoeringen zogenaamd over de invloed van de tijdgeest 'op de beoefening der
letteren en der wetenschappen', maar in feite over de noodzaak tot nationaal
gevoel. (Kemper 1814) Toen twee jaar later de gardes d'honneur werden
geworven, spoorde Kemper de studenten onder hen openlijk aan geen gehoor te
geven aan de oproep. Kemper is het geweest die eind 1813 snel naar Amsterdam
afreisde om daar de gemoederen voor een terugkeer van de prins van Oranje te
peilen en de weg nader te plaveien. En na de Franse tijd was hij een voorname
steunpilaar van het Koninkrijk, die zich in Brussel geen moeite genoeg
getroostte om de staat te dienen. Deze K.p., sprekend namens een grote schare
Tollensfans uit Leiden, verwijt de recensent niet onderkend te hebben, dat de
Nederlandse dichtkunst in 1811 naar een nieuw hoogtepunt gestegen was,
waarbij men zich in het gelegenheidsgedicht aan een aantal zeventiende-eeuwse
dichters kon meten. Nauwgezet binnen het kader van een letterkundige discussie
blijvend wrijft hij de criticus aan totaal miskend te hebben hoeveel artistiek
talent er juist sprak uit het eenvoudiger type poezie van de onbetwiste eerste
dichter van die nieuwe groep, Hendrik Tollens.
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Het lijkt een literaire discussie, maar duidelijk is dat Kemper door de censuur
niet kan zeggen wat hij eigenlijk beoogt te zeggen. Er is een nieuwe dichter
opgestaan die een puur vaderlands aura vertoont, dat bij het getergde yolk
herinneringen oproept aan bijna verloren tijden toen de Republiek nog een
machtige natie was met dichtgenieen an de hoogste rang. Wie dat geluid niet
opvangt, ontbreekt het ronduit aan vaderlands gevoel, zo is zijn boodschap.
Er is dus een broeinest an vaderlands gevoel ontstaan, met name in
Leiden, waar een grote schare lezers zich verenigd weet in een
gemeenschappelijke Tollens-bewondering. In de laatste zware jaren van de
Franse tijd, -en het zwaarste moet nog komen- is Tollens tot verzetspoeet
gebombardeerd, omdat men in diens gevoelige, intieme toon juist de essentie
van het typisch vaderlandse meent te herkennen, dat nu de steeds minder
verdeelde natie weer samenbindt. In de literaire kritiek, met uitzondering
misschien van de Vaderlandsche Letteroefeningen zijn de geluiden van die
beweging niet te beluisteren.

Verzetaura
Hoe heeft zich dit vaderlands verzetaura van Tollens kunnen ontwikkelen?
Tollens eerdere werk, een bundel sentimentele verzen en korte verhalen en een
paar Frans-classicistsiche toneelstukken zullen deze groep bewonderaars niet in
extase gebracht hebben. Maar in de Bataafsche Maatschappij (van Kunsten en
Wetenschappen) was Tollens al 10 jaar actief, en herhaaldelijk heeft hij
opgetreden met zijn versvertelling 'Het gevallen meisje'. ' (Huygens 1972: 77)
Bekend is, dat hij furore maakte met dit liedje over het ongehuwde zwangere
meisje dat verstoten door haar vroegere speelgenoten ondanks haar ellende
beginnende trots en waardigheid begint te ontlenen aan haar moederschap,
waarover God als beschermende vader waakt. Samen met andere verzen over
geboorte, feestdagen en dood roept dit gedicht van Tollens bij het publiek een
nationaal bewustzijn wakker via de herinnering aan bekende
gelegenheidsgedichten over de dood van een kind of echtgenote in de gedichten
van Vondel, Hooft en Huygens.
Na de bevrijding van de Fransen komen de emoties pas echt los. Zoals
maar zelden gebeurde, moest er een herdruk komen van het eerste deel van de
Gedichten van Tollens.` Wie daar negatief over geschreven had, kon maar beter
het puntje van zijn tong afbijten. Bladen werpen zich nu op als de stem des yolks
en in een aparte recensie van de herdruk wordt Tollens geeerd als degene die
voor de bevolking een levendig aanschouwelijk beeld van de vaderlandse zeden
heeft gegeven. (Boekzaal 1814a) De bevrijding en het herstel van de oude orde
schrijft men voor een niet gering deel op het conto van diegene, die het typisch
vaderlandse ongeschonden wist te bewaren in een tijd, waarin de zedeloosheid
alom toesloeg. Het was natuurlijk een ietwat passieve bevrijding geworden met
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maar weinig helden om echt te bejubelen, en zodoende kreeg Tollens'
heldendom een nog steviger basis. Van nu of aan wordt Tollens in het zadel
gehesen als dichter des vaderlands en het algemeen gevoelen is, dat zijn
huiselijke taferelen de potentie hebben het moreel van de uitgewoonde staat
weer op te vijzelen tot vroegere grootheid. (Boekzaal 1814b)
Maar, waar is deze Dichter voortreffelijker, dan bij de schildering van eigen
huisselijk geluk? Waar vindt men verjaardagen plegtiger, en nuttiger
gevierd, dan in het huis van Tollens? Waar wordt de uitvaart der
verstorvenen treffelijker bezongen, dan in zijne Gedichten? Waar de
onderscheidene gaven der huisgenooten liefelijker en geestiger afgemaald,
dan door hem?
zingt de Vaderlandse Letteroefeningen in bevrijdingsroes. De volgende vijftien
jaar zal Tollens `roem' bijna onaantastbaar zijn.

Weg naar de top

Tollens' weg naar de top kan kort behandeld worden. Het tweede deel van zijn
gedichten krijgt nu een bijna unanieme lofzang in de pers, hij wordt vergeleken
met Hollandse fijnschilders als Gerard Dou. In 1817 zou Tollens' derde deel
Gedichten al uitverkocht zijn voor er besprekingen van verschenen, terwijl
bladen er melding van maken, dat 'het grootst gedeelte der lezende wereld' zou
vallen voor dichters als Tollens. (Letterkundig Magazijn 1819) Ook critici
maken nu op grote schaal een knieval voor Tollens en bekennen dat alom het
hart naar Tollens uitgaat of verklaren zich zelfs tot `tolken van het volksgevoel'.
In 1818 betitelt men hem als Volksdichter, (Boekzaal 1818) in de
literatuurgeschiedenis van 1821-1826 van Van Kampen wordt hij behalve
Volksdichter ook `Lievelingsdichter der natie' genoemd, en aan het hoofd van een
zogenaamde Rotterdamse dichterschool geplaatst. (Van Kampen 1821-1826)
In 1822 komt er als vierde druk een goedkope volkseditie van Tollens'
Gedichten met tienduizend exemplaren op de markt, een boekhistorisch unicum in
die tijd. De uitgever wijst op massale verzoeken zowel uit Noord als Zuid
Nederland en zelfs uit Duitsland. Dat de vierde druk ook een groot succes was,
blijkt onder andere uit verkoopgegevens van boekhandel Van Benthem, die van
elk deel honderd exemplaren afnam en ook verkocht lijkt te hebben, en uit de
fondsveiling van Immerzeel, waarbij een fondsrestant van slechts 800 exemplaren
onder de hamer kwam. (Dongelmans 1986) Als er na -op zichzelf al ongewoneherdrukken (de tweede en derde) toch nog zo'n massale afname van de volkseditie
komt, kan gesproken worden van literaire roem van de eerste orde. Van
discrepantie tussen de kritiek en het lezerspubliek blijkt weinig. Wel ontstaat er
grote onvrede over een groot aantal Tollens-imitatoren, die evenwel Tollens'
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dichterschap niet aantast. Kan roem nog verder stijgen?
Een nieuwe generatie aan zet
De euforie over de herrezen staat is bij de nieuwe generatie die kort na 1800 is
geboren en inmiddels tegen de twintig loopt niet zo vanzelfsprekend als bij hun
ouders. Zij hebben de Franse tijd alleen als kind meegemaakt en waren jong in de
eerste jaren van de bevrijding: zij hebben weinig boodschap aan nationale helden
en vergelijken de Nederlandse literatuur met buitenlandse Romantische
voorbeelden. Toejuichingen van Tollens als `Volkszanger', 'de huisselijke dichter
bij uitnemendheid' en 'de oorspronkelijkste onder de oorspronkelijken' worden
nu met ironie gebezigd, en met het dichtwerk van deze volksheld maken zij
korte metten. (Nederlandsche Mercurius 1828)
In hoeverre tast de venijnige spot van kleine blaadjes van anonieme
jongeren Tollens in 1828/1829 aan? Zij noemen zonder omhaal het genre
`huiselijke poezie' kleingeestig, en steken de draak met de verdediging van dit
soort poezie. Ze trekken het serieuze dichterschap van Tollens in twijfel. Zij
prijzen moderne romantische poezie aan als een beter alternatief. Zij plaatsen
een vraagteken bij het volksdichterschap van Tollens, met name omdat zij het
volksdichterschap aan eisen van diepzinnigheid en kunstzinnigheid verbinden.
Maar: de aanval kwam uit een klein hoekje 5 (Huygens 1972: 205) en er is
gesuggereerd, dat misschien slechts den mededichter, Adriaan van der Hoop,
verantwoordelijk is voor alle recensies. ( Vriend des Vaderlands 1830)
Er zijn scheurtjes in het beeld ontstaan, maar daar staat tegenover dat
Tollens op plechtige wijze de hoogte in werd gestoken toen een bekend
letterkundige in het najaar van 1829, in zijn oratie aan het Athenaeum Illustre,
de Nederlandse letterkunde als typisch huiselijk betitelde. ( Van Kampen 1830)
Van Kampen noemt Tollens niet bij name, omdat hij over de Nederlandse
literatuurgeschiedenis spreekt, maar dit soort poezie is boven alle twijfel
verheven, nu het in de hoogste nationale traditie geplaatst wordt. Over een
periode van 20 jaar heen reikt Van Kampen aan Kemper de hand.

Finest hour?
Voor de poezievernieuwers gooit de Belgische opstand roet in het eten. Het getij
was niet gunstig voor kritiek, schreef (waarschijnlijk) Van der Hoop in het
Amsterdamsch letterlievend maandschrifi (1838) bij zijn terugblik op de tijd na
de Belgische Opstand. 6 Iedere verwijzing naar onderlinge onenigheid over het
volkskarakter staat in die tijd gelijk aan een staatsondermijnende activiteit en de
publieke opinie is zeer negatief gestemd over schrijvers die nu het vaderlands
gevoel belachelijk maken.
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De stemming in het land is angstig en bezorgd, en weer is het Tollens, die de
gevoelens het beste onder woorden weet te brengen. Er is geen plechtige
bijeenkomst in het land of Tollens' verzen maken er deel van uit. Zijn
`Volkslied', geschreven in 1816 krijgt nu pas op grote schaal weerklank en raakt
ieder hart met het gebed om behoud van het vaderland. Ter gelegenheid van een
algemene bededag tijdens de belegering van de citadel van Antwerpen weet hij
weer de gevoelige snaar te treffen met zijn ingetogen vers 'De algemene
bededag (2 december 1832)', dat als los gedicht in Rotterdam uitgegeven wordt.
Oude tijden herleven als er vijfduizend exemplaren van verkocht worden. Deze
voltreffer zou hem roem tot ver over de landsgrenzen bezorgen door vertalingen
in niet minder dan veertien talen. (Huygens 1972: 220) Als het niet wrang zou
zijn zo te spreken over tijden van angst zou je kunnen zeggen, dat Tollens in
feite zijn finest hour beleefde, nu zijn roem nog eenmaal naar grote hoogten
steeg. Nog bijna dertig jaar later zal Bakhuizen van den Brink, zoals Huet
interpreteert, Tollens met name oprecht kunnen prijzen, omdat Bakhuizen nog
zo helder voor de geest staat hoe groot de invloed van Tollens op de
Nederlandse samenleving en op hem persoonlijk was tijdens de Belgische
Opstand.
Tollens blijft een groot publiek houden, dat nog tot zijn dood in 1856 zijn
bundels met graagte afneemt, en hij heeft een kring van vurige bewonderaars die
alles verzamelen wat de meester vervaardigt. Zijn losse gedichten doen het
onveranderd goed als bedelteksten voor charitatieve instellingen: fl.600,- voor
de Bedelbrief (Rijswijkse armenkas), fl.1800,- Goede nacht van de armen aan
de rijken (Dorcas Rotterdam), fl.375,- voor De Pleegzuster (Vereeniging van
ziekenverpleging), fl.750,- voor Uitroep (Cholera) enzovoort, enzovoort, voor
die tijd opmerkelijke bedragen. (Huet 1886-1887)
De letterkundige kritiek was inmiddels een kwartslag gedraaid. In 1835
dacht men bij het begrip volksdichter aan een dichter voor het grote, literair
zwak ontwikkelde publiek. Deze nieuwe visie is ontstaan onder invloed van de
generatie recensenten die midden jaren dertig de toon aangaf, en die de blik op
de buitenlandse literatuur gericht hield, op Engeland en Frankrijk, en geen
boodschap meer had aan de innigheid van de sfeer van het jonge koninkrijk.

Beets neemt hem als mens de maat
Twee jaar na Tollens' dood in 1856 bracht Nicolaas Beets in 1858 voor het
Utrechtse Nutsdepartement onder woorden wat hem eigenlijk niet zinde in
Tollens' werk en levensopvatting. (Beets 1858) De toonzetting van bewondering
was niet verdwenen, maar Beets betwijfelt of de roem voor Tollens zo bestendig
zal zijn als zijn bewonderaars geloven. Het lijkt of Beets speciaal het bastion van
het verlichtingsdenken, het Nut, heeft uitgekozen om zijn eigen gereserveerde
gevoelens ten opzichte van die verouderde ideologie onder woorden te brengen.
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Tollens' poezie, aldus Beets, is weliswaar doortrokken van een godsdienstig
gevoel, dat zich nooit verloochent, maar volgens Beets wortelt het slecht in de
`natuurlijke godsdienst', waarmee hij op fysico-theologische trekken in Tollens'
poezie wees. Een tekortkoming van Tollens vindt hij, dat de `hoge betekenis van
het menselijk leven' Tollens niet erg duidelijk voor de geest staat. Dat wreekt
zich, volgens Beets op drie punten: de betekenis van het leven lijkt voor Tollens
alleen te bestaan in een dankbaar genieten, de menselijke werkzaamheid stelt hij
meestal als `beuzelen' voor en het menselijk lijden blijft Tollens een raadsel. 7
Het godsbeeld van Tollens wordt gedragen door elementen als liefde,
verdraagzaamheid, zachtmoedigheid, terwijl de meer rechtzinnige Beets bij
Tollens het geloof in de goddelijke genade mist, en ook een besef van 'het
inwendig derven', waarvoor Tollens te veel een levensgenieter zou zijn.
De lezing geeft aanleiding tot een literaire polemiek als A. de Jager
Tollens' dichterroem tegen Beets verdedigt. Het kempunt van zijn verweer is dat
Beets in feite alleen aangetoond heeft dat Tollens geen christelijk dichter was,
waarmee de stelling dat hij geen eersterangs dichter was niet bewezen is.

Huet neemt hem de maat als man
Voor het definitieve eind van de literaire roem van Tollens is Conrad Busken
Huet verantwoordelijk. (Huet 1886-1887) Diens opstel 'Toliens' uit 1874 begint
met een citaat uit Schotels studie over Tollens uit 1860, waarin beschreven
wordt hoe een maand na Tollens' dood een Tollensavond in een Haagse
rederijkerskamer verliep. Bij die gelegenheid werd een gouden lauwerkrans op
het hoofd van Tollens geplaatst, en onder verwijzing naar de kroning van
Petrarca werden de volgende dichtregels geciteerd:
Maar nu hij de aard verliet: nu hem geen praal kan deeren,
Wiens stoffe daalde in 't rijk van stilte en duistemis.
Nu mogen arm en rijk, naar lust en hart, hem eeren,
Die grooter dan Petrarca is.
Al tijdens zijn leven heeft Tollens zich ongemakkelijk betoond en zich beklaagd
over de veel te grootse verering die hem ten deel viel. Huet heeft er na deze
opening natuurlijk weinig moeite mee zijn punt te maken. Toch wordt het geen
onevenwichtige afrekening, en Huet weet vele verzen aan te wijzen die dat
eigene van Tollens vertonen. Eigenlijk is volgens Huet Tollens een pop geweest
waarmee het Nederlandse yolk gespeeld heeft. Taal ons hem voortaan de eer
bewijzen, met hem of te rekenen als een man. Hij verdient het', is zijn slotrede.
Huets visie op Tollens komt in zekere zin overeen met die van Beets, omdat
beiden de mentaliteit van Tollens als die van de voorbije eeuw bestempelen.
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Tollens' achttiende-eeuwse geloofsopvatting als een
Huet karakteriseert
`onbezorgde onorthodoxe geloofsbeleving' waar Beets van een ondiepe beleving
sprak. Ze bedoelen hetzelfde:
Zijne wijsbegeerte, tevens zijne godsdienst, is het deIsme van Voltaire; is
het Christendom, ontdaan van zijne verborgenheden en herleid tot een
kosmopolitisch geloof op eigen hand.
De toon van Huet echter heeft het respectvolle van Beets achter zich gelaten. Bij
Huet wordt duidelijk dat begrippen die zo hoog in waarde stonden inmiddels
scherp gedevalueerd zijn. Edn van de vier kenmerken van het volkskarakter, de
huiselijkheid, is inmiddels 'huisbakkenheid' geworden. In wat Huet ervaart als
het hinderlijke zelfbehagen is nog de bij de oudere generatie heersende
tevredenheidethiek te herkennen, die men in ieder gedicht opnieuw probeerde te
treffen in taferelen van harmonie. De huiselijke poezie is tot `burgerlijke' poezie
omgedoopt, en een volksdichter is nu verkeerd in een `rijmelaar'.
Met hinderlijk zelfbehagen sloot hij zich op in den engen kring zijner
huisbakken denkbeelden, en men wordt schier kregel, wanneer men een
rijmelaar van die kracht door eene schaar van hovelingen tot een
onvolprezen dichter ziet verheffen. [...] Een domper is Tollens geweest,
die in onze neiging tot nationale zelfvergoding ons heeft gestijfd; met zijn
burgerlijk ideaal van tevredenheid ons in slaap heeft gezongen; de
melodien der eeuwigheid op een draaiorgel heeft gezet.
Deze slotzin geeft weer wat Huet het meeste ergerde in Tollens. Met Beets heeft
Huet gemeen, dat hij Tollens een in wezen triviale opvatting van het menselijk
leven en lijden verweet:
Hoe zou Tollens ons dan kunnen bekoren, die [...] in zijne reaktie tegen
verhevenheid, diepzinnigheid en romantiek, het menschelijk leven tot een
omberpartijtje herleidde, het voorregt eener goede gezondheid
verheerlijkte, en het tanden krijgen bezong?
Het verbaast hem hoe een man als Bakhuizen van den Brink dan tot zijn lofrede
kon komen, een man die liever dan tegen zijn zin Tollens te moeten prijzen het
woord aan een ander zou overlaten. De verklaring vindt Huet in de politieke
situatie. Bakhuizen heeft met al het vuur van zijn jeugd de Belgische opstand
beleefd en nog dertig jaar later bij Tollens' graf moet hij gevoelens gehad
hebben, die alleen kunnen bestaan bij iemand die het meegemaakt had. Huet
wijst op de diepe emoties die Tollens in die oorlogsdagen opwekte met de
verzen 'Wien Neerlands bloed', `Konings verjaardag', en `Algemeene
Bededag'.
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Tot slot slaat Huet, om Tollens beter te begrijpen, Joan Melchior Kempers
Geschiedenis van Nederland in 1830 op, waarmee hij intuItief de beste getuige
oproept, die hij over Tollens zou kunnen raadplegen. Huet realiseert zich dat
Tollens' volkslied 'Wien Neerlands bloed' niet van 1830 dateert, maar van
1816, en dat hij al in 1810, en daarna nogmaals in 1813 de vaderlandse dichters
opwekte tot getrouwheid aan de vaderlandse zaak. Huet acht de visie niet
houdbaar dat heel Nederland zich na de slag bij Leipzig het Franse juk van de
schouders sloeg. Integendeel, men sidderde van angst dat Napoleon terug zou
keren, waardoor het Nederlandse yolk van 1813 zich `een natie van flauwe
vaderlanders' getoond heeft. Maar Tollens hoort tot een half dozijn mannen, die
moedig in bezielde taal den dageraad eener betere toekomst predikten.
Zo ziet Huet dan ook de betekenis van 'Wien Neerlands bloed':
Een danklied voor de verlossing uit het vreemde diensthuis, eene
waarschuwing tegen binnenlandsche partijschapppen, een gebed om het
behoud van na veel leed en diepe vernederingen onverdiend
teruggeschonken voorregten, -dit zijn de grondtoonen van Tollens
dichtstuk.
Huet rekent met Tollens of als een man, en plaatst hem waar hij thuis hoort. Zijn
leven lang heeft Tollens het aura behouden van de dichter die de toon wist te
treffen waar de natie behoefte aan had: een samenbindende toon in de zwaarste
jaren van de Franse tijd, een dankbare toon in de eerste jaren van de bevrijding,
een verzoenende toon bij oplaaiende partijschap en tot slot opnieuw
bemoedigend in de bange dagen van de Belgische opstand. Huet zegt het zo: het
was de tijd, dat Tollens vers:
Bewaar, o God! Den koning lang
En 't lieve vaderland
`ten hemel stijgen zou met de kracht van een nationale noodkreet.'
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Noten
Open brief van Immerzeel. Hoe hoog deze aantijging wordt opgenomen blijkt uit Immerzeels
reactie in deze open brief: zou de recensent niet al te lichtvaardig voor de term `Swanenburgs'
gekozen hebben (wat gelijk staat met `stoutklinkende onzin'), terwijl hij slechts 'al te
hoogdravend' bedoeld zou hebben?
1 44 ) `K.p' is waarschijnlijk J.M. Kemper, die op dat moment hoogleraar te Leiden was. (149)
`Tollens goede relaties Falck en Kemper'.

2

(

3

In de kring der Bataafsche Maatschappij is Tollens al sinds 1801 actief.

4

Bijna alle recensies van het tweede deel van Tollens' Gedichten vermelden dit feit.

G.W. Huygens (1972, p. 205-206) verwijst naar een brief van Tollens aan Immerzeel, (d.d. 2-61829) waarin A. Van der Hoop Jr. ook als schrijver van de Ned Merc-recensie worth
aangewezen, maar het is mogelijk dat Tollens zich bier vergist. De Vooys (1947: 125) durfde
niet uit te maken of de geplaatste recensie in Ned Mere wellicht een afgezwakte versie van de
afkeurde ingezonden recensie van 'G.' was, die van Van der Hoop geweest zou kunnen zijn. De
Vriend der waarheid zou dan diens eigenlijke oordeel weergeven.
5

6

De ondertekenaar I'. is waarschijnlijk A. van der Hoop Jr.

7

maar het verhoogt geenszins de innerlijke waarde, kracht en belangrijkheid dezer poezy, dat
men, haar lezende, moeielijk tot het besluit kan komen, de hooge betekenis van het menschelijk
leven, welke voor hem in een dankbaar genieten schijnt te bestaan, van het menschelijk werken
dat hij hier meestal als beuzelen doet voorkomen, en van het menschelijk lijden, dat hem een
raadsel blijft, eenigszins duidelijk voor den geest stond.'
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Gewonnen roem is maar een flits
Literaire roem? Een receptiehistorische verkenning van de poezie
van
Richard Minne
Yves T'Sjoen
Universiteit Gent
Samenvatting:
Het begrip `literaire roem" wordt in de context van het canonisatieproces en de
wisselende opvattingen over de samenstelling (en de wenselijkheid) van de
literaire canon in vraag gesteld. Na een aantal voorstellen voor een specifieke
invulling van, en een zoektocht naar de (vooral romantische) grondslagen voor
literaire roem', wordt een gevalstudie voorgesteld. De poezie van de Vlaamse
schrijver Richard Minne is in de loop van de voorbije eeuw zeer wisselend
onthaald. De dichter wordt doorgaans als 'minor poet' beschouwd, terwijl zijn
werk wel degelijk voortleeft in de poezie van latere en ook hedendaagse
Nederlandstalige dichters.
Phspevek rozebira pojem
literarni vehlas" v kontextu kanonizaeniho
procesu a menicich se nazorz°1 na skladbu (a 2 adoucnost) literórniho kanonu.
Nejprve uvadi nekolik navrldi specificke napine pojmu a zkoumd (pi'edev§im
romanticke) zaklady "literOrniho vehlasu" a pak p'edklada studii jednoho
speifickeho pPiklaclu. Poezie vlamskeho spisovatele Richarda Minne bola
v prIThehu minuleho stoleti hodnocena rirzne. Basnik byl obvykle oznaeovan
jako " basnik mens'iho v),znamu", ale jeho prOce Astojne pPe2ivO mezi
pozdels'imi a soueasn*i nizozemslcOni basniky.
-

Roem is vergankelijk, en literaire roem al helemaal. Als we literaire roem
kunnen afmeten aan de waarde die opeenvolgende generaties van lezers aan
literaire teksten toekennen (en ik beperk me hier tot roem die we teksten kunnen
toedichten), dan kunnen we die roem gelijkstellen aan de gecanoniseerde status
van die teksten. De canon is natuurlijk geen monolithisch, tijdloos of
godgegeven corpus van teksten. Hij is gebaseerd op een reeks afspraken die
tijdgebonden is, en die verder wordt bepaald door de literaire instituties en de
actoren in het veld (onder meer de literaire prijzen, de subsidienten, de
periodieken, de literaire kritiek, het onderwijs en het wetenschappelijk
onderzoek, de uitgeverijen enzovoort). Die instituties en actoren evolueren
uiteraard mee met het literaire veld, en bepalen tegelijk die dynamiek. Roem is
dus al even sterk afhankelijk van de tijd, van de verschuivingen in de literaire
instituties en de veranderende literatuurideologische en poeticale opvattingen.
In 1991 stelden Ernst van Alphen en Maaike Meijer de bundel De canon onder
vuur. Nederlandse literatuur tegendraads gelezen samen. In de inleiding
33

formuleerden zij de volgende kritische bedenking bij het fenomeen van de canon
(of de canonisatie), waarvan het statische en onaantastbare karakter werd
geproblematiseerd: 'De Grote Nederlandse Meesterwerken staan in een geur van
heiligheid. Die teksten die eenmaal tot de canon zijn toegelaten kunnen geen
kwaad meer doen. Hun culturele waarde staat buiten kijf. Soms komt dat omdat
de betreffende boeken nu eenmaal een belangrijke rol hebben gespeeld in de
mentaliteitsgeschiedenis'. Dat betekent, met andere woorden, dat je een
literatuurgeschiedenis kan schrijven door precies die teksten en hun auteurs
centraal te stellen die `een grote populariteit genoten'. Dit is een eerste
mogelijke invulling van het begrip canonisatie. De vraag is dan natuurlijk hoe je
populariteit meet: is zij de grootste gemene deler van de (teneur in) recensies die
bij elke druk van het werk verschijnen, of gaat het veeleer over invloed en de
manier waarop een tekst volgende teksten heeft bepaald of geInspireerd? Heeft
populariteit in een eind twintigste-eeuwse, begin eenentwintigste-eeuwse
gemediatiseerde samenleving te maken met de tekst of vooral met de auteur, met
commercie en hypes, dus met extra-literaire factoren? Van Alphen en Meijer
stellen verderop in De canon onder vuur dat teksten ook om andere dan Touter
`populaire' redenen canoniek kunnen zijn (hier volgt een tweede, minder
flatterende invulling van het begrip canonisatie): door 'de inertie, de klakkeloze
overname door volgende lezers', kortom doordat de `autoriteit' of canonieke
status van een boek niet wordt gecontesteerd maar alleen bevestigd, dus
gekopieerd. In dit geval gaat het over klassieke werken, meestal niet bijzonder
populair, waarvan academici, critici, literatuurkenners kortom, vinden dat een
taalgemeenschap ze moet lezen, dat ze deel uitmaken van het literaire erfgoed
van een cultuurgemeenschap, dat ze als ijkpunt functioneren. De voorbije
decennia zijn we afgestapt van die opvatting van de canon. De canon ligt onder
vuur, de samenstelling ervan wordt betwist, steeds weer kritisch bevraagd. Of
zoals Jacqueline Bel in haar receptiehistorisch onderzoek van de Nederlandse fin
de siècle-literatuur stelde: 'Er bestaat blijkbaar weerzin tegen een vastlegging
van de canon'. Als we de klassieke reeksen van literaire uitgeverijen
vergelijken, dan zien we daar om diverse redenen uiteenlopende titels opduiken,
zodat de wellicht irrelevante vraag is welke reeks aanspraak maakt op de titel
van canoniek. Dat de canon wordt geproblematiseerd, en het voorwerp van een
voortdurend debat is, wijst dan weer op de relevantie van de canon (zoals Gillis
Dorleijn in een binnenkort te verschijnen dossier van de Verslagen en
Mededelingen van de KANTL stelt). Als roem en canon verwant zijn, en indien
de canonieke status geldt als een graadmeter van de populariteit van een literaire
tekst (de eerste connotatie van Van Alphen en Meijer), dan is die roem wel zeer
vergankelijk. Aan het eind van mijn verhaal stel ik daarom een andere invulling
van literaire roem voor, die misschien best als waardering of erkenning door de
verschillende spelers in het literaire veld kan worden beschreven.
Dat literaire veld is zoals gezegd voortdurend in ontwikkeling.
Leesstrategieen veranderen, omdat lezers en hun verwachtingen veranderen,
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literatuuropvattingen zijn aan bewegingen onderhevig. Dat betekent niet dat
literatuuropvattingen ooit nieuw of authentiek zouden zijn, of zich zouden
vernieuwen, maar wel dat ze anders zijn, soms gaan ze terug op poeticale
inzichten die al veel eerder gepropageerd werden. Zo hebben Van den Akker en
Dorleijn in hun bijdrage in het studieboek Literatuurwetenschap tussen
betrokkenheid en distantie aangegeven dat de estheticistische, romantischexpressieve opvattingen van de Tachtigers (gemakshalve en dus zeer
veralgemenend aangeduid met de Part pour l' art' niet zijn verdwenen
met de Beweging van Tachtig, dus zodra de negentiende-eeuwse Negentigers
aan het woord kwamen, maar dat ze ook in de twintigste eeuw zijn blijven
doorwerken in de Nederlandse literatuur. Daarnaast passen ook leesstrategieen
zich aan, en vandaag lezen we waarschijnlijk met een opener blik dan pakweg
enkele decennia geleden. Het eclectische of intertekstuele karakter van een tekst
kan ons allang niet meer verbazen of verontrusten, zeker niet in een beeldcultuur
waarin we probleemloos zappen van het ene genre naar het andere. Daarom lijkt
het mij zinvol niet langer te spreken van een canon van literaire werken, maar
van een 'canon van interpretaties'. Als een werk uitnodigt tot herlezing, tot een
steeds andere betekenisgeving vanuit een steeds wisselende (culturele, sociale,
politieke, ideologische, psychologische, filosofische) context, dan kan het mijns
inziens canoniek worden genoemd. Als elke generatie, als lezers uit
verschillende periodes, de behoefte voelen literaire teksten te herlezen en bij
wijze van spreken te herschrijven, en in een ander zingevend verband onder te
brengen, dan kunnen ze tot de canon worden gerekend. Van Alphen en Meijer
schrijven in hun inleiding op De canon onder vuur het volgende - ik neem die
stelling mee in mijn beknopte aanzet tot een receptiehistorische verkenning van
de poezie van de Vlaamse dichter Richard Minne (1891-1965): 'Het is niet
zozeer het meesterwerk zelf, dat een bepaald effect op de lezer sorteert, dat
effect wordt ook nog eens voorgevormd door het filter van wat de interpretatie
het werk toestaat te doen. Wie dus een tekst opnieuw wil lezen moet vaak eerst
tegen de gevestigde interpretaties in lezen'. De wijze waarop een tekst wordt
gelezen, is niet alleen afhankelijk van die tekst en van de lezer en diens
verwachtingen of poeticale opvattingen, ook de brede context waarin dat werk
wordt gelezen stuurt de interpretatie mee. Vandaag lezen we bijvoorbeeld niet
meer vanuit een structuralistisch standpunt, met behulp van de close-reading
techniek, en dus met alleen de tekst voor ogen. In de voorbije decennia heeft een
verschuiving van tekst en lezer naar context plaatsgevonden: de
onderzoeksvraag heeft zich verbreed naar het functioneren van literatuur in een
polysysteem. Daarenboven is, in de woorden van Roland Barthes, de auteur al
geruime tijd niet meer dood; integendeel, de hausse in het biografisch
onderzoek, of de opbloei van het New Historicism, geven aan dat er meer is dan
de tekst zelf, los van zijn maker. Alleen al die verschuiving, die ik hier in een
notendop samenvat, wijst op die belangwekkende wijzigingen in de benadering
van teksten.
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Toen de dichter Richard Minne op het literaire voorplan trad, als redacteur van
het Gents-Brusselse tijdschrift 't Fonteintje (juni 1921-juli 1924), oordeelden
contemporaine critici dat de poezie van Minne `cerebraal' en `pittoresk' was,
klassiek vormgegeven, met hier en daar een ontregelende kwinkslag die het al to
grote serieux relativeerde. De critici bestaan natuurlijk niet. Dichters, prozaisten
en essayisten, maar ook politici, historici en sociologen, die kort tevoren
zetelden in de redactie van het humanitair-expressionistische tijdschrift Ruimte,
of die daaraan meewerkten, verdedigden een ethisch georienteerde avant gardevisie. Ruimte was, in de lijn van bladen als De goedendag, De stroom en
Staatsgevaarlik van de Vlaamse afdeling van Henri Barbusses pacifistische
Clarte-beweging, een blad waarin gestreefd werd naar een `gemeenschapskunse.
Kort na de Eerste Wereldoorlog waren er schrijvers en intellectuelen die de
kunst ten dienste wilden stellen van een nieuwe pacifistische 'moderne'
maatschappij. Vanuit een Welt-und-Allgeftihl schreven zij overwegend
psalmodierende, hymische poezie (0 Mensch!-1yriek in de lijn van 'onzuivere'
dichters als Walt Whitman en Franz Werfel) waarin de wereldvrede, de
internationale broederschap en de christelijke naastenliefde werden bezongen.
Zij deden dat in breed uitwaaierende verzen, waarin voor het eerst in de
Vlaamse poezie modeme stadsbeelden werden gebruikt. De bundel Het sienjaal
(1918) van Paul van Ostaijen geldt als het prototype van het humanitair (of
romantisch/kosmisch) expressionisme. Dichters als Wies Moens, Achilles
Mussche en Marnix Gijsen beleden hun geloof in de mensheid, en zij bezongen
een nieuwe volksgemeenschap in de trant van deze - vandaag nog weinig
appellerende - regels van Mussche:
Wij zijn elkanders heimwee en elkanders liefde-offer,
wij zijn uw daad, waarin gij u eeuwig vernieuwt,
gij zijt onze droom, waarin wij ons veroneindigen:
in heiligen en helden kussen wij elkaer.
Zoo leven wij u in ons streven en sterven op aarde,
de dag wordt heilig van uw majesteit:
er is een hemel en een aarde, die elkander in kimmen omhelzen;
er is een God en millioenen, die elkander in vlammen en psalmen
verrukken.
Het activistische verleden van vele Ruimte-medewerkers speelde daarin een
beslissende rol: tijdens de bezettingsjaren hadden zij vooral de voordelen van de
Flamenpolitik van de Duitse bezettende macht gezien met het oog op de sociale,
economische en taalpolitieke ontvoogding van het Vlaamse yolk. Na de oorlog
zijn velen veroordeeld voor die politieke stellingname. Het tijdschrift Ruimte
kunnen we associeren met de zogenaamde 'onzuivere traditie' in het Europese
modernisme. Kunst diende een hoger doel, en teneinde dat maatschappelijk
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ideaal te realiseren werd een expressionistische beeldspraak ingezet. Naast die
'onzuivere' tendens, die later - in de jaren dertig - onder meer de basis zal
vormen voor het tijdschrift van de 'Post-Expressionistische Generatie' De
tijdstrooin (1930-1934), bestond in de Vlaamse literatuur van het interbellum
een zogenaamde 'zuivere' traditie. In literaire overzichten wordt die geassocieerd
met wat Paul van Ostaijen het `organies expressionisme' noemde, een poezie
pure-opvatting. Dat wil zeggen dat, in de lijn van Van Ostaijens opstel
`Modernistiese dichters' (Vlaamsche Arbeid, sept.-dec. 1923), een gedicht de
lezer moet verrassen (de dichter is immers een jongleur met vuurfakkels'), dat
het beeld autonoom moet zijn en de lezer met suggestieve beeldassociaties
wordt geconfronteerd, en dat het gedicht zich 'organisch' (of muzikaal)
ontwikkelt vanuit de thematische premisse-zin. Immers, door allerlei muzikale
technieken te gebruiken, wordt het `subconsciente' van de lezer in werking
gezet. Van Ostaijen heeft die poezietheorie verder uitgewerkt medio jaren
twintig in belangrijke opstellen als 'Le renouveau lyrique en Belgique' (1925)
en `Gebruiksaanwijzing der lyriek. Paralipomena' (1925-1926).
Naast die eerste modemistische golf in de Europese kunst van de jaren
tien en twintig van de vorige eeuw, ook wel eens aangeduid met de term
`historische avant-garde', met de 'onzuivere' (of ethische georienteerde) en
'zuivere' (of meer esthetisch gerichte) expressionistische poezie, stond het
tijdschrift 't Fonteintje. De poeticale denkbeelden van de redacteurs van 't
Fonteintje, met naast Richard Minne ook Raymond Herreman, Karel Leroux en
Maurice Roelants, worden doorgaans verwant genoemd met de klassieke,
humoristische poezie van de Franse mouvement fantaisiste aan het begin van de
twintigste eeuw en kort tevoren de poetica van Van Nu en Straks, althans vanuit
een zeer reductionistische visie op die poetica. Van Nu en Straks (1893-1894;
1896-1901) was immers meer dan een estheticistisch tijdschrift, waaruit een
ivoren toren-elitarisme zou blijken. Tegelijkertijd werd het eerste belangrijke
avant garde-blad in Vlaanderen op het eind van de negentiende eeuw duidelijk
bepaald door een ethische dimensie, zoals blijkt uit diverse opstellen van August
Vermeylen, het joumalistieke proza van Karel van de Woestijne in de Nieuwe
Rotterdamsche Courant en andere bijdragen. In kritieken die begin jaren twintig
zijn verschenen over afleveringen van 't Fonteintje wordt steevast de band met
Van Nu en Straks gelegd, en ligt de klemtoon op de vormpreoccupatie en het
schoonheidsstreven van de Fonteiniers. Dat de redactie van 't Fonteintje als een
homogeniteit werd beschouwd, en de poezie als geheel - zonder onderscheid als neoclassicistisch werd bestempeld, kwam de poezie van de minst klassieke
onder hen, Richard Minne, niet ten goede. En hier kom ik terug naar mijn
uitgangspunt: ook Minnes poezie werd dus als `cerebraal' beschouwd. Vanuit
het intern verdeelde Ruimte-kamp, dat intussen helemaal versplinterd was
geraakt na het onoverkomelijke failliet van Ruimte in het najaar van 1921, toen
net de eerste afleveringen van 't Fonteintje waren verschenen, klonk de kritiek
scherp: oprichter en uitgever van Ruimte, Eugene de Bock, sprak over Minnes
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`mooie vondsten en [...] knappe techniek', 'het pittoreske' in diens werk, dat dus
geenszins spoorde met de expressionistische eis tot directheid en spontandteit.
De Bock situeerde de Fonteiniers in een ivoren toren, en beschouwde hun
impressionistische poezie als reactionair. Van De Bock is ook die term
`cerebraal'.
Deze contemporaine reactie moet natuurlijk in het licht van de strijd
tussen modernen en traditionelen in de begin jaren twintig worden gezien. In de
discussie stond de vormschoonheid van de neoclassici tegenover de ernst en het
ethische bewustzijn van de avant-garde, het individualisme contrasteerde met de
gemeenschapszin en de volksverbondenheid, en het impressionisme was na de
Groote Oorlog een gedateerde, radicaal verworpen kunstvisie die in het
bijzonder door de expressionisten in velerlei programmatische opstellen op de
korrel werd genomen. Literaire roem was voor Minne op dat moment, in zijn
eerste jaren als schrijver, bijzonder veraf. De kritiekloze gelijkschakeling met de
vormbeheerste stemmingspoezie van Herreman en Roelants heeft ervoor
gezorgd dat Minnes werk decennialang vereenzelvigd is met 't Fonteintje. De
connotatie van dit tijdschrift was duidelijk: het positioneerde zich in het
(overwegend Franse) neoclassicisme, zoals Charles Morreas en Charles Maurras
het eind negentiende eeuw in de anti-symbolistische ecole romane hadden
gepropageerd. De nadruk lag hier op de natuurlijke eenvoud, de gebonden
dichtvorm, de elegische toonzetting, de natuurbeelden. Dit zijn karakteristieken
die we aantreffen in de poezie van Herreman en Roelants, maar in veel mindere
mate in die van Minne. Minne dichtte op een ironische manier. Zijn gedichten,
ook in de Fonteintje-periode, onderscheidden zich van het werk van zijn
kompanen, door de non-conformistische zegging, het sarcasme, de ironische
kwinkslag, de vele paradoxen en allusies, de parodie en de persiflage, het
gebruik van understatement en bewust aangebrachte stijlbreuken. En vooral de
relativeringsgeest, zoals in het gedicht 'Anti-dotum':
Gewonnen roem
bij 't zingen van een lied
is maar een bloem
die ge even ziet;
is maar een pluim
een gouden schub
die ge zo tussen duim
en vinger drukt.
Is maar een flits,
is maar een knal.
Daar is de sneeuw
en dekt het al.
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Alleen, hij werd al die jaren als Fonteinier beschouwd, en het heeft tot na de
Tweede Wereldoorlog geduurd voor hij van dat stigma bevrijd is.
Dat bleek ook toen zijn enige dichtbundel in mei 1927 het licht zag. In
den zoeten inval, met overwegend gedichten die vooraf in 't Fonteintje zijn
gepubliceerd, werd in de eerder geciteerde termen onthaald. De overwegend
katholieke critici (dominant aanwezig in het Vlaamse literaire systeem van die
tijd), als August van Cauwelaert en Urbain van de Voorde, wisten duidelijk niet
goed raad met het gebrek aan dogmatisme en een overschot aan existentiele
twijfel in Minnes poezie. Dit bleek nadrukkelijk op het moment dat In den
zoeten inval meedong naar de Belgische staatsprijs voor poezie in 1929. Het
gebruik van ironie werd beschouwd als een onvermogen, zelfs bedrog,
volksverlakkerij. Een blijk van onvermogen zelfs om 'innerlijken strijd' en
`schoone menschelijkheid' uit te drukken. De jury koos dan maar voor de
psalmische bundel De twee vaderlanden van Achilles Mussche, waaruit die
schone menselijkheid wel voldoende tragisch en expliciet zou spreken. Deze
geringschatting van de betekenis van Minnes poezie heeft uiteindelijk ruim
vijftien jaar later gezorgd voor een van de meest gecontesteerde staatsprijzen
voor poezie, die uiteindelijk Minne voor de compilatiebundel Wolfijzers en
schietgeweren (1942) is ten deel gevallen. Want Minne verdiende de hoogste
Belgische onderscheiding voor zijn dichterschap, en de toenmalige jury
bekroonde dan maar een vriendenboek, dat vooral uit verhalend proza en
brieven bestond, en voor een klein deel uit oudere en ook wel enkele recente
gedichten. Ook toen was de roem voor Minne zeer relatief, gezien de
polemieken, de contestatie door jongere schrijvers als Louis Paul Boon, Johan
Daisne en Piet van Aken.
Maar nog even terug in de tijd, naar de jaren voor de Tweede
Wereldoorlog. Minnes poezie stond in de contemporaine kritiek, zoals gezegd,
geboekstaafd als classicistisch, dat wil zeggen dat een eeuwig
schoonheidsstreven aan de grondslag zou liggen van het dichtwerk, dat alleen
onsterfelijkheidspretenties zou hebben. Voor minder dichtten de neoclassici
immers niet. En dat terwijl Minne gedichten als 'Anti-dotum' en ook
bijvoorbeeld 'Ode aan den eenzame' had gepubliceerd, waarin precies de
relativiteit van elk menselijk streven en de existentiele eenzaamheid
gethematiseerd zijn. Zolang alleen de dichter en criticus, en ex-Fonteinier,
Raymond Herreman zich over Minnes gedichten ontfermde, bleek Minnes
poezie in de sfeer van dat neoclassicisme gebeiteld. Ook in de tijd dat er enkele
gedichten van Minne verschenen in het Vlaams-Nederlandse Forum, in 1931
opgericht door Roelants en na de redactionele opsplitsing in een afzonderlijke
Nederlandse en een Vlaamse redactie, mee geredigeerd door Herreman.
Ofschoon Herreman dacht bij te dragen tot de literaire roem van zijn Gentse
vriend Minne, die zelf elk publiek optreden schuwde en zich ver van het literair
gekrakeel hield, hebben die onvermoeibare en eenzijdige inspanningen toch
39

vooral averechts gewerkt. Zeker tot de jaren veertig, toen Minne al lang geen
nieuwe gedichten meer schreef.
In de receptie van Minnes poezie heeft zich na de oorlog een langzame
kentering voorgedaan. Niet meteen evenwel. Een van de pleitbezorgers van de
avant-garde na de oorlog, Jan Walravens, mede-oprichter van het tijdschrift Tijd
en Mens (1949-1955), had aanvankelijk een afwijzende houding aangenomen
ten aanzien van de poezie van Minne. In zijn lezing op de Vlaamse poeziedagen
in Merendree, in De Vlaamsche Gids gepubliceerd als 'De jonge poezie in
Vlaanderen' (1947), sprak hij over het gebrek aan irrationaliteit, de angst voor
het complexe of het ambivalente. Ook Walravens taxeerde Minnes gebruik van
ironie als gespeeld, misschien wel als bedrog, niettegenstaande de modernisten
na de oorlog - zoals ook blijkt uit teksten van Paul Rodenko - wel degelijk de
verstorende waarde van de stijlfiguur voor de nieuwe poezie onderkenden.
Walravens betreurde daarnaast een tekort aan stijlexperimenten, een teveel aan
gezapigheid, en hij schoor de vier Fonteiniers - precies zoals zijn voorgangers over een en dezelfde kam. Hij weerlegde de betekenis van het classicisme, dat
hij `buiten-menselijkheid' verweet, en sloeg daarmee ook 'die fijne poeet
Richard Minne' in de ban. Dat burgerlijk conservatisme, dat we inderdaad in
menig gedicht van Herreman en Roelants aantreffen, lijkt me toch vooral
afwezig in het bij uitstek onconventionele dichtwerk van Minne. Tegenover die
afwijzing in de Vlaamse literaire kritiek, ingegeven door generalisering zoals we
ook al voor de oorlog hadden waargenomen, staat de houding van Louis Paul
Boon (begin jaren vijftig, net als Walravens, toch ook een van de redacteurs van
TO en Mens). Boon was de eerste criticus die Minne afzonderde van de groep
Fonteiniers. In mei 1951 schreef hij resoluut:
Minne, de troef van het Fonteintje, behoort eigenlijk meer... tot Ruimte.
En ik bedoel daarmee het beste deel van Ruimte: het Ruimte van
Burssens' latere French en andere Cancan en Van Ostayen's [sic] Eerste
Boek van Schmoll. Daar is langs Gezelle, Minne, Burssens en Van
Ostayen een lijn to trekken, die met evenveel kans zowel klassiek als
expressionistisch zou kunnen voorgesteld worden.
Boon heeft die vermeende absolute tegenstelling tussen 't Fonteintje en Ruimte,
of gemeenzaam uitgedrukt als de strijd tussen neoclassici en modemisten, willen
doorbreken, minstens nuanceren. Uiteindelijk heeft deze uitspraak bijgedragen
tot een specifiekere aandacht voor de poezie van Minne, buiten de Fonteintjecontext. Dat bleek al meteen. Een jaar nadat uitgeverij Van Oorschot in 1955 de
verzamelde gedichten van Minne had uitgegeven onder de titel In den zoeten
inval en andere gedichten (vooral omdat de charismatische uitgever Geert van
Oorschot naast Jan van Nijlen Minne als de belangrijkste eigentijdse dichter in
Vlaanderen beschouwde), schreef de dichter Jos de Haes een belangwekkende
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tekst over de poezie van de Gentse dichter. Dat opstel, opgenomen in de reeks
`Monografieen over Vlaamse letterkunde' van het Ministerie van Openbaar
Onderwijs, behoort tot de meest geciteerde teksten over Minne; De Haes
typeerde de onvatbaarheid van de dichter als volgt:
Minne is een authentiek Vlaams dichter. Hij is het door zijn Taal en ook
als mensentype, zoals bij elk dichter van betekenis bestaan die twee niet
los van elkaar. Minne incarneert echter en directer dan om het even wie
diverse en typische lagen van onze bevolking. Hij is de idealistische maar
praktisch tekortschietende intellectueel, drager van het fameuze
minderwaardigheidscomplex, omdat hij niet de grond van een
intellectueel gefundeerde traditie onder de voeten heeft. Hij is de koppige,
uitdagende proleet en anarchist, de lont van het oproer. En hij is ook de
wijze landman, de kleine boer, veel dichter bij de natuur dan bij de
mensen. Ziedaar drie vertegenwoordigers van het genus humanum zoals
wij ze in het klimaat van 'Gent, Vlaanderen en al wat ligt in 't ronde' uit
de handen van God zien komen.
Dit uitvoerige citaat wijst erop dat Boon met zijn pleidooi in De Vlaamsche Gids
indruk had gemaakt. Ook De Haes roemde de eigenzinnigheid van Minnes
dichterlijke natuur, en wees op de autonome status van diens dichterlijke stem,
buiten de sfeer van 't Fonteintje. Ook critici en academici als Paul Rodenko (in
Met twee maten, 1956), Matthieu Rutten (in Nederlandse dichtkunst. Achterberg
en Burssens voorbij, 1967) en Dina Hellemans (in De poezie van Richard Minne
in het licht van de ironie, 1975) hebben gewezen op die positie, tussen
experiment en traditie, en wezen alien op enkele expressionistische technieken
in Minnes dichtkunst. In ieder geval benaderde Jos de Haes Minnes poezie niet
zo biografisch als in de jaren veertig enkele critici deden: Maurice Roelants (in
de inleiding van Wolfifters en schietgeweren, 1942), Jan Schepens, de
redactiesecretaris van De Vlaamsche Gids, en de toenmalige Vormen-redacteur
Andre Demedts, die trouwens zijn eigen werk in de individualistische en vormesthetische traditie van 't Fonteintje plaatste. Minne had zich eindelijk van zijn
betuttelende critici bevrijd.
Vandaag wordt die discussie over modemistische aspecten in Minnes poezie nog
steeds gevoerd, zoals uit bijdragen van Geert Buelens, Marco Daane en mezelf
mag blijken. In elk geval draagt dit soort academische discussies bij tot de
postume literaire roem van een schrijver. Maar ook de belangstelling van
schrijvers die hun eigen positie in het literaire veld proberen te legitimeren door
zich te beroepen op het werk van voorgangers. Een voorbeeld van wat Buelens
in zijn proefschrift Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poezie
(2001) 'the anxiety of not being influenced' noemt. De neorealisten bepaalden
vanaf medio jaren zestig de Vlaamse poezie. De nieuw-realistische stroming
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raakte in die periode geconsolideerd in het Vlaamse poetische systeem. Op het
moment dat de poezie van De Coninck, Lasoen, Jooris, Van den Bremt en
anderen stilaan plaats ruimde voor nieuwe experimenten, voor een revival van
de traditionele poezie, maar vooral voor neoromantische en manieristische
nieuwlichters, achtten Lionel Deflo en Luk Wenseleers de tijd rijp voor een
terugblik en een studie van de literaire (parlandistische) traditie waarvan het
neorealisme als een exponent werd beschouwd. In de programmatische
anthologie De nieuw-realistische poezie in Vlaanderen (1970), eerst verschenen
als themanummer van het blad Kreatief, en later als afzonderlijke
boekpublicatie, plaatste Deflo de neorealisten in een literaire traditie van
Nederlandstalige parlando-poezie. Hij verwees naar dichters als Jan van Nijlen,
Martinus Nijhoff, Willem Elsschot, Jan Greshoff, Gust Gils, Remco Campert, en
ook Richard Minne. Wenseleers rekende in zijn bloemlezing De poezie is niet
meer van gisteren. Nijhoff, Van Ostaijen en het nieuw-realisme (1972)
modernistische dichters als Nijhoff en Van Ostaijen tot de peetvaders van de
anti-intellectualistische, niet koel-registrerende of 'informatieve' Nieuwe Visiepoezie, die onder meer in het tijdschrift Yang (vanaf 1963) een katalysator had
gevonden. Vooral het speciale Yang-nummer dat 'neo-realist' Daniel van Ryssel
in 1971 had samengesteld en dat integraal aan Minne was gewijd (Rondom
Richard Minne) was een eerbetoon, maar vooral ook een zelflegitimatie, een
blijk van poeticale verwantschap.
Ook later nog hebben De Coninck en Jooris, in een verdere
ontwikkelingsfase van hun poezie, hun affiniteit met, ja zelfs hun
schatplichtigheid aan Minne beleden. Gezien de status van deze dichters hebben
die liefdesverklaringen uiteindelijk bijgedragen tot de literaire erkenning van
Minnes schrijverschap. En ook vandaag kunnen de depoetisering, de satirische
inslag, het scepticisme en de parlandistische toon van Minnes gedichten, zelfs
tachtig jaar na de genese van de vroege Fonteintje-gedichten, vele dichters en
lezers boeien. Jooris publiceerde in de essaybundel Geschilderd en geschreven
(Yang, 1991) een hommage aan Minne, maar ook populaire Nederlandse
dichters als Anton Korteweg en Rutger Kopland hebben meermaals hun
waardering voor de Gentse schrijver uitgesproken. En ook bijvoorbeeld Hugo
Claus refereerde expliciet aan Minne, door allerlei intertekstuele verwijzingen in
het gedicht 'Interview' in Wreed geluk (1999). En Paul Claes nam in de bundel
Mimicry. Geschiedenis van de Nederlandse poezie in vijftig pastiches (1994) een
persiflage op van Minnes bekende kwatrijn (met volgens Guus Middag het
merkwaardigste rijm in de Nederlandstalige poezie): 'Ik denk aan Tchekof/waar
ik loof trek of/Tobbe melk. Altijd./weemoedigheid'. Zelfs een
poeziebloemlezing is in 1997 getiteld naar een van de bekendste gedichten van
de Gentse dichter, Soms tussen tulpen. Poezie uit Vlaanderen en Nederland
1916-1945 (red. H. van Herrewegen en W. Spillebeen). En Gerrit Komrij heeft
in zijn canonieke bloemlezing De Nederlandse poezie van de twintigste eeuw in
duizend en enige gedichten Minne met het maximum van tien gedichten vereerd.
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Trouwens, in vrijwel geen bloemlezing met twintigste-eeuwse poezie uit
Vlaanderen ontbreekt Richard Minne. Ik wil in deze context ook nog wijzen op
Jeroen Brouwers' prachtige tekst 'Het eeuwig verbeiden. Portret van Richard
Minne' (in Vlaamse leeuwen, 1994) en het afsluitende gedicht uit Minnes
`Drieluik' dat door Gerard Reve als motto in diens Verzamelde gedichten is
opgenomen. Als het werk van een dichter verder leeft, niet alleen in
wetenschappelijke studies en tekstedities, maar vooral in het scheppend oeuvre
van volgende generaties schrijvers, kan sprake zijn van 'literaire roem'. Roem is
vergankelijk, literaire roem al helemaal. Hiermee begon ik mijn uiteenzetting.
De canon is wellicht nog meer vergankelijk. Misschien is het inderdaad goed
voor een literair werk als het geen canonieke status krijgt toegedicht, omdat het
dan dreigt helemaal te worden 'gedicht' voor volgende generaties. Een canon
schept afstand, en die zorgt niet voor de roem waar een schrijver vanuit een
romantische instelling kan van dromen. Als die daar al van droomt. Een
schrijver schrijft immers niet `voor 't heelal en de eeuwigheid, maar slechts voor
't heden./ Dat maakt me een blijden dag te meer. En dat is veel', dichtte Minne
in het vierde gedicht van de reeks 'De arme en de rijke dagen'. En `[d]aar is de
sneeuw / en dekt het al'. Als deze laatste regel uit 'Anti-dotum' geen
weerlegging van het neoclassicistische uitgangspunt van de onsterfelijkheid, de
eeuwig durende roem is. Immers, `[g]ewonnen roem' `is maar een bloem / die
ge even ziet; // is maar een pluim, / een gouden schub / die ge zo tussen duim /
en vinger drukt. // Is maar een flits, / is maar een knal'. Voor een twijfelaar als
Minne boezemde het woord `roem' alleen maar angst in. Roem is een
romantisch cliché, een ijdel streven dat we in een neoclassicistische
literatuuropvatting als het ultieme ideaal aantreffen, een streven dat alleen aan
zelfoverschatting kan worden toegeschreven.
Ik sluit of met twee gedichten van Richard Minne, die diens houding
tegenover literaire roem en onsterfelijkheid voldoende uitdrukken:
Sourdine
Wij maken met wat God ons gaf,
onder beperkte mogelijkheden,
- is het een gunst, is het een straf? wat schoonheid in het heden.
Sommigen, uitverkoren,
microcosmosjes van God,
onder een gunstige ster geboren,
verruimen het lot.
Maar de meesten blijven
binnen de grenzen van zich-zeif.
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Alleen de stapels hunner boeken
stijgen tot aan het hemelgewelf.
Grafschriften II
Gij verwacht u aan iets chics,
daar aan den oever van den Styx?
Misschien is 't iets, misschien is 't niks.
X.

Bibliografie
Van den Akker & Dorleijn 1996 - Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn: 'Over de
geschiedschrijving van de moderne Nederlandse poezie. Problemen, getallen en suggesties'.
In: Nederlandse letterkunde 1 (1996) 1, p.2-29.
Van den Akker & Dorleijn 2000 - Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn: 'Hoe lang duurt
tachtig? Reproductie van normen en literatuurgeschiedschrijving'. In: Liesbeth Korthals Altes
en Dick Schram (red.): Literatuurwetenschap tussen betrokkenheid en distantie. Assen, 2000,
p.3-14.
Van Alphen & Meijer 1991 - Ernst van Alphen en Maaike Meijer (red.): De canon onder
vuur. Nederlandse literatuur tegendraads gelezen. Amsterdam, 1991, p.7-19.
Bel 1993 - Jacqueline Bel: Nederlandse literatuur in het fin de siêcle. Een receptie-historisch
overzicht van het proza tussen 1885 en 1900. Amsterdam, 1993, p.1-14 en p.265-270.
Van Berlaer-Hellemans 1975 - Dina van Berlaer-Hellemans: De poezie van Richard Minne in
het licht van de ironie. Hasselt, 1975, p.15-43.
Buelens 2001 - Geest Buelens: Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poezie.
Nijmegen/Gent, 2001, p.159-234 en p.529-567.
Daane 1999 - Marco Daane: 'De cultus van het naakte woord. 't Fonteintje, rococo in
Vlaanderen'. In: Spiegel der letteren 41 (1999) 1, p.1-46.
Daane 2001 — Marco Daane: De vrijheid nog veroveren. Richard Minne 1891-1965.
Amsterdam/Antwerpen, 2001 (Open domein 39).
De Geest & Evenepoel 1992 - Dirk de Geest en Stefaan Evenepoel: `Nieuw-realistische
poezie in Vlaanderen. Ontstaan, doorbraak en profilering van een literaire beweging'. In:
Spiegel der letteren 34 (1992) 1, p.3-88.
Heynders 1998 - Odile Heynders: Langzaam leren lezen. Paul Rodenko en de poezie. Syntax
Publishers, s.l. 1998.

44

Janssens & Kuipers - Joris Janssens en Arno Kuipers: 'Van kleinschalige netwerken en
institutionele verstrengeling. Vlaamse dichters in Nederland tussen 1910 en 1940'. In:
Nederlandse letterkunde 4 (1999) 2, p.138-161.
Musschoot 1994 - Anne Marie Musschoot: In de enge eel van 't middelmatig lot: op zoek
naar de poetica van Jan van Nijlen'. In: De nieuwe taalgids 75 (1982) 5, p.428-443.
Opgenomen in Yves T'Sjoen en Hans Vandevoorde (red.): Op voet van gelijkheid. Opstellen
van Anne Marie Musschoot. Studia Germanica Gandensia 36, Gent 1994, p.155-173.
Van Passel 1958 - Fr. van Passel: Het tijdschrifi RUIMTE (1920-1921) als hrandpunt van
humanitair expressionisme. Antwerpen, 1958.
T'Sjoen 1995 - Yves T'Sjoen: 3 op 5 keer Richard Minne'. De verwijdering tussen E. du
Perron en Paul van Ostaijen: de Avontuur-enquete in december 1927". In: Kreatief 29 (1995)
1 (april), p.5-30.
—

T'Sjoen 1999 — Yves T'Sjoen: In elk geval, vivan Boontje!"'. In: Goed geproheerd.
Proeven van essayistiek, Spieghel Historiael 39 (1999), p.101-127.
—

T'Sjoen 2003 — Yves T'Sjoen: In duizenden varianten. Historisch-kritische uitgave van
Richard Minnes gedichten. Gent, 2003, 3 dln., deel II: Commentaar.

45

46

Begraven en weer opgestaan,
de literaire waardering van Madelon Szekely-Lulofs
Olf Praamstra
Universiteit Leiden

Samenvatting:
In de jaren dertig van de vorige eeuw is Madelon Szekely-Lulofs (1899-1958)
een van de bekendste Nederlandse auteurs. Haar romans over het leven op de
plantages in Nederlands-Indie kregen goede kritieken en met name door de
linkse pers werd ze als een nieuwe Multatuli begroet. Ook internationaal trok
haar werk sterk de aandacht. Maar door toedoen van de belangrijkste critici van
het interbellum, M. ter Braak en E. du Perron, die zeer negatief over haar
oordeelden, raakte zij al na korte tijd in de vergetelheid. Voor haar laatste
romans kon zij Been uitgever meer vinden en herdrukken van haar werk zijn na
de Tweede Wereldoorlog op de vingers van een hand te tellen. Totdat in de
jaren tachtig de invloedrijke journalist R. Kousbroek een pleidooi houdt voor
eerherstel. Hij krijgt bijval van andere critici en vanaf dat moment is er sprake
van een herwaardering van haar werk die haar lijkt te verzekeren van een
blijvende plaats in de Nederlandse literatuurgeschiedenis.
Ve ti-icatjch letech minuleho stoleti byla Madelon Szekely-Lulofs (1899-1958)
jednou z nejznatneffich nizozemsicfrh autorek. Jeji romany pojednavajici o
±ivote na plantó±ich v tehders'i Nizozemske Indii (Indonezii) byly pozitivne
pPijimany zvla.§tè kritikou v levicovè zatnêlenem tisku, kde bola oznaeovana
jako novj Multatuli. Ale vlivem nejvyznamnejs'ich kritilar mezivaleeneho
obdobi, M ter Braaka a E. du Perrona, ktePi se o ni vyjacfrovali velmi
negativnè,upadla brzy v zapomnèni. Pro svi'lj posledni roman u± nenas'la
nakladatele a nova vydani jejiho dila po druhe svetove valce bychoin mohli
spoeitat na prstech jedne ruky. A to a± do osmdesatirh let, kdy se vlivny
±urnalista R. Kousbroek zasadil o obnoveni jeji slthvv. Setkal se s odezvou i u
dalg ich kritila71 a od toho okma±iku lze mluvit o novem hodnoceni jejiho dila,
ktere ji, jak se zdd, zajistilo trvale misto v nizozemske literarni historii.

Inleiding
In maart 2001 verscheen de eerste druk van Doekoen, een roman van Madelon
Szekely-Lulofs. Het boek was al veel eerder geschreven - vijftig jaar geleden en toen gepubliceerd in het weekblad Margriet, maar nu pas verscheen het als
boek; en ook nu pas kwamen de recensies. Die waren verrassend positief.
De Volkskrant ziet Lulofs als een schrijfster die in Doekoen koloniale
cliché's doorbreekt; en alleen daarom al is ze het waard om aan de vergetelheid
te worden ontrukt. (Soeting 2001) In NRC/Handelsblad noemt Kester Freriks de
uitgave van Doekoen terecht en prijst haar stijl als filmisch: 'Wat zij in woorden
oproept, zie je helder voor ogen.' (Freriks 2001) Ook Hans Warren, criticus van
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de Provinciale Zeeuwse Courant, is enthousiast over de uitgave: het is 'een
nieuwe schat voor onze Indische letterkunde, gevonden op oud papier.' (Warren
2001) En De Telegraaf oordeelt: 'Allereerst is "Doekoen" een goed geschreven,
spannend verhaal, dat nog niets aan leesbaarheid heeft ingeboet, maar biedt de
roman ook een historisch interessant beeld van een verdwenen wereld'.
(Hoogervorst 2001)
Een recensie wil ik eruit lichten, omdat daarin een thema voorkomt dat
telkens weer terugkeert in de discussies omtrent Madelon Lulofs. Robert Anker
ergert zich in Het Parool vooral aan de stijl in Doekoen, die hem - en hij is niet
de eerste - doet denken aan een 'damesroman'. Als kenmerkend daarvoor ziet hij
in de eerste plaats haar 'kalme, zorgvuldig geInterpurgeerde stij1'; en in de
tweede plaats haar manier van schrijven die volgens hem 'erg expliciet [is], met
veel herhaling en veel uitleg'. Maar desondanks heeft hij het geboeid gelezen.
Wat hem vooral getroffen heeft, is dat het verhaal verteld wordt vanuit het
perspectief van een hoogst traditionele vrouw, die zich absoluut niet met
mannenzaken mag bemoeien - en zich geheel in die rol schikt - en toch
voortdurend ingrijpt. Ze lijkt te accepteren dat zij de mindere is van de man,
maar aan het eind van het verhaal is zij de sterkste. Hij eindigt zijn recensie dan
ook met de wat halfhartige conclusie: 'Kortom, ik raad u de lezing van dit boek
misschien niet aan, maar ik heb er van genoten.' (Anker 2001) Hij heeft ervan
genoten, maar durft niet te zeggen dat het een goed boek is. Of - dat kan
natuurlijk ook - hij heeft van een slecht boek genoten.
Toch legt Anker hier de vinger op een probleem dat een beslissende rol
speelt in de beoordeling van het werk van Lulofs. Het is spannend, het is goed
geschreven, het leest als een trein, maar is het wel literatuur?

Het debuut
Madelon Szekely-Lulofs maakte in 1931 haar debuut met de roman Rubber. Het
was een realistische roman, waarin zij geprobeerd heeft om het Leven op de
rubberplantages op Sumatra in de jaren twintig zo objectief mogelijk uit te
beelden. (Van den Wijngaard 1983(b): 54-55) Het verhaal speelt zich of in de
jaren tussen 1920 en 1929 en was bij het verschijnen in 1931 heel actueel.
Bovendien was het een buitengewoon onthullend verhaal. Lulofs schreef over
Europese planters die ongehuwd samenwoonden, die hun njai - de Indonesische
vrouw met wie ze leefden - vaak als oud vuil behandelden, die de koelies als
slaven lieten werken, die over het algemeen weinig beschaving toonden en die
niet bestand waren tegen de voortdurend stijgende winsten die er in de rubber te
behalen waren: ze smeten met geld en gaven zich over aan drinkgelagen en
sexuele uitspattingen op 'de club'. (Szekely-Lulofs 1931(c))
Het boek was een sensatie. In Nederlands-Indie reageerde men
verontwaardigd op de onverhulde manier waarop de koloniale samenleving
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werd uitgebeeld en de Indische pers zou Madelon Lulofs vanaf dit eerste begin
altijd fel bestrijden. (Praamstra en Pusztai 1997: 100-102) Maar in Nederland
werd het werk van deze onbekende schrijfster over het geheel genomen gunstig
besproken. Een enkeling rekende haar meteen tot de allergrootste auteurs en
bekende schrijvers en critici als Henri Borel en Frans Coenen waren zeer onder
de indruk van dit debuut. Door de laatste werd ze op een lijn gesteld met
Indische schrijvers als P.A. Daum en Louis Couperus. Er waren ook minder
gunstige kritieken, maar in het algemeen werd ze beschouwd als een groot
talent, een aanwinst voor de Nederlandse letterkunde. (Borel 1931; [Anoniem]
1931(a); [Anoniem] 1931(b); Uyldert 1932; Coenen 1932; De Wit 1932; Van
Lokhorst 1932)
Bij haar debuut was Lulofs in Nederland zo goed als onbekend. Een half
jaar eerder had er een artikel van haar in het Algemeen Handelsblad gestaan
over het leven in Australia, en in augustus had haar eerste literaire publicatie het
licht gezien in het maandblad Groot Nederland, een kort verhaal over drie
eenden. (Szekely-Lulofs 1931(a) en 1931(b)) Toch was Lulofs al jaren actief als
schrijfster, maar niemand in Nederland had dat opgemerkt, omdat ze het
grootste deel van haar leven buiten Nederland had doorgebracht. Ze was
geboren en getogen in Nederlands-India.

Biografie
Madelon Lulofs is op 24 juni 1899 in Soerabaja geboren. Haar vader werkte bij
het Binnenlands Bestuur en verhuisde met zijn gezin om de zoveel jaar naar een
andere standplaats. Daardoor heeft Madelon haar jeugd op verschillende
plaatsen op Java en Sumatra doorgebracht, met of en toe de afwisseling van een
verlof in Nederland. Toen de tijd gekomen was dat ze naar de middelbare school
moest, vertrok ze voor langere tijd naar Nederland, naar Deventer, waar haar
grootmoeder woonde. Hier bezocht ze de HBS voor meisjes. Ze was goed in
talen en haar leraar Nederlands vond dat ze zulke goede opstellen schreef, dat hij
haar ouders een brief stuurde met de boodschap dat zij door moest gaan in de
literatuur. Voorlopig kwam daar niets van, want nog voordat ze haar school
voltooid had, werd ze teruggeroepen naar huis. In Europa was de Eerste
Wereldoorlog uitgebroken en haar ouders vonden het veiliger als zij haar
opleiding in India zou voortzetten, in Buitenzorg, het tegenwoordige Bogor.
Hier verloofde ze zich, zeventien jaar oud, met Hendrik Doffegnies, een jongen
die ze in Deventer had leren kennen, en die nu in India voor de Bataafse
Petroleum Maatschappij werkte. Een jaar later trouwde ze met hem en samen
gingen ze naar Sumatra, waar Hendrik werk gevonden had op een
rubberplantage. Hier werden kort achter elkaar, nog voordat ze een-en-twintig
was, twee kinderen geboren. (Okker 2004)
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Het leven op Sumatra middenin de rimboe was saai en eentonig, en het huwelijk
met Hendrik niet gelukkig. Madelon had veel belangstelling voor kunst en was
altijd bezig met schrijven, maar haar echtgenoot interesseerde dat allemaal niets.
Toen ontmoette Madelon een andere planter die wel culturele interesses had en
hem liet ze de korte verhalen lezen die ze over het leven op de rubberplantages
geschreven had. Laslo Szekely heette hij, een Hongaar van geboorte, die
karikaturen tekende voor het weekblad Sumatra. Hij introduceerde haar bij de
redactie, en dat was het begin van een acht jaar durende medewerking.
De ontmoeting met Szekely zorgde ook voor spanningen tussen Madelon
en Hendrik en in een poging om het huwelijk te redden, besloot Madelon naar
Australia te vertrekken, met de bedoeling Szekely te vergeten. Haar vader was
intussen overleden en haar moeder en een broer woonden nu in Australia. Maar
toen ze na een jaar terugkwam, was ze Szekely nog steeds niet vergeten en
uiteindelijk bleek een scheiding de enige oplossing. Ze hertrouwde met haar
Hongaar en ging in 1930 met hem naar Europa, om in Budapest te gaan wonen.
Hier voltooide ze haar eerste roman, waarvan ze het begin nog op Sumatra
geschreven had. Intussen had ze in Nederland contacten gelegd met twee toen
bekende schrijvers: met de al genoemde Frans Coenen, die ook redacteur was
van het literaire maandblad Groot Nederland, en met Herman Robbers, de
redacteur van Elseviers geillustreerd maandschrift. (Van den Wijngaard
1983(b): 53-55) In die bladen publiceerde zij haar eerste verhalen in Nederland
en in Robbers vond zij ook een uitgever voor haar roman.

Beroemd
Die roman, Rubber, werd een intemationale bestseller. In vijf jaar tijd beleefde
het boek acht herdrukken en kort na verschijnen werd het in meer dan tien talen
vertaald. (Van Huffel 1939: 70-71) In de Verenigde Staten verscheen het onder
de titel White Money en vooraanstaande kranten als The Herald Tribune, The
Sun en The New York Times waren zo enthousiast dat er al gezinspeeld werd op
een verfilming door Hollywood. ([Anoniem] 1933) Die film zou er ook komen,
alleen niet in Hollywood en voor die tijd maakte Lulofs zelf er eerst nog een
succesvolle toneelbewerking van: in een jaar tijd werd Rubber tweehonderd keer
op het Nederlandse toneel opgevoerd! (Guido 1934; [Anoniem] 1935(a))
Niet alleen Rubber was een daverend succes. Nog geen jaar na haar debuut
publiceerde Lulofs een tweede roman, Koelie, waarin ze opnieuw over het leven
op de rubberplantages op Sumatra schreef, maar nu vanuit het perspectief van
een Javaanse koelie, die als contractarbeider naar Sumatra was gehaald. Het is
een schrijnend verhaal over een argeloze Javaanse jongen die verleid door een
fors handgeld een contract tekent dat hem voor jaren verplicht om onder
mensonterende omstandigheden te moeten werken. De uitzichtloze situatie waar
hij in terecht gekomen was, stond in feite gelijk met slavemij. (Szekely-Lulofs
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1932) 'De Delische "Hut van oom Tom"', was de veelzeggende titel van een
recensie in de Haagsche Post. (Van den Wijngaard 1983(b): 57)
Ook Koelie leidde tot sterk uiteenlopende recensies. In de Indische pers
werd het boek verketterd, en ook sommige bladen in Nederland reageerden
afwijzend. (Van den Wijngaard 1983(b): 57; 's-Gravesande 1932: 202) Frans
Coenen die haar bij haar debuut nog zoveel lof had toegezwaaid, oordeelde nu
een stuk zuiniger. Hij prees het in haar dat zij voor het eerst sinds Multatuli 'een
serieuze poging [gewaagd had] den geest der Inlanders te benaderen en te
schatten', maar het was haar niet gelukt. (Coenen 1933) Gelukkig voor Lulofs
dacht Henri Borel - die in tegenstelling tot Coenen Indie uit persoonlijke
ervaring kende - daar heel anders over: 'Mevrouw Szekely-Lulofs is een van de
zeldzame auteurs, die het vermochten, in de ziel en de mentaliteit van een
Javaan uit het yolk door te dringen.' Wat hem betreft had zij met Rubber en
Koelie bewezen 'een onzer beste schrijfsters' te zijn; en ook hij vergeleek haar
met Multatuli, een vergelijking die dit keer in haar voordeel uitviel. (Borel 1932)
De naam van deze beroemde voorganger zou in recensies van haar werk
voortdurend opduiken en met name door de linkse pers werd Lulofs als een
nieuwe Multatuli ingehaald. (Van den Wijngaard 1983(b): 57) In Links Richten
schreef Jef Last dat er sinds de dagen van Multatuli niet zo'n felle aanklacht
tegen de koloniale uitbuiting was verschenen: 'het beeld dat zij, met weergaloos
kunstenaarschap, schetst, van deze Indische uitbuiterswereld, is zoo ontzettend,
zoo aangrijpend en ontroerend, dat Dante's Hel daarbij vergeleken ons een bijna
kinderachtige fantasie toeschijnt.' (Last 1973) Zelfs Dante stak Madelon Lulofs
naar de kroon.
Deze overdreven lof zou Lulofs later nog opbreken, maar voorlopig kwam
er aan haar triomftocht geen einde. Van Koelie verschenen in een jaar drie
drukken en ook deze roman werd in verschillende talen vertaald. Weer een jaar
later publiceerde Lulofs een verhalenbundel, Emigranten en andere verhalen, en
het jaar daarop - het is intussen 1934 - opnieuw een roman over de Sumatraanse
planterswereld, nu met een excentrieke planter in de hoofdrol: De andere
wereld. Het is deze roman die Menno ter Braak zal aangrijpen voor een
vernietigende afrekening met Madelon Lulofs.

Ter Braak en Du Perron
Menno ter Braak hoort samen met Eddy du Perron tot de belangrijkste schrijvers
en critici van de jaren dertig. In 1932 hebben zij het literaire tijdschrift Forum
opgericht, dat weliswaar niet langer dan vier jaar heeft bestaan, maar waarvan de
invloed zich tot ver na de Tweede Wereldoorlog heeft uitgestrekt. (Anbeek
1990: 148-156 en 181) Ook Madelon Lulofs herkende het belang van dit nieuwe
tijdschrift en zij hechtte veel waarde aan het oordeel van Ter Braak. In 1932
bood zij Forum een verhaal aan, maar het werd niet geplaatst. (Van den
51

Wijngaard 1983(b): 58) Zij wist toen nog niet hoe negatief Du Perron en Ter
Braak over haar dachten. Zonder het te beseffen en zonder er iets aan te kunnen
doen, had Lulofs de toorn van beide heren over zich afgeroepen. Ter Braak en
Du Perron waren jaloers op haar succes en wonden zich vreselijk op over de
kritieken waarin zij als een nieuwe Multatuli werd begroet. Die kritieken waren
voor hen aanleiding om haar hardhandig terecht te wijzen. Du Perron
veroordeelde haar als de 'onbetwiste prima donna in de vlotte banaliteit' en
karakteriseerde haar werk als 'goedkoop'. (Du Perron 1937 en 1939). Ter Braak
legde op 11 maart 1934 haar hoofd op het hakblok in een recensie van De
andere wereld.
Eind 1933 was Ter Braak in plaats van Henri Borel criticus geworden van
Het Vaderland en dit was de eerste gelegenheid om voor een groot publiek te
laten weten hoe hij over het werk van Madelon Lulofs dacht, want in zijn
bespreking van De andere wereld betrok hij ook Rubber en Koelie. Waarom,
vroeg hij zich af, hadden de romans van Lulofs zoveel aandacht getrokken? Niet
omdat ze goed geschreven waren, want dat waren ze niet, maar louter en alleen
omdat het grote publiek nu eenmaal dol was op schandalen. Lulofs, oordeelde
hij, was geen nieuwe Multatuli en haar werk kon de vergelijking met Max
Havelaar niet doorstaan. De Havelaar was een meesterwerk dat bleef boeien
door de psychologie, de stijl en de personages; een boek geschreven vanuit een
oprecht gevoelde woede. In de romans van Lulofs vond Ter Braak van dit alles
niets terug: zij gaf blijk van een volslagen gebrek aan psychologisch inzicht,
haar personages waren onbeduidend, haar beschrijvingen langdradig, haar stijl
deed hem denken aan het volkstoneel (maar dan zonder de humor die dat toneel
kenmerkte) en in plaats van de fulminante woede van Multatuli zag hij in het
werk van Lulofs niets anders dan het huilerige zelfbeklag van een verongelijkte
dame. Haar romans mochten dan in Indie spelen, Lulofs hoorde tot dezelfde
soort van schrijfsters die in de Nederlandse literatuur de boventoon voerden: de
schrijfsters van het gemoedelijke realisme van de huiskamer. (Ter Braak 1934)
Met deze laatste woorden had Ter Braak haar in de hoek gedreven waar
hij haar hebben wilde: Lulofs hoorde tot de grote groep Nederlandse auteurs die
zich bezondigden aan het schrijven van 'dames-romans', een kwalificatie die hij
gebruikte om hen en masse af te wijzen. Met de term 'dames-roman' ontzegde
hij hun werk alle literaire waarde en verwees ze naar de vuilnisbak van de
lectuur. (Anbeek 1990: 159-160)
Lulofs was geschokt door deze recensie. Aan Robbers schrijft ze dat ze
blij is dat Ter Braak nog geen recensent van Het Vaderland was, in de tijd dat
Rubber verscheen, 'want dan had ik misschien heusch zelfmoord gepleegd.'
(geciteerd naar Van den Wijngaard 1992: 18) Nu is haar naam als auteur al
gevestigd en aanvankelijk lijkt het negatieve oordeel van Ter Braak nauwelijks
invloed uit te oefenen. In 1935 wordt er een succesvolle film gemaakt van
Rubber en een toneelbewerking van De andere wereld trekt voile zalen. (Rutten
1976: 105; Nieuw weekblad voor de cinematografie, 22 mei 1936; [Anoniem]
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1935(a); [Anoniem] 1935(b)) In 1936 publiceert zij weer een nieuwe roman, De
Hongertocht, over het waargebeurde verhaal van een Nederlandse patrouille die
in 1911 verdwaald raakte in het oerwoud van Atjeh. Ook deze roman wordt door
Ter Braak bijzonder negatief besproken en hij bindt zijn lezers nog eens op het
hart in haar toch vooral geen nieuwe Multatuli te willen zien. (Ter Braak 1936)
De herhaalde afwijzingen van Ter Braak missen hun uitwerking niet. Ook
het oordeel van andere recensenten valt steeds vaker negatief uit. Bovendien
hecht Madelon zelf nog steeds grote waarde aan zijn kritiek. Terugblikkend
schrijft ze in 1953:
De gunstige critieken, indertijd van Henri Borel, die het Indische Leven
kende, hebben mij als beginneling zelfvertrouwen gegeven, terwijl daarna
de scherpe critiek van Ter Braak toch vruchtbaar kon zijn voor de
ontwikkeling van een sterkere en meer objectieve zelf-kritiek. (geciteerd
naar Van den Wijngaard 1992: 18)

In de vergetelheid
Lulofs stelt de kritiek van Ter Braak hier in een veel te gunstig daglicht. Zijn
kritiek is het tegendeel van vruchtbaar geweest. Voor haar zelf ging er een
verlammende uitwerking van uit en het duurde lang voordat ze zich weer aan
een nieuwe roman durfde wagen. Van meer zelfkennis getuigt een opmerking uit
1954, dat ze voor hem een 'masochistische bewondering' gekoesterd heeft.
(Szekely-Lulofs 1954: 70)
Op het moment dat ze dit schrijft, is ze als auteur al in de vergetelheid
geraakt. Na 1936 is het snel gedaan met haar roem. Ze schrijft nog twee romans
die niet in Indie spelen en die zowel door het publiek als de literaire kritiek
ongunstig worden ontvangen. Ze is op een dood spoor geraakt. Maar erger is dat
zij door de kritiek van Ter Braak en Du Perron uit de Nederlandse literaire
kringen verdreven werd. Hoevvel beiden begin 1940 overleden zijn, is hun
invloed nooit groter geweest dan vlak na de oorlog. (Anbeek 1990: 181) Het
kostte haar niet alleen moeite om een nieuwe roman te schrijven, het kostte haar
ook moeite om er een uitgever voor te vinden. Na de Tweede Wereldoorlog is ze
vooral werkzaam als journalist. Eerst voor bladen als Vrij Nederland en De
Groene, daarna voor Elseviers Weekblad.
In 1948 publiceert ze de geromantiseerde biografie Tjoet Nja Din, over de
vrouw van de Atjehse verzetsheld Tekoe Oemar. Het boek dat op een
ongelukkig moment uitkomt - Nederland is dan net begonnen aan de tweede
politionele actie tegen de Indonesische vrijheidsstrijders - wordt vrijwel
doodgezwegen en verkoopt slecht. Haar carriêre lijkt voorbij. Toch verklaart
Madelon Lulofs in 1949 in een interview met het Haarlems Dagblad dat ze
bezig is aan een nieuwe roman die haar vroegere werk misschien nog zal
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overtreffen. Die roman is niet verschenen, tenminste niet zoals zij bedoeld heeft.
Ze heeft er geen uitgever meer voor kunnen vinden en daarom verschijnt haar
laatste Indische roman onder de vreselijke titel Storm in haar hart als feuilleton
in het damesweekblad Margriet; in dertig afleveringen, van 20 september 1952
tot 11 april 1953. Als ze vijf jaar later overlijdt, is ze een vergeten schrijfster.
(Van den Wijngaard 1983(b): 60-64)
De literatuurgeschiedenis heeft ze niet gehaald. Zelfs in de aan Indische
schrijvers en schrijfsters gewijde literatuurgeschiedenis van Rob Nieuwenhuys,
de Oost-Indische Spiegel, neemt zij een ondergeschikte plaats in. Nieuwenhuys,
een geestverwant van Ter Braak en Du Perron, onderschrijft hun eerdere kritiek
en vindt haar een middelmatig auteur die ondanks de overvloed aan details er in
romans als Rubber en Koelie niet in is geslaagd een realistisch beeld van de
plantages in Deli te geven. In de cryptische zin 'dit bleek achteraf werkelijk in de
details, maar onwerkelijk als geheel' wijst ook hij deze romans af. Wel spreekt
hij met enige waardering over haar latere werk, De hongertocht en Tjoet Nja
Din, en van De hongertocht zal hij in 1960 een herdruk bezorgen in de
Salamanderreeks. (Nieuwenhuys 1973: 349-356; Szekely-Lulofs 1960)
Herdrukken van haar werk zijn na de oorlog overigens op de vingers van
een hand te tellen. Maar onverwachts komt daar in de jaren tachtig verandering
in.

Herwaardering
In 1983 verschijnt er bij de Amsterdamse uitgever Manteau voor het eerst sinds
bijna twintig jaar een herdruk van Rubber. De reden daarvan is mij onbekend,
maar voor Rudy Kousbroek is die herdruk aanleiding om haar roman te herlezen
en een lang, bewonderend artikel over haar te schrijven in NRC/Handelsblad,
waarin hij Ter Braak, Du Perron en Nieuwenhuys hekelt als 'de boekhouders van
de Nederlandse literatuur', die geen oog hadden voor de grote literaire
kwaliteiten van Lulofs.
Kousbroek die als kind in de jaren dertig in Deli opgroeide, herinnert zich nog
het schandaal dat Rubber daar veroorzaakte. Men was verontwaardigd over 'de
ongeflatteerde beschrijving van de verhoudingen op de Deli-plantages - tussen
de planters en koelies en tussen de planters onderling'. Lulofs gaf een
ontluisterend beeld van de blanke plantersgemeenschap, maar - weet Kousbroek
uit eigen ervaring - geen vals beeld. Hij prijst haar daarom voor haar scherpe
observaties en het waarheidsgetrouwe beeld dat zij geeft. En hij wijst erop dat
dat ook een literair oordeel inhoudt. Alleen goede schrijvers, zo stelt hij, kunnen
zo scherp zien en vervolgens hun indrukken zo nauwkeurig en beeldend
weergeven, dat er bij de lezer een waarheidsgetrouw beeld van de werkelijkheid
ontstaat. Lulofs is een natuurtalent, en een talent dat door Ter Braak, Du Perron
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en Nieuwenhuys groot onrecht is aangedaan: zij heeft recht op eerherstel.
(Kousbroek 1983)
Ook andere critici reageren positief. In Vrij Nederland is Cock van den
Wijngaard van mening dat Rubber na vijftig jaar 'nog niets van zijn charme
verloren heeft' en hij hoopt dat deze herdruk de aanzet zal zijn tot de uitgave van
al haar Indische romans. (Van den Wijngaard 1983(a)) Later dat jaar zal Van
den Wijngaard een uitvoerig en goed gedocumenteerd biografisch artikel over
haar schrijven in Bzzlletin. (Van den Wijngaard 1983(b)) Ook krijgt zijn oproep
om een herdruk van haar andere werk bijval van een zekere A.R. in de Vlaamse
krant De Nieuwe Gazet. (A.R. 1983) Hun oproep blijft niet onbeantwoord, want
Manteau brengt in 1984 een herdruk uit van De Hongertocht en een jaar later
van Koelie. In De Volkskrant worden in 1985 alle drie de romans door Aad Nuis
besproken en hij sluit zich bij het oordeel van Kousbroek aan. Lulofs is door Ter
Braak en zijn geestverwanten ten onrechte uit de literatuurgeschiedenis
geschreven en hij hoopt dat ze 'niet opnieuw vergeten raakt'. Het beste middel
daartegen lijkt hem een herdruk van haar overig werk. (Nuis 1985) Ook Nuis
wordt op zijn wenken bediend, want nog geen twee maanden later verschijnt de
tweede druk van haar doodgezwegen roman Tjoet Nja Din. Nu gaat zelfs Rob
Nieuwenhuys om. De hongertocht, schrijft hij, had hij altijd al een goed boek
gevonden, maar nu hij na zoveel jaren Tjoet Nja Din herleest, komt hij tot de
conclusie dat dit haar beste boek is. (Nieuwenhuys 1985) Weer een paar
maanden later wijdt het weekblad de Haagse Post een hoofdartikel aan haar. 'De
vrouw achter Rubber' is de titel van deze korte biografie. (Jansen van Galen
1985)

Conclusie
Vanaf nu verdwijnt Madelon Szekely-Lulofs niet meer uit beeld. In 1992
verschijnen nieuwe herdrukken van Rubber en De Hongertocht, en de laatste
roman is ook de basis voor een televisie-serie, 'In naam der koningin', die van
november tot december 1996 werd uitgezonden. In de literatuurwetenschap
ontstaat er een heuse polemiek over de vraag hoe anti-koloniaal haar romans
eigenlijk wel zijn (Meijer 1996: 124-151; Marres 1998: 74-81) en ook de
literatuurgeschiedenis kan niet meer om haar heen. In de twee meest recente
overzichten van de Nederlands-Indische letterkunde - alle twee geschreven door
Peter van Zonneveld - krijgt zij bijna even veel aandacht als haar kwelgeest Du
Perron. (Van Zonneveld 1995: 43-45; Van Zonneveld 2002: 138-142) Dat
Madelon Lulofs terug is blijkt ook uit het feit dat maar liefst twee biografen zich
op haar hebben gestort, al heeft een van hen zijn pogingen om een serieuze
biografie te schrijven inmiddels alweer gestaakt. Hij, Kester Freriks, heeft zijn
onderzoek gebruikt om een roman te schrijven over een man die van plan is om
een biografie over Lulofs te schrijven. (Freriks 2005) Maar de andere biograaf,
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Frank Okker, is hard aan het werk en een voorpublikatie over haar jeugdjaren in
het tijdschrift De Parelduiker onthult dat er nog heel wat nieuws over haar te
vertellen valt. (Okker 2004) Ongetwijfeld zal die biografie opnieuw de aandacht
op haar vestigen en intussen lijkt het publiek haar al in de armen gesloten te
hebben. De roman Doekoen - een heruitgave van het feuilleton Storm in haar
hart uit het damesweekblad Margriet - werd in 2001 niet alleen door de pers
gunstig ontvangen. Binnen een jaar werd het drie keer herdrukt. De oude tijden
van haar roem leken in het nieuwe millennium even te herleven, al gebiedt de
eerlijkheid om te zeggen dat de oplagen niet hoog waren. Maar vast staat wel dat
Madelon Lulofs de aanvallen van Ter Braak en de zijnen na zeventig jaar
glansrijk heeft doorstaan. Al twijfelt een enkeling als Robert Anker nog aan haar
literaire kwaliteiten, ze maakt voorgoed deel uit van de Nederlandse
literatuurgeschiedenis. Een vergeten schrijfster zal ze nooit meer worden.
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`De fut is eruit, uit de Vijftigers' i
De bloemlezing Dichters van de 19 de en 20sk eeuw in 1000 en enige
gedichten van Gerrit Komrij en de late receptiegeschiednis van de
Vijftigers
Emese SzabO
Universiteit Debrecen
Hogeschool Nyiregyhaza

Samenvatting:
Aan de late receptiegeschiedenis van de Vijftigers is door de literatuurhistorici
nog weinig aandacht besteed. Ondanks de canonisatie rond het midden van de
jaren 50 verdween de experimentele poezie van lieverlee weer van de literaire
horizon. Dit fenomeen wordt belicht door to kijken naar de bloemlezing van
Gerrit Komrij die daar de Vijftigers nauwelijks in opneemt. In het voorwoord
van die bloemlezing, maar ook in andere geschriften van Komrij, passeren
beweringen de revue die voor de verklaring van dit verschijnsel van
toepassing kunnen zijn.
Literarni historikove zatim venovali mai.° pozornosti recepci praci „Hnuti
padesatniki'l". Nes ureitou kanonizaci v obdobI kolem poloviny padesthtf)ch let
zmizela postupne experimentalni poezie z literarniho horizontu. Tento
fenomen byl objasii ovón nahledem do antologie Gerrita Komrije, kterj
„Padesótniky" do 12 }boru tem& nezahrnul. V livodu k antologii jsou uvedena
tvrzeni, kterjch lze poul it pro vysvétleni tohoto jevu.
-

.

Inleiding
In 1979 publiceerde Gerrit Komrij de bloemlezing Dichters van de 19 de en 20'te
eeuw in 1000 en enige gedichten waaruit hij dichters, lets aanscherpend
geformuleerd, verbannen heeft, die vertegenwoordigers van een stroming waren
die door veel literatuurhistorici als de belangrijkste in de Nederlandse poezie
van de twintigste eeuw wordt beschouwd: met name de Vijftigers. Komrij nam
in zijn bundel van meer dan duizend gedichten slechts dertig gedichten van
zeven dichters van de beweging van de Vijftigers op. Dat is ongeveer de helft
van het aantal dichters die tot die beweging kan worden gerekend. Het
maximum aantal gedichten dat van een dichter in de bundel mocht, was tien,
maar niemand van de Vijftigers heeft dit `magische' getal bereikt. Van Lucebert
en Hanlo heeft Komrij zeven gedichten opgenomen, maar Vinkenoog
bijvoorbeeld was met een enkel gedicht gerepresenteerd.
Omdat zo'n bloemlezing in de canonisering van literatuur een belangrijke rol
speelt, de bestaande canon weerspiegelt en ook waardeert, waren over de
selectie van Komrij zowel de literatuurwetenschappers als de dichters van de
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groep van de Vijftigers zelf verbaasd. Vier van hen — Remco Campert, Gerrit
Kouwenaar, Bert Schierbeek en Lucebert — spanden op 22 januari 1980 een kort
geding aan tegen uitgeverij Bert Bakker met de aanklacht dat ze voor de
publicatie van hun gedichten geen toestemming hadden gegeven. Hendrik-Jan
de Wit verklaart het aanspannen van het geding ermee, dat de groep dichters die
inmiddels ikonen van de Nederlandse poezie zijn geworden, gewoon ontevreden
waren over het aantal gedichten dat de bloemlezer van hen had opgenomen. 2
Komrij en de uitgeverij wonnen de rechtszaak. De rechter gaf de verklaring dat
de bloemlezing een `schoolbloemlezing' was en dat daarom voor het publiceren
van de gedichten geen toestemming nodig was.
Hoe kan de selectie van Komrij worden verklaard en welke plaats neemt
de bloemlezing in de (late) receptiegeschiedenis van de podzie van de Vijftigers
in? In deze bijdrage probeer ik deze vraag te beantwoorden door ten eerste te
kijken naar het voorwoord van de bloemlezing waarin Komrij een paar
interessante en voor ons probleem verhelderende opmerkingen maakt, ten
tweede naar andere geschriften of uitspraken van hem, met name waarin hij lets
over de poezie van de Vijftigers schrijft of zegt. Voor ik dit ga doen, moet ik de
grote lijnen van de receptiegeschiedenis van de poezie van de Vijftigers
schetsen.

Over de receptiegeschiedenis van de poezie van de Vijftigers
Uit het overzicht van de gehele receptie van de poezie van de Vijftigers blijken
twee Bingen: ten eerste is er een scheidingslijn waarneembaar op de grens van
wat ik vroege en late receptiegeschiedenis noem. Die lijn is het jaar 1976,
waarin Hugo Brems zijn boek Lichamelijkheid in de experimentele poezie
publiceerde. Mijns inziens was dat het eerste werk waaraan een systematisch
poetologisch onderzoek naar de aard van de poezie van de Vijftigers ten
grondslag ligt. Naast de aanvallen 3 respectievelijk de pogingen om de Vijftigers
in de context van de intemationale voorbeelden en van de moderne poezie te
plaatsen 4 , zagen voor Brems vooral losse (en geheel uiteenlopende)
interpretaties en krantenkritieken het licht. Ten tweede concentreren zich de
meeste literatuurhistorici op het optreden en de canonisatie van de Vijftigers',
maar kijken ze er niet of nauwelijks naar hoe het later met hen en de receptie
van hun poezie is verlopen.

Het voorwoord van de bloemlezing Dichters van de 19de en 20ste eeuw in 1000
en enige gedichten
Ondanks de ironische toon en de elkaar doorkruisende beweringen blijkt uit het
voorwoord wat de Komrij's voorkeur voor poezie is. Hoewel er enkele
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overlappingen in de poezieopvatting zijn, stemt de voorkeur van Komrij
helemaal niet overeen met die van wat de Vijftigers met poezie bedoelen.
Komrij meent dat poezie niet het domein 'van gevoelsuitstortingen,
verheven stemmingen, vliegende vaandels en gezwollenheid' is. (Komrij 1979:
5) In plaats van de dodelijke ernst, de eenduidigheid en het voile leven, hecht hij
waarde aan de satire, de maskerade en de afstandelijkheid. 'Het voile leven'
speelt in de arc poetica van Lucebert een belangrijke rol en komt in een van zijn
belangrijkste gedichten over de poezie voor: in ik tracht op poeetische wijze. De
regels 'de ruimte van het volledig leven / tot uitdrukking te brengen' zijn in
verband met wat poezie voor de Vijftigers betekent, ook heel vaak geciteerd en
vrij bekend. Vreemd genoeg staat dit gedicht toch in de bloemlezing! Dit kan
door een andere bewering uit het voorwoord worden verantwoord: `er staan veel
gedichten in over het maken van gedichten'. (Komrij 1979: 7)
Verder schrijft Komrij: Woor degenen die menen dat iedereen kunst kan
maken, dat alle gedichten even goed zijn en dat alleen de inzet en niet het
resultaat telt, is deze bloemlezing niet bedoeld. Voor zulke mensen zijn er raffia
maandjes en kruiswoordraadsels.' (Komrij 1979: 7) Deze uitspraak is absoluut
tegengesteld aan de poezieopvatting van de Vijftigers. Volgens hen maakt de
ervaring die je tijdens het werken met en aan de taal opdoet, het
scheppingsproces zelf dus, deel uit van de poezie. De weg die naar het resultaat
leidt, is net zo belangrijk als het resultaat zelf, of misschien zelfs belangrijker.
Het experimenteren met de taal, de creativiteit of spontandteit (zoals de
Vijftigers het zelf noemden), is dus voor Komrij pure tijdsverspilling: `Dichters
dichten niet omdat ze zich vervelen'. (Komrij 1979: 7) Zou dus dat wat de
Vijftigers met de taal en in de poezie doen, uit het zich-vervelen voortvloeien?
Dat denk ik niet. Ten eerste is het al lang bewezen dat de zogenoemde
spontandteit het resultaat van een bewust scheppingsproces is. 6 Ten tweede is
het vrij bekend dat de Vijftigers ook maatschappelijk sterk betrokken waren. Ze
wilden met hun poezie de lezers shockeren en tot denken brengen, en daardoor
de wereld verbeteren. Over die houding uit zich Komrij natuurlijk ook ironisch:
`Er bestaat geen belachelijker streven dan de modeme kippedrift [...] om de
creativiteit "onder de mensen te brengen", alsof het om cholera of hoofdluis
gaat.' (Komrij 1979: 7) Nog scherper formuleert hij in zijn essays over de
Vijftigers.

De essays en artikelen van Komrij over de Vijftigers
Komrij heeft een aantal essays en artikelen over de Vijftigers geschreven die hij
onder andere in Heremijntijd. Exercities en ketelmuziek respectievelijk in Tuttifrutti gebundeld heeft. Uit die geschriften komt eveneens te voorschijn dat hij
een aversie had tegen de poezie van de Vijftigers. Hier wil ik op drie opstellen
van hem over enkele gedichten van Lucebert, de keizer der Vijftigers, ingaan die
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te vinden zijn in de bundel Trou moet blycken of opnieuw In liefde bloeyende: de
Nederlandse poezie van de twaalfde tot en met de twintigste eeuw in honderd en
enige gedichten.
Over poezie is kinderspel is de diepgaandste gedachte die Komrij kan
constateren, dat in het gedicht alles 'in het teken staat van de eenheid van de
tegenstellingen, de harmonie der tegendelen, de opheffing van het dualisme, hoe
je het ook wilt noemen'. (Komrij 2001: 19) Zou het voor hem moeilijk lijken om
de tegenstellingen geboorte en dood, begin en einde, de kleinschaligheid en het
heelal die in het gedicht geImpliceerd zijn, in harmonie te brengen? Die vraag
zal ik later beantwoorden. Komrij meent in het geciteerde opstel ook, dat in dit
gedicht alles kan en mag en dat het inderdaad een kinderspel is, een soort
aftelrijmpje, `zo'n beetje als hoeperdepoep zat op de stoep'. (Komrij 2001: 20)
Van het beroemde openingsgedicht 'sonnet' uit Luceberts bundel apocrief
/ de analfabetische naam begrijpt Komrij wel dat het een afrekening met de
voorgaande ego-sonnetten, en in het bijzonder met Willem Kloos is, maar hij
verwijt Lucebert dat 'het getuigend ik [...] bij hem niet zeldzaam' is. (Komrij
325) Over het gedicht boeken hebben hun geschiedenis oordeelt Komrij nog
scherper: hij verwijt dat `dit niet zomaar een vrolijk boekgedicht is' (Komrij
2001: 352) en vindt het helemaal niet leuk:
Geen bloemleesmachine zou kunnen zeggen wat er zo mooi is aan het
gedicht van Lucebert. Als we de machine toch wat elementaire esthetische
criteria hadden bijgebracht zou hij het, vanwege te veel herhalingen en zo,
waarschijnlijk afwijzen. Voor een menselijke poezielezer is het al
moeilijk genoeg uit te leggen wat de charme ervan is. Indrukken,
suggesties en associaties, meer heb je vooralsnog niet in handen. (Komrij
2001: 351)
Uit die grappige en tegelijk provocerende opmerking blijkt dat Komrij een heel
andere poezieopvatting heeft dan de Vijftigers en die opvattingen botsen hier
tegen elkaar: 'de maatvaste, rijmende en bizar-anekdotische gedichten'
(Zuiderent 1993: 842) van Komrij en de op het experimenteren gerichte, tot
traditie geworden praktijk van de Vijftigers.

Conclusie
Behalve de persoonlijke smaak van Komrij speelt hier nog een andere factor een
rol: na hun canonisatie stonden de Vijftigers als reuzen in de weg van de
nieuwkomelingen, al moeten we in verband met die canonisatie er wel aan
toevoegen wat Nico Laan in een artikel zo scherpzinnig inziet. Hij noemt het
begrip `orkestratie' dat een uitdrukking is 'van het idee dat consensus over
literaire kwaliteit het resultaat is van een sociaal proces waarbij recensenten hun
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oordelen op elkaar afstemmen'. (Laan 2005: 323) Dat betekent dat de critici in
het openbaar niet hun prive-mening zeggen, maar om zo te zeggen met de
andere wolven meehuilen om de tijdgeest niet te missen. Volgens mij is dit de
verklaring ervoor dat sommige recensenten hun mening over de Vijftigers
herzagen 7 , en dat er in het begin zo veel verschillende, onsystematische dingen
over hun poezie werden geschreven. Ik ga een stap verder dan Laan en zeg dat
er misschien critici waren die de poezie van de Vijftigers wel prezen maar niet
begrepen.
In die context merkt J. Bemlef in een recensie met recht op dat Komrij
met zijn bloemlezing geprobeerd heeft `om een van de belangrijkste stromingen
in de twintigste-eeuwse Nederlandse poezie onder tafel te werken'. (Bemlef
1980, geciteerd door Zuiderent 1993: 842) Komrij wilde voor zichzelf en de
andere neo-romantici de weg vrij maken. In Heremijntijd schrijft hij:
De fut is emit, uit de Vijftigers, ze zijn gevestigd en tandeloos, ze houden
herdenking op herdenking. Elke vijftigste verjaardag of doodsbericht van
een Vijftiger wordt door de hele club tot op 't merg afgekloven. Door als
een gek te sterven en te herdenken wekken ze nog de schijn van leven. Ze
zijn gevestigd en tandeloos.
Komrij neemt zelfs ook tegen Lucebert stelling met het gedicht 'In deze tijd
(1983)': schoonheid haar gezicht bewaarde'. (geciteerd door Zuiderent
1993: 844) Hij probeert paal en perk te stellen aan de Vijftigers in het
collectieve geheugen van de Nederlandse literatuur, en probeert datgene wat de
Vijftigers vertegenwoordigden, uit te wissen 8 en plaats te maken voor zichzelf
en zijn tijdgenoten.
Aan het eind van deze bijdrage kunnen we de vraag stellen: Is het Komrij
gelukt om de Vijftigers te decanoniseren? Daarop kunnen we bij Ad Zuiderent
het volgende antwoord vinden: `Tevens heeft Komrij met zijn bloemlezing en de
nasleep ervan ertoe bijgedragen dat de Vijftigers steeds meer gezien worden als
een groep uit het verleden, waaruit enkele individueel opvallende dichters zijn
voortgekomen'. (Zuiderent 1993: 845)
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poezie in de eerste helft van de jaren 50 een uitputtend boek geschreven. R.L.K. Fokkema:
Het komplot der Vijftigers. Een literair-historische documentaire. Amsterdam, 1979. Ook de
recente vakliteratuur concentreert zich op die vroege periode, bijvoorbeeld de nieuwe
literatuurgeschiedenis van Hugo Brems. Hugo Brems: Altijd weer vogels die nesten beginners.
Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005. Amsterdam, 2006.

Zie hiervoor Frank Baert: 'Het vakmanschap wegmoffelen. Spontandteit en maakwerk
binnen de beweging van Vijftig.` In: Ons Erfdeel, 1993/3, p.401-409.
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Hier denk ik in het bijzonder aan B. Aafjes en A. Donker.

8 Collectief geheu2en wordt hier bedoeld zoals Jan en Aleida Assman dit beschrijven in Das
kulturelle Geddchtnis. Ze venvijzen naar het boek Oral Tradition as History van Jan Vansina.

66

67

Hare Excellentie de ambassadrice van Nederland, mevrouw Ida van Veldhilizen, en
Zijne Excellentie de ambassadeur van Belgiê, de heer Rafael Van Hellemont

Emese SzabO, Ellen Krol en Yves T'Sjoen in disctissie

68

Praamstra

Ted Sanders en tek.sibegrip

Yves T'Sjoen over de dichte• Richard Minne

(alle jbto's: Jesse Wizen)

69

70

Taalkundig thema

De rol van grammatica in het onderwijs van het
Nederlands

71

72

Inleiding tot het thema
De rol van grammatica in het onderwijs van het Nederlands
Voor de eerste dag van ons colloquium hebben we een onderwerp gekozen,
waarover vaak gesproken wordt: de rol van grammatica in het onderwijs van het
Nederlands. De volgende vragen rijzen dan: Moet de taalverwerver
grammaticaregels leren en oefenen? Kan hij die regels dan later ook toepassen
bij het spreken? Hoeveel tijd is er nodig voor het grammaticaonderwijs? Is de
wijze belangrijk, waarop men de regels krijgt aangeboden? Is expliciet
grammaticaonderwijs noodzakelijk?
Deze vragen houden zowel docenten als studenten bezig. Maar ook de
taalkundigen die meer in theoretische vragen zijn gelnteresseerd, willen weten,
welke problemen met taalverwerving verbonden zijn.
In de loop der tijd zijn er verschillende methoden en benaderingen
geformuleerd en toegepast, by. de audiolinguale taalmethode, waarbij het
verwerven van een nieuwe taal werd beschouwd als het leren van een juiste
respons op een bepaalde stimulus, en met de zogenaamde substitution drills die
bestonden uit het herhalen van complete zinnen. Verder zijn de grammaticavertaalmethode, de cognitieve methode en de z.g. communicatieve methode
bekend.
LinguIstische kennis, dat wil zeggen syntactische, morfologische en
fonologische kennis, krijgt in die verschillende benaderingen ook een
verschillende mate van aandacht.
In een van de grammatica's voor anderstaligen heb ik eens een Chinees
spreekwoord gelezen: `Zelfs de hoogste torens beginnen aan de grond'. Dit
spreekwoord is mijns inziens van toepassing op het gebouw van een taal. Eerst
moet een goede basis gelegd worden en daarop kan men dan bouwen en kijken
hoe ver men komt.
Het onderwerp `grammatica in het taalverwervingproces' is een
onderwerp waarover al tientallen analyses en studies zijn gepubliceerd. Daarom
was ik eerst een beetje bang dat zo'n relatief afgezaagd onderwerp geen passend
thema voor ons colloquium zou zijn.
Maar gelukkig droegen tijdens de voorbereiding van het congres de
collega neerlandici interessante onderwerpen aan. De verschillende
invalshoeken, evenals de resultaten van het onderzoek naar de rol van
grammaticaonderwijs en naar het effect van de uitleg van de grammaticaregels,
die behaald werden door docenten - zowel moedertaalsprekers als nietmoedertaalsprekers van het Nederlands - vormen een bijzonder breed spectrum
van meningen en wetenschappelijke benaderingen.
We hebben naar lezingen geluisterd over problemen van het onderwijs
van fonetiek, schrijfvaardigheid, tekststructuur en ook een uitleg over een
nieuwe, progressieve communicatieve methode van het vreemdetalenonderwijs.
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Ik ben er zeker van, dat de bijdragen van deze bundel de basis zullen vormen
voor nieuwe en interessante ideeen en opvattingen.

Zdenka Hmelfova
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Grammatica in functioneel taalonderwijs
Alice van Kalsbeek
Universiteit van Amsterdam
Samenvatting:
In de geschiedenis van het vreemdetalenonderwijs is de rol van grammatica
aan grote veranderingen onderhevig geweest. Aanvankelijk was grammatica
object van studie, naast woordenschat (grammatica-vertaalmethode). Er zijn
ook perioden geweest dat grammatica helemaal geen rol mocht spelen in het
vreemdetalenonderwijs (directe methode). In deze lezing wil ik ingaan op
verschillende theoretische gezichtspunten (onder andere 'Focus on form') met
betrekking tot de plaats van grammatica in het vreemdetalenonderwijs.
Daarnaast wil ik een aantal voorbeelden geven van de manier waarop deze
gezichtspunten gdmplementeerd zijn in het onderwijs Nederlands als vreemde
taal: hoe is aandacht voor de vorm gerealiseerd in functionele leermiddelen?
Wat zijn de opvattingen van docenten over de plaats van grammatica in het
taalonderwijs?
Ve vYvoji metodikv vYuky cizich jazykii rnuzeme pozorovat velke zmèny
v nthzorech na roli gramatikv. Zpoeatku se gramatika studovala soube±ne se
studiem slovni zthsoby (gramaticko-pPekladova metoda). Existovala take
oba'obi, ye ktetilch se v )" uce gramatiky nepYikladal lódnY viiznam (pPima
metoda). V tomto pPispèvku se chci zaby" vat diznf2mi teoretickj)mi nazory
(mimo jive 'Focus on form) na roli gramatiky ye vYuce ciziho jazyka. Uvadim
nektere phklady uplatnéni teChto nazort°1 ye v yuce nizozems'tiny jako ciziho
jazyka: realizace zpracovani ueebnich pomi:icek, ncizoly vyueujicich na roli
gramatikv ye vYuce.
. ,

,
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De kunst van het leven is het kunnen maken van een onderscheid
tussen het nodige en het onnodige.
(Comenius, Het enig nodige, 1668)
Inleiding
Bovenstaand citaat van Comenius heb ik als motto voor dit artikel gekozen
omdat het van toepassing is op de discussies over de rol van grammatica in het
vreemdetalenonderwijs. Discussies die de afgelopen decennia regelmatig de kop
op staken rond vragen als: Grammatica veel of weinig? Expliciet leren of
impliciet verwerven? Doel of middel? Nodig of onnodig?
In het eerste deel van het artikel laat ik kort zien wat de recente
opvattingen over de rol van grammatica in het taalverwervingsproces zijn en
beantwoord ik de vraag of er plaats is voor grammatica in functioneel
taalonderwijs. In het tweede deel van mijn bijdrage ga ik in op de didactische
aspecten van grammaticaonderwijs.
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1. Theorieen
Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de geschiedenis van het
vreemdetalenonderwijs in de tweede helft van de vorige eeuw is die van
vormgericht naar functioneel, communicatief taalonderwijs. De communicatieve
benadering ziet bestudering van de taal niet meer als doel op zich, een vreemde
taal wordt ook niet meer uitsluitend geleerd om literaire teksten te lezen, maar
taal wordt gezien als middel om een boodschap over te brengen. Deze
gewijzigde functie van taal riep de vraag op of de manier waarop mensen een
vreemde taal leren ook moest veranderen. Kunnen we nog steeds volstaan met
het leren van woorden en het verzamelen van kennis van structuren? Of is het
aanleren van vaardigheden alleen voldoende? Wat is de rol van grammatica in
communicatief taalonderwij s? (Hulstijn 1999)
Cruciaal in de discussies over de rol van grammatica is of het leren van
een vreemde taal wezenlijk verschilt van het leren van de moedertaal. Leren
volwassenen een vreemde taal door te communiceren in die taal, zoals kinderen,
of vragen die toch een andere aanpak? Het bijzondere van taal is dat iedereen in
staat is zijn moedertaal (of meerdere moedertalen) volledig te leren. Bij
volwassen leerders van een vreemde taal zien we echter dat slechts een enkeling
in staat is de taal te leren beheersen tot op het niveau van de 'native speaker'
(Kuiken 2006). Bovendien constateren we grote verschillen tussen leerders
onderling. Sommigen bereiken met het grootste gemak niveau C 1 van het
Europees Referentiekader, anderen blijven voor immer steken op A2. Hoe
verklaren we die verschillen? Een gangbare indeling van alle verklarende
theorieen is die in drie groepen, gebaseerd op de dichotomie vorm-betekenis:
Focus on FormS (veel aandacht voor vorm), Focus on Meaning (uitsluitend
aandacht voor betekenis) en Focus on Form (betekenis centraal, maar aandacht
voor vorm) (Long & Robinson 1998, Kuiken & Vedder 1995, Bossers 2005).
Het theoretisch construct van de Universele Grammatica vormt bij sommige
indelingen een centraal punt.

1.1 Focus on FormS
Aanhangers van theorieen die onder de noemer 'Focus on FormS' worden
gerangschikt, zijn van mening dat leerders van een vreemde taal helemaal geen
toegang meer hebben tot de Universele Grammatica, het aangeboren
taalvermogen waardoor ieder kind een moedertaal kan leren. De
vreemdetaalleerder moet een taal leren zoals je leert zwemmen en autorijden:
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Dat vergt expliciete instructie en uitleg over hoe taal in elkaar zit.
Bijvoorbeeld volgens het principe: eerst de theorie dan de praktijk; eerst
langzaam, dan snel; eerst droogzwemmen, dan het water in; eerst hardop
dan stil; eerst toonladders, dan de vlooienmars; eerst met aandacht, dan
moeiteloos; eerst de regel, dan de toepassing, dan de automatisering.
(Bossers 2005: 26)
Uitgangspunt van deze visie vormt de taal als systeem, niet het gebruik van taal
noch de taalleerder. In veel leergangen voor het Nederlands als tweede/vreemde
taal, met name de wat oudere, is die opvatting terug te vinden. Een illustratie
daarvan vormen de inhoudsopgaven. De inhoudsopgave van Introduction to
Dutch bijvoorbeeld ziet er als volgt uit:
Introduction: The Dutch Language
1
1. Pronunciation
6
2. Spelling
16
21
3. The plural
4. The article and demonstratives
26
5. Personal pronouns. The verb
30
(Uit: Introduction to Dutch. A Practical Grammar, 3e druk 1973)

1.2 Focus on meaning
Tegenhanger van Focus on FormS is Focus on meaning. Theoretici uit deze
hoek menen dat er geen wezenlijk verschil is tussen het leren van de moedertaal
door een kind en het leren van een vreemde taal door de volwassene. Ook
vreemdetaalleerders hebben toegang tot de Universele Grammatica, is hun
veronderstelling. Er is een grote overeenkomst tussen het leren van de
moedertaal en dat van de tweede of vreemde taal en die parallellie moet ook in
het taalonderwijs zijn weerslag krijgen. Daar moet de nadruk niet liggen op het
expliciete leren, maar op het impliciete verwerven. Grammatica hoeft in deze
visie niet expliciet onderwezen te worden, belangrijker is veel input en mime
mogelijkheden tot interactie (Krashen). Betekenis van taalelementen staat
centraal in deze opvatting, niet de vorm ervan. Een leergang voor het
Nederlands als tweede taal die geent is op dat principe is Nederlands voor
buitenlanders (Delftse Methode). De inhoudsopgave daarvan verschilt ook
duidelijk van die van Introduction to Dutch (zie 1.1):
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1. Hoe heet jij?
30
2. Uit welk land kom jij?
34
3. Ik leer Nederlands
38
4. Handleiding
46
5. De klok
50
(Uit: Nederlands voor buitenlanders, 3e druk 2001)

1.3 Focus on Form (FonF)
Onderzoeken (met name uit het immersieonderwijs in Canada) toonden aan dat
de productieve taalvaardigheden achterbleven als er helemaal geen aandacht aan
grammatica werd besteed. Een aantal deskundigen gaf daarvoor de volgende
verklaring: hoewel de Universele Grammatica nog steeds van kracht blijft, is die
al ingevuld met taal. Die invulling met de eerste taal (T1) staat directe toegang
van elementen uit de tweede taal (T2) in de weg. Met andere woorden: bij het
leren van een tweede/vreemde taal interfereren de kenmerken van de daarvoor
geleerde talen (Ti, T2, T3, etcetera) en vormen zo een obstructie in het
verwervingsproces.
De oplossing voor dit probleem wordt gezocht in meer aandacht voor
grammatica, maar dan niet in de zin van het afzonderlijk behandelen van
grammaticale verschijnselen zoals dat gepropageerd werd door
vertegenwoordigers van Focus on FormS, maar gekoppeld aan betekenisvolle,
communicatieve situaties. Betekenis en inhoud blijven de centrale positie
houden die ze bij Focus on Meaning hadden. Als voornaamste doel van
grammaticaonderwijs wordt gezien het ontwikkelen van een antenne voor
vormkenmerken bij vreemdetaalleerders, waardoor ze andere, nieuwe
kenmerken makkelijker leren. Begrippen als language awareness en noticing
komen we in dit verband regelmatig tegen. Taalonderwijs moet leerders in staat
stellen vormkenmerken van de vreemde taal waar te nemen en te interpreteren.
Vervolgens moeten taallleerders zich bewust worden van het verschil tussen wat
ze zouden moeten doen en wat ze daadwerkelijk doen als ze zich uitdrukken in
de vreemde taal (noticing the gap) (Doughty & Williams 2003).
Grammatica krijgt ook in de leergangen weer een plaats. De aanpak blijft
echter in veel gevallen synthetisch: eerst een aantal vormverschijnselen onder de
knie krijgen en daarna de verschillende elementen toepassen. In die zin zou een
leergang als Code Nederlands, waar de volgende inhoudsopgave aan is ontleend,
ook ondergebracht kunnen worden bij Focus on FormS, met dien verstande dat
`forms' niet alleen grammaticale vormen betreft.
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Hoofdstuk 13: Hoe heet u?
Thema: Wonen
Teksten
1 Op zoek naar een kamer 137
2 Bij de familie Kastelein in Almere 138
3 Wonen 141
4 Brand: voorkomen is beter dan genezen 144
5 Hofjes 145
6 Het lied van Mustafa 146
7 Een plafond vol gedichten 146
Functies
Positief reageren (2) 137
Negatief reageren (2) 138
Begrippen
Type woning
Indeling woning
Meubels
Oppervlakte
Kleur
Materiaal
Situering in de tijd: heden en verleden
Grammatica
De onvoltooid verleden tijd 140
Het bijvoeglijk naamwoord 143
(Uit: Code Nederlands 1, 1990, 1996)

De brandende vraag van docenten is uiteraard welke van bovenstaande drie
verklaringen de beste is. Hoewel op die vraag geen eenduidig antwoord
mogelijk is, kunnen we wel vaststellen dat FonF aangemerkt wordt als de meest
succesvolle aanpak. Bossers (2005) vermeldt een artikel van Norris en Ortega
(2000), waarin zij verslag doen van een meta-analyse van tweehonderd vijftig
experimenten naar het effect van instructie op taalverwerving. Daaruit blijkt dat
de FonF-aanpak de meest geslaagde is van de drie: inhoud en betekenis staan
centraal, maar aandacht voor de vorm met het doel een algemene
bewustwording van vormkenmerken waardoor het impliciete leren positief
wordt beInvloed, kan een gunstige invloed hebben op het taalverwervingsproces.
Die gunstige invloed beperkt zich overigens tot het tempo van het proces en het
behaalde eindniveau, het proces zelf verloopt niet wezenlijk anders.

1.4 Grammatica en functioneel taalonderwijs
Is er plaats voor grammatica in functioneel taalonderwijs? Anders geformuleerd:
kunnen we functioneel taalonderwijs combineren met een FonF-aanpak?
Functioneel taalonderwijs gaat uit van de idee dat het doel van taalleren
verder reikt dan alleen communiceren: mensen leren een taal om een opleiding
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te kunnen volgen, een baan te krijgen, te kunnen functioneren in een
samenleving of om oude handschriften te kunnen ontcijferen. Functioneel
taalonderwijs, waarvan de taakgerichte aanpak een realisatie is, ligt in het
verlengde van de communicatieve benadering: niet langer vormen situaties en
thema's de kern van taalonderwijs, maar taken, ontleend aan de doelsituaties.
Taakgericht onderwijs in strikte zin is analytisch: de leerder maakt zelf een
analyse van de taal die hij nodig heeft om de taak uit te voeren. De analytische
werkwijze, van het geheel naar de delen, vomit het belangrijkste verschil met de
communicatieve benadering, waarin voornamelijk synthetisch wordt gewerkt: de
leerder krijgt woorden, structuren en functies aangeboden die hij vervolgens
verwerkt in allerlei oefeningen, om tenslotte een `taak' uit te voeren (zie boven).
Een recent verschenen taakgerichte leergang voor het Nederlands als
tweede taal is Code. Noch in de inhoudsopgave daarvan noch aan het begin van
een hoofdstuk wordt grammatica apart genoemd, maar dat betekent niet dat
grammatica geen plaats heeft in het materiaal. Bij ieder hoofdstuk zijn kaders
opgenomen met `regels' (grammatica) en 'routines' (taalfuncties) en de cd-rom
bevat oefeningen over allerlei deelaspecten, zoals woordenschat, luisteren,
verstaan en nazeggen, routines en regels.
Hoofdstuk 15, Thema: diensten
Dit hoofdstuk gaat over nieuws, weer en verkeer. Je leert:
taak 1 het nieuws in de krant en op intemet lezen
taak 2 praten over de hoofdzaken uit het radio- en televisienieuws
taak 3 vertellen dat je vertraging hebt
taak 4 praten over het weer
(Uit: Takenboek Code 1, 2004: 319)
Van den Branden (2005: 13) formuleert het antwoord op de vraag of er plaats is
voor grammatica binnen taakgericht onderwijs als volgt: 'Kern van de zaak is
dat expliciete aandacht voor hoe een grammaticaregel in mekaar steekt of voor
wat een bepaald woord precies betekent, volstrekt niet uit den boze is binnen
taakgericht onderwijs.' In het verleden is het begrippenpaar communicatief —
grammaticaal vaak ten onrechte als dichotomie beschouwd. En ook nu wordt
`functioneel, taakgericht' vaak tegenover `grammaticaar geplaatst. Eveneens
onterecht. 'Welles nietes' (Zijlmans 2003) is te simpel. `Ja, mits' is het
antwoord.
Als we kijken naar de rol die grammatica toebedeeld krijgt binnen de
FonF-aanpak dan wordt daar een aantal voorwaarden aan verbonden. In de
eerste plaats moet rekening worden gehouden met het type leerder en het doel
van taalleren. Mensen die naar Nederland willen immigreren en in het kader van
de nieuwe inburgeringswet in het land van herkomst Nederlands moeten leren
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tot niveau A I min, hoeven niet lastig gevallen te worden met expliciet
grammaticaonderwij s.
Een tweede voorwaarde is dat er niet geIsoleerd gewerkt wordt aan
grammatica maar dat grammatica gekoppeld wordt aan betekenisvolle taken.
Dat pleit tegen aparte grammaticalessen, waarin alle onderdelen van de
grammatica (fonologie, morfologie, syntaxis) systematisch worden afgewerkt.
Tenslotte moet de leerder zijn aandacht vooral richten op de problematische
grammaticale aspecten van de vreemde taal. Die zullen per leerder verschillen,
al naar gelang de voorkennis en de moedertaal.
Expliciete kennis van grammaticale verschijnselen heeft slechts een
beperkte invloed op de verwerving van een vreemde taal, hebben we eerder
gezien. Het beInvloedt hoogstens het tempo en het eindniveau. `[. •.] uiteindelijk
is taal leren toch het opbouwen van impliciete kennis. En dat kan alleen door
doen: door luisteren en spreken in binnen- en buitenschoolse situaties' (Hulstijn
2005: 94). Als de plaats van grammatica en de manier waarop die/hij wordt
aangeboden voldoen aan al deze voorwaarden, past grammatica uitstekend in
functioneel taalonderwijs.

2. Didactiek
Grammatica is dus niet langer splijtzwam tussen verschillende stromingen en
benaderingen. Vorm en functie zijn niet langer elkaars tegenpolen. Wat betekent
dat voor het taalonderwijs? Hoe kun je vorm en functie integreren in
communicatieve taken? Hoeveel aandacht moet grammatica krijgen? Wanneer
moet je bepaalde verschijnselen aanbieden? Op dit niveau is er veel minder
onderzoek gedaan en zijn er minder antwoorden dan op het niveau van de
theorie over taalleren.

2.1 Grammatica: kennis en vaardigheid
Larsen-Freeman (2003) is van mening dat, voor een juiste benadering van
grammatica in het taalonderwijs, het allerbelangrijkste is dat docenten niet
langer denken in dichotomieen. Daarnaast moeten docenten zich voortdurend
realiseren dat wat ze doen in hun onderwijs het leren van de taal voor hun
studenten makkelijker en beter moet maken. Larsen-Freeman gaat zelf heel ver
in het omverhalen van een van de heilige huisjes der dichotomieen door te
zeggen dat grammatica geen kennis (van regels) is maar een vaardigheid. Haar
boek over grammaticaonderwijs draagt dan ook de titel Teaching Language.
From grammar to grammaring (naar analogie met reading, speaking, etc).
Behalve deze `mythe' over grammatica, ontmaskert Larsen-Freeman een
groot aantal andere opvattingen die ze bij vreeemdetaaldocenten aantrof,
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waarvan ik er nog twee wil noemen. In de eerste plaats de opvatting dat regels
houvast bieden en eenduidig zijn. Grammatica is veel minder vastomlijnd dan
we denken. Regels zijn flexibel (denk aan verschillen tussen schrijf- en
spreektaal); regels hebben altijd uitzonderingen; de grens tussen grammaticale
verschijnselen en idioom/vaste verbindingen is vaag: zelf en elkaar; zetten,
leggen, stoppen; is dat grammatica of idioom? In de tweede plaats is
grammatica veel complexer dan we denken. Er is geen 1-op- 1 -relatie tussen
vorm en betekenis. Er zijn niet alleen regels en de toepassing ervan, maar er is
een bepaalde logica onderliggend aan de regels. Larsen-Freeman noemt dat
reasons. Die bepalen welke van de vier volgende zinnen een spreker die aan een
vriendin wil vragen of ze morgen naar de opera gaat, kiest:
Ga je morgen naar de opera?
Je gaat morgen naar de opera, he?
Je gaat morgen naar de opera, niet?
Morgen naar de opera?
Ook Thornbury (1999), die allerlei aspecten van grammaticaonderwijs belicht,
vermeldt het feit dat er geen 1-op-1 relatie is tussen vorm en betekenis, maar dat
de betekenis ook afhangt van de context, als belangrijk voor het onderwijs. De
definitie die Thornbury (1999: 13) geeft van grammatica, namelijk 'a
description of the rules for forming sentences, including an account of the
meanings that these forms convey' is als werkdefinitie voor het
grammaticaonderwijs goed bruikbaar.

De spraakkunse houdt zich bezig met
letters 2 ., v,raaruit i.e woordert' vormt en
juist lecrt uitspreken, schrijvcn i ,
yr.-A-Nadu Cil onderscheidcn.
e redekunst' verfraitie de eenvoudi
ge voini van d taar net redckuuslige
verfraaiingen' 7,() 1,3 riguren,
7i Fi wicndingen, gezegden, wijze spreuken, kernspreuken, vemefijkingen,
parabcts en dt_srgelijke.
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Form
• Pi , onem,
• G,,olemes

Meaning/Semantics

• S,g,s
languagey
• Gramrnatical morphuno‘
ontlect:ons and
fijnetior, words',
• Syntactic::: patterns

* Words (lexemeF,
1., envat,cna,
* Muitiword
• Not,ors

Use/Pragmatics
• Socia! functions (spee(Th
acts such as promis,ng,
InvitIng, etc.)
• Dscours,e pattern5
COntribUtIng to
cohesor ,t tin. text)

Illustratie: Vorm, betekenis, gebruik.
(Larsen-Freeman 2003)

2.1 Hoe?
Als grammatica dynamisch is en grammaticale verschijnselen veelzijdig zijn dan
is bij grammaticaonderwijs grote flexibiliteit gewenst. Niet ieder grammaticaal
verschijnsel kan middels dezelfde aanpak worden benaderd. Hieronder wordt
een drietal didactische inzichten geschetst die recht doen aan deze flexibiliteit en
passen bij een FonF-aanpak.
Larsen-Freeman (2003) heeft ook voor de didactiek een nuttig model
aangedragen. Het model bevat de drie dimensies van taal in communicatie:
vorm, betekenis en gebruik. Per grammaticaal verschijnsel zou men moeten
bekijken welke van deze drie het grootste probleem vormt voor een leerder. En
dat hangt onder andere samen met leerderskenmerken en het doel van taalleren.
Voor Duitstaligen bijvoorbeeld is van de Nederlandse passiefconstructie de
vorm niet moeilijk, omdat die nauwelijks afwijkt van de Duitse. Veel lastiger, en
anders dan in het Duits, is het gebruik van passiefvormen in schriftelijk
taalgebruik. Oefeningen waarin actieve zinnen moeten worden overgezet in
passieve, die je in veel leergangen vindt, zouden voor Duitstaligen die willen
leren schrijven in het Nederlands dan ook beter vervangen kunnen worden door
oefeningen in het gebruik van de passiefvormen.
De leertheorie waarop de taakgerichte, functionele aanpak is gebaseerd, is
het constructivisme. Het constructivisme ziet leerders als menselijke wezens met
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een essentiele drang om betekenis te construeren. Als men die eigenschap als
grondbeginsel voor het onderwijs neemt, is er geen sprake meer van overdracht
van kennis zoals dat volgens het aloude transmissiemodel gebeurde, maar van
een actief en constructief proces van betekenis geven: het interpretatiemodel.
Een belangrijk kenmerk van het interpretatiemodel is dat leerders samenwerken,
cooperatief leren. Voor grammaticaonderwijs betekent dit dat er geen regels
meer moeten worden uitgelegd, maar dat leerders samen ontdekken wat de
`rules' and 'reasons' zijn. Als het gaat om de vormen van de onvoltooid
verleden tijd te leren bijvoorbeeld, kan een tekst worden aangeboden waarin al
die vormen vet gedrukt zijn, met daarbij de vragen: Ken je deze vormen? Wat is
de betekenis van de vormen?
Een werkvorm die eveneens aansluit bij bovengenoemde inzichten is dictoglos
(Wajnryb 1990). Dictoglos is een werkvorm die gebruikt kan worden voor alle
typen leerders en die voldoet aan veel van de eisen die aan `functioneel
grammaticaonderwijs' worden gesteld. Kuiken & Vedder (2000) hebben
dictoglos in een gelijknamige publicatie uitvoerig beschreven en geIllustreerd.
Zij formuleren als doel: `Bewustwording en activering van taalkennis in het
algemeen en van morfosyntactische en semantisch-lexicale kennis in het
bijzonder' (Kuiken & Vedder, 2000: 11). Dictoglos gaat in het kort als volgt: de
docent leest een tekst tweemaal op dezelfde manier voor (of laat een audio- of
video-opname horen/zien). De eerste keer moeten de studenten alleen luisteren,
de tweede keer aantekeningen maken. Daarna moeten de studenten in kleine
groepjes een tekst construeren die inhoudelijk overeenkomt met de voorgelezen
tekst, grammaticaal en lexicaal correct is en een coherent geheel vormt. Tijdens
het samenwerken komen alle aspecten van grammatica aan de orde: morfologie,
semantiek, spelling, syntaxis en door het probleemoplossende karakter van de
taak zou het leereffect groot zijn.

2.1 Wanneer?
Ideaal zou zijn als we wisten hoe het taalverwervingsproces verloopt, in welke
volgorde grammaticale verschijnselen worden verworven. Dan zouden we het
aanbod van grammaticale verschijnselen namelijk synchroon daarmee kunnen
laten lopen. Over de ontwikkelingsfasen welke de vreemdetaalleerder doorloopt
is echter nog weinig bekend. We kunnen bij het ordenen van grammaticale
onderwerpen dus maar het beste uitgaan van intuItie en ervaring of van een
functionele invalshoek: die grammaticale structuren komen aan de orde die
nodig zijn voor het uitvoeren van de taaltaak. Omdat niet alle leerders even snel
zijn en even ver, is het aan te bevelen cyclisch te werken, als de taak dat
tenminste toelaat, bijvoorbeeld van de negatie niet in een keer alle aspecten
uitputtend behandelen, maar eerst de negatie met `niet', vervolgens de negatie
met `geen' en tenslotte de plaats van `niet' .
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2.3 Hoeveel?
Ook de vraag hoe uitgebreid grammatica aan de orde moet komen, is moeilijk te
beantwoorden, aangezien er geen harde onderzoeksgegevens beschikbaar zijn.
Aan de andere kant moeten docenten zich realiseren dat tijd een belangrijke
factor is in het taalverwervingsproces. Tijdens een van de observaties die ik
vorig jaar deed bij een docent in opleiding noteerde ik veertig minuten klassikale
tijd voor een grammaticaal onderwerp tijdens een les van honderd minuten.
Daarover kunnen we, ook als er geen empirische gegevens aan ten grondslag
liggen, duidelijk zijn: dat is te veel. Tijd die aan grammatica besteed wordt, kan
immers niet naar andere zaken gaan.
Nu we weten dat de invloed van expliciet grammaticaonderwijs op het
taalverwervingsproces gering is, kunnen we concluderen dat de beschikbare tijd
beter besteed kan worden aan het uitvoeren van functionele taken die
taalgebruik stimuleren dan aan uitleg van grammatica. Bezig zijn met taal komt
het impliciete leren en verwerven van de taal ten goede. Gezien de heterogeniteit
die veel groepen met volwassen leerders kenmerkt, is het aan te bevelen de
leerders zelfstandig te laten werken aan de verschillende elementen: luisteren,
schrijven, lezen. In de groepsbijeenkomsten kan de tijd dan worden besteed aan
feedback, interactieve taken en ondersteuning bij problemen waarop de
studenten zijn gestuit.

Conclusie
Er is plaats voor grammatica in functioneel taalonderwijs, maar de mate van
aandacht is in de eerste plaats afhankelijk van het doel van taalleren en van de
specifieke eigenschappen en behoeften van de leerder. Daarnaast is een
voorwaarde dat grammatica ingebed wordt in communicatieve taken, die
leerders bij voorkeur samen uitvoeren. Een belangrijke factor bij het toekennen
van de plaats in het curriculum van taalverwerving aan grammatica is `tijd'. Het
moet immers uit de lengte of uit de breedte. Om in de termen van Comenius (zie
citaat) te spreken:
nodig is: impliciet leren door middel van creatieve taaltaken, onnodig: veel tijd
besteden aan expliciete instructie van grammaticale verschijnselen.
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Grammatica en schrijfvaardigheid — een ervaringsbericht
Alexandra Andreasova
Alasai:yk Universiteit Brno
Samenvatting:
In deze bijdrage wil ik enkele problemen bespreken die Tsjechische studenten
hebben bij het schrijven in het Nederlands. Daarvoor geef ik eerst een korte
beschrijving van de doelgroep en een korte samenvatting van recente
meningen van onderzoekers op het gebied van grammatica en
schrijfvaardigheid. Aan de hand van voorbeelden uit teksten van studenten
laat ik enerzijds zien hoe groot de individuele verschillen binnen de doelgroep
zijn, anderzijds welke grammaticale verschijnselen van het Nederlands
,resistent zijn tegen expliciete kennis van regels als het om productieve
vaardigheden gaat. Tenslotte wil ik mijn persoonlijke ervaringen en de
literatuur samenvatten in de vorm van enkele adviezen voor collega's en voor
studentenNederlands als vreemde taal.
-

lem pPizpe'vku je popsat njktere potLe, ktere maji e".e.§ti studenti pPi psani
nizozengtine a porovnat je s literaturou k danemu tematu. V fivodu je
podana charakteristika cilove skupiny a krthtke shrnuti novefiich poznatkt°1
vYzkumu v oblasti funkce KYuky gramatikv pIi psani v cizim jazyku. Na
pPikladech z textfi studentfi se pokusim ukózat individualni rozdily mezi
jednotliv_Ymi students a take na nich budu ilustrovat gramaticke jevv
nizozendtiny, ktere jsou znalosti pravidel ,rezistentni , kdy±
jde o produktivni dovednosti. Osobni zkugenosti a poznatkv z odborne
literature jsou v zavéru shrnuty do nekolika doporueeni kolegfim a studentfim
nizozemstini'.
-

Mijn relatie tot Kerstmis is heel positief, maar een paw- situaties waarin onze familie in de
loop van advent zich altijd bevindt, kunnen mij vaak ongunstig stemmen. Bijvoorbeeld mijn
moeder. Ze denkt dat alles rondom Kerstmis aan de laatste week kan wachten. Eerst was ik
met Naar het eens, maar het is werkelijk waar dat zeven dagen vowe alle schoonmaken,
bakken, koken, cadeaus kopen, cadeaus inpakken, karper doden enz. onvoldoende is. Doordat
haast onze familie in plaats van het rustig genieten van de kerstmistijd
(studente 3e jaar)
-

1. Inleiding: doelstelling van de bijdrage, beschrijving van de doelgroep
en van de doelvaardigheid
1.1. Doelstelling bijdrage
In deze bijdrage wil ik eerst een kort overzicht geven van recent onderzoek naar
en meningen over de relatie tussen expliciete kennis van grammatica en
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schrijfvaardigheid. Daarna wil ik deze feiten vergelijken met mijn ervaring als
docente Nederlands als vreemde taal aan de Masaryk Universiteit te Brno.

1.2. Doelgroep
Vergeleken met wat andere onderzoekers en docenten berichten, hebben wij te
maken met een 'luxe' doelgroep. Het zijn universiteitsstudenten, dus
hoogopgeleide volwassenen. Het zijn mensen met dezelfde moedertaal, van
dezelfde leeftijd, met dezelfde vooropleiding en met min of meer dezelfde
motivatie. Allemaal hebben ze al een andere Germaanse taal geleerd — Engels of
Duits, soms allebei. De meesten van hen hebben geen voorkennis van het
Nederlands (in het begin), en als er enkelingen met voorkennis zijn, dan vormt
dit zeker geen probleem voor het onderwijs aan de hele groep. Het is ook
belangrijk te vermelden dat ze allemaal over een hoog vermogen tot abstract
denken beschikken en dat ze al door hun schoolonderwijs een goede kennis van
grammaticale terminologie meebrengen.
Hoewel het dus gezien de aanvankelijke homogeniteit relatief makkelijk is om
aan deze doelgroep les te geven, betekent dit geenszins dat de groep ook
homogeen blijft. De individuele verschillen tussen de studenten zijn ook bij ons
enorm groot. Deze verschillen betreffen vooral de taalaanleg en de werkwijze
(of de aanpak van de studie) van de studenten. Op sommige van deze verschillen
zal ik in deel 3 wijzen.
Tenslotte wil ik nog vermelden dat deze verhandeling gebaseerd is op jarenlange
onderwijservaring en op een verzameling teksten van studenten die al tenminste
in het derde jaar van hun studie Nederlands zaten.

1.3. Doelvaardigheid
Wat is de bedoeling van schrijfvaardigheidsonderwijs bij deze doelgroep?
Er zijn, mijns inziens, twee doelstellingen. De eerste doelstelling vloeit voort uit
de compententie-gerichte aanpak van het onderwijs, die we ook aan de
universiteit proberen na te streven: namelijk de gedachte dat de studenten het
Nederlands leren om daarmee later `lets te kunnen doen', om het by. in een
beroep te kunnen gebruiken. Maar ook om al tijdens hun studie succesvol te
kunnen functioneren. Dit betekent dat ze moeten leren hoe men in het
Nederlands een (zakelijke) brief schrijft, hoe men een verslag of een rapport
schrijft, een sollicitatiebrief, maar ook by. een kort briefje aan een collega
waarin men om iets verzoekt. Ze moeten ook leren hoe ze een essay, een
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werkstuk, een beursaanvraag, een samenvatting en een scriptie moeten
schrijven. Daartoe moeten ze leren wat voor een bepaalde tekstsoort specifiek is,
hoe een bepaalde tekstsoort opgebouwd is, wat de functie van de tekst is en hoe
deze in de taal tot uitdrukking komt.
Wel voornamelijk, maar niet alleen vanwege een beroepsperspectief willen we
dat deze doelgroep goed leert schrijven. Er is een meer algemene, een meer
ideele doelstelling. Die heeft te maken met de kwaliteit van deze doelgroep — het
gaat immers om een bepaalde 'elite' binnen de vreemde-taalleerders, om
academici. Wij willen dat ze goed leren formuleren, helder en gestructureerd
schrijven en natuurlijk zo weinig mogelijk fouten maken. Zij kunnen dit in hun
moedertaal toch ook allemaal op een heel hoog niveau!
Alles bij elkaar betekent dit dat we eigenlijk heel hoge verwachtingen hebben
ten opzichte van onze doelgroep: ze moeten de taal productief op een heel hoog
niveau beheersen, ze moeten de kenmerken van verschillende tekstsoorten
kennen en ze moeten voor welk doel dan ook goed kunnen formuleren. 1

2. Korte schets van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van
grammatica-onderwij s
2.1. De vraag naar het nut van grammaticaonderwijs
De vraag waarom het in de loop van de jaren 70 en 80 draaide, luidde: Is
formele grammaticale instructie (expliciete uitleg van grammatica) nuttig voor
vreemde-taalleerders? Deze vraag werd eigenlijk opgeroepen door een andere
vraag: hoe kan het dat tweede- of vreemde-taalleerders fouten blijven maken,
ook bij grammaticale verschijnselen die ze al hebben behandeld en geoefend?
`Teachers find that even when a grammatical feature has been covered and
practiced, students may not use it accurately in their own writing'. (Frodesen /
Holten 2003: 142)
Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het belangrijk een onderscheid te
maken tussen expliciete kennis over en intuItieve beheersing (competence) van
taal. Uit ervaringen en onderzoek bleek dat bewuste kennis van regels zelden
effect had op productieve vaardigheden in de vreemde taal. Daartegenover
stonden de ervaringen en meningen van andere onderzoekers die beweerden dat
bewuste kennis van grammaticale regels het taalverwervingsproces wel positief
kon beInvloeden. (Lalleman 1999) Er zijn meerdere redenen waarom de
resultaten en meningen op dit gebied zo sterk verschilden (en nog steeds
verschillen). Een daarvan is dat het heel moeilijk is om precies te bepalen wat
een positief effect is en op welke manier dit effect gemeten moet worden.
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Daarnaast is het ook heel belangrijk rekening te houden met de doelgroep — het
taalniveau daarvan en de capaciteit om abstract te denken. (Er zijn weliswaar
nog meer redenen waarom het zo moeilijk is om een duidelijk antwoord te
krijgen op deze vraag, maar daar kan ik nu niet op ingaan.)
In de loop van de jaren 90 is de formulering van de vraag veranderd: het is niet
meer de vraag OF maar HOE we grammatica aanbieden: dat 'het bijslijpen en
verdiepen van grammaticaal inzicht ook een voorwaarde is om in een vreemde
taal te kunnen formuleren' (Lalleman 1998), lijkt inmiddels door onderzoek en
ervaring toch sterk bevestigd te zijn. Op dit moment richt het onderzoek zich op
het effect van uitleg van verschillende soorten grammaticaregels. Men gaat er
daarbij van uit dat er verschil is in de moeilijkheidsgraad van regels: sommige
regels zijn moeilijk, andere makkelijk te verwerven. Als we weten welke regels
moeilijk te verwerven zijn, kunnen we ons verder bezig houden met de vraag
hoe we deze regels moeten aanbieden zodat de studenten ze ook productief gaan
toepassen.
Ik zou graag bij twee punten van het bovenvermelde willen stilstaan. Ten eerste
wil ik mijn mening geven over de vraag naar de zin van expliciete uitleg van
regels. Daarbij heb ik uiteraard alleen die doelgroep voor ogen die ik in 1.2.
beschreef. Bewuste kennis van grammatica is volgens mij een instrument dat
bijna altijd kan helpen — mits men het gebruikt. Dit instrument te gebruiken kost
echter zo veel extra inspanning, dat men bij productief taalgebruik
(performance) de voorkeur geeft aan intuItie en spontaniteit (competence).
Omdat de intuItie in een vreemde taal gebrekkig is, ontstaan er fouten. Maar als
we de studenten helemaal niet leren om het instrument `expliciete kennis van
grammatica' te hanteren, dan geven we hen prijs aan hun gebrekkige intuItie en
stellen hen geen instrument beschikbaar om deze intuItie te checken en bij te
werken. Wij willen dat onze studenten met dit instrument kunnen omgaan. Maar
daamaast moeten we ook veel meer aandacht besteden aan het vergroten van de
spontane intuItie, van het taalgevoel.
Ten tweede valt het mij op dat er in de literatuur meestal sprake is van het nut
van het uitleggen van grammaticaregels. De vraag is voor mij niet of uitleg van
regels (of wanneer uitleg van regels of op welke manier) zinvol is, want dit
vormt bij onze doelgroep zeker geen probleem (zie 1.2.), maar veeleer welke
oefenvorm zinvol is. Hoe moeten we een taalverschijnsel dat uitgelegd werd en
door de studenten begrepen werd op zo'n manier oefenen dat het tot de
competence van de studenten kan gaan behoren? Nagenoeg iedere docent kent
de situatie dat wanneer een regel uitgelegd en daarna in een leer- of oefenboek
geoefend werd, deze oefeningen door de meeste studenten bijna foutloos
gemaakt kunnen worden. Maar gaan de studenten vervolgens vrij teksten
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formuleren, worden de daarvoor behandelde verschijnselen toch niet correct
toegepast.

2.2. Het schrijfproces
Uit onderzoek in de jaren 70 en 80 is gebleken dat het schrijfproces uit drie fases
bestaat: plannen, formuleren en reviseren. Daaruit vloeit voor ons weer een
vraag voort: In welke van deze fases moeten de studenten aandacht schenken
aan de taalvorm, aan grammatica? Sommige onderzoekers in de jaren 80 waren
van mening dat het beter was wanneer men zich pas in de laatste fase van het
schrijfproces met grammatica ging bezighouden: 'This research portrays
effective writers as waiting until the final stages of the drafting process to edit
their work and ineffective writers as focusing on form early in the process rather
than looking at content and organisation'. (Frodesen / Holten 2003: 145) Later
onderzoek heeft echter uitgewezen dat aandacht voor grammatica van belang is
in elke van de drie fases van het schrijfproces mits men rekening houdt met
verschillende soorten grammaticale instructie. We kunnen grammatica niet
beperken tot het corrigeren van fouten door de docent als de student de tekst al
heeft afgegeven. De aandacht voor de vorm moet bijna tegelijk met de aandacht
voor de betekenis komen. Dit betekent echter niet alleen schrappen en corrigeren
van fouten zonder dat men verder komt dan tot een paar zinnen waarbij de
student telkens weer niet weet hoe hij/zij verder moet. Het betekent veeleer dat
we de studenten er constant aan herinneren dat ze naast het plannen van de
inhoud ook over taalkwesties nadenken. Dit kunnen ze doen door zich by.
gedurende het hele proces de volgende vragen to stellen: Wat wil ik zeggen?
Wat zal de inhoud van mijn tekst worden? Wat wil ik met de tekst bereiken?
Wat schrijf ik eerst, wat vertel ik pas op het eind? (plannen van de inhoud) Hoe
ga ik dit zeggen? Welke formuleringen ken ik die ik hier kan gebruiken? Drukt
deze constructie uit wat ik wil zeggen? Kan ik dit woord op deze manier
gebruiken? Hierbij kan (moet zelfs) de docent helpen met het zoeken naar juiste
formuleringen. De aandacht voor woordenschat heeft daarbij de voorkeur,
aandacht voor grammatica volgt. De studenten maken een concept, ze gebruiken
de door de docent aangeboden nieuwe woorden of uitdrukkingen in zinnen,
helpen elkaar met grammatica. In mijn colleges schrijfvaardigheid heb ik goede
ervaringen opgedaan met deze werkwijze.

2.3. Feedback
Op welke manier moet feedback van de docent gebeuren zodat de student daar
echt baat bij heeft? Ook over deze vraag bestaan er inmiddels verhandelingen
die inspirerende antwoorden geven. Het belangrijkste acht ik daarbij het inzicht
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dat feedback het meeste oplevert als de studenten hun fouten zelf moeten
ontdekken en zelf moeten corrigeren. Voor het ontdekken en corrigeren van
fouten bestaan er inmiddels lijsten van codes of symbooltjes die de docent kan
gebruiken (een goed systeem van codes bevindt zich in het boek Schrijven
schreef geschreven'). Mijn ervaring is dat dit heel goed werkt en dat de
studenten op deze manier hun fouten altijd konden corrigeren (ik bedoel hiermee
alleen grammaticale fouten).

3. Illustratie van het probleem aan de hand van enkele voorbeelden van
studenten Nederlands aan de Masaryk Universiteit

3.1. Korte beschrijving van de teksten
De grammaticale verschijnselen die ik nu wil illustreren, heb ik verzameld uit
ongeveer 35 teksten en tekstjes van 15 studenten. Daarvan waren 6 studenten
van het derde studiejaar en 9 studenten van het vijfde studiejaar. Dit zijn niet al
onze studenten. Het gaat hierbij alleen om een steekproef voor de behoefte van
deze bijdrage. Desalniettemin komen de resultaten van deze steekproef overeen
met mijn eigen ervaringen en waarschijnlijk ook met de ervaringen van andere
docenten Nederlands in Tsjechie. Alle teksten zijn thuis geschreven (het waren
meestal huiswerkopdrachten of stukken uit scripties), dus niet in een stresssituatie zoals bij een examen (zonder tijdsdruk enz.).

3.2. De meest voorkomende fouten in de grammatica
Zoals ik al in het begin van mijn bijdrage heb opgemerkt, zijn de individuele
verschillen tussen de studenten ondanks een aanvankelijke grote homogeniteit
heel groot. Daarom kunnen we ook als het om moeilijkheden met grammatica
gaat niet alle studenten over een kam scheren. We kunnen niet zeggen: dit
vinden Tsjechische studenten moeilijk, daarin maken ze allemaal fouten. Er zijn
namelijk qua frequentie verschillende soorten fouten. Ik stel voor de
grammaticale verschijnselen waarin de meeste fouten worden gemaakt, in drie
groepen in te delen: 3
1. Verschijnselen waarin door bijna zonder uitzondering iedere Tsjechische
leerder fouten gemaakt worden, op verschillende niveaus, zij het in
verschillende mate. Het gaat om het gebruik van lidwoorden, het gebruik
van `te' in een infintiefconstructie en kennis van grammaticale
eigenschappen van een lexicale eenheid.
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2. Verschijnselen die bij een behoorlijk groot deel van de studenten fouten
veroorzaken, maar lang niet bij iedereen. Met name studenten met een
grote taalaanleg hebben nauwelijks moeilijkheden met deze regels.
Hierbij horen de woordvolgorde, het gebruik van er, de vorm en het
gebruik van werkwoordscategorieen, het gebruik van verwijswoorden en
de declinatie van adjectieven.
3. Grammaticale verschijnselen die alleen bij een kleine groep studenten
voor problemen zorgen, zoals by. het weglaten van een zinsdeel (subject
of object) of het foutief gebruik van woordsoorten.
In de volgende alinea's ga ik de fouten uit de eerste groep en fouten bij de regels
van de woordvolgorde illustreren.

3.3. Het gebruik van lidwoorden
Foutief gebruik van lidwoorden komt op alle niveaus voor en heeft te maken
met het concept van een substantief in de grammatica van de moedertaal: daarin
is namelijk geen plaats voor het lidwoord. Dit is de eerste reden waarom dit een
moeilijk verschijnsel is. De regels voor het gebruik van het bepaald, onbepaald
of geen lidwoord zijn zeer complex. We hebben hier dus te maken met een
functioneel complexe regel waaraan in de uitleg veel en regelmatig aandacht
wordt besteed.
Het bijzonder moeilijke aan dit verschijnsel is dat de regels vaak wel op
de juiste manier worden toegepast. Zoals de eerste twee voorbeelden laten zien
kan een student in een zin een lidwoord `vergeten' hoewel alle andere perfect
zijn gebruikt:
Op eerste dag van de maand moet de huur voor die maand betaald zijn.
Pas in het volgende hoofdstuk komt lezer te weten wat er in het bos was.
En waarom zijn ze niet samen op hetzelfde moment doodgegaan maar rustig de ene na
andere!
Al Naar tekeningen ... waren heel interessant, maar wat ze in Pikkuhenki toonde,
maakte nog groter indruk.

3.4. Het gebruik van te in een infinitiefconstructie
Ook hier gaat het om een verschijnsel dat in de grammatica van de moedertaal
geen equivalent heeft. Hoewel het meestal vrij snel en goed door de studenten
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wordt begrepen en het gebruik daarvan niet al te vaak tot fouten leidt, komen in
bepaalde contexten ook bij de beste studenten 4 fouten voor. Voorbeelden:
Het is echt ontzettend zwaar zoiets aan je moeten schrijven.
Ik vind het zo gezellig met mijn familie en vrienden samenzijn.

In dit geval is het goed om de bron op te schrijven en de datum melden waarop ik het
document heb geraadpleegd.

3.5. Kennis van grammaticale eigenschappen van een lexicale eenheid
Bij het verwerven van woordenschat moeten de studenten niet alleen de
betekenissen van een woord leren, ze moeten ook het register leren waartoe het
behoort, de context waarin het gebruikt wordt en de grammaticale
eigenschappen ervan.
De eerste twee voorbeelden illustreren het moeilijke karakter van het werkwoord
zich iemand herinneren en het derde voorbeeld laat de verwarring zien die bij de
studenten heerst als het om gebruik van allebei gaat (dat met beide wordt
verwisseld):
Ik weet niet of u aan me herinnert
Ik weet niet zeker of u mij herinnert
Allebei cursussen waren voor Mil heel interessant.

3.6. Woordvolgorde
Woordvolgorde heeft mijns inziens van alle taalverschijnselen die ik hier heb
genoemd, het meest met het taalgevoel of de taalintuItie te maken. Expliciete
kennis van regels helpt bij de taalproductie in dit geval het minst. Zij kan wel
helpen bij de correctie van de teksten door de student zelf. Maar als het om
oefenvormen gaat, acht ik op dit gebied eigenlijk alleen die oefeningen zinvol
die gericht zijn op het vergroten van de intuItie in het Nederlands. Helaas is
intuItie in de vreemde taal iets waarover we nog steeds heel weinig weten, zie
het volgende citaat: 'This intuition is, of course, something that comes to L2
writers only gradually (or not) through long exposure to and/or study of the
second language'. (Frodesen / Holten, 2003: 144)
De volgende voorbeelden illustreren moeilijkheden met de woordvolgorde in
een bijzin, iets waarmee veel Tsjechische studenten worstelen.

Qd

Het interesseert me voor welke lezers werd dit boek geschreven in confi-ontatie met de
lezers die het boek werkelijk lezen.
Je begint met een recent overzichtswerk met een literatuurhjst, en dan volg je
vervvijzingen naar andere boeken, waarin vind je nog andere verwijzingen, en zo gaat
het verder...
Je kunt duidelijk zien dat Brown heeft nog nooit lets over iconografie gehoord.

Een minder frequent, maar toch lastig verschijnsel is de plaats van het
wederkerend voornaamwoord in de zin:
Daar kunnen zich de kippen wel een beetje bewegen maar ze zijn sowieso in de veel te
kleine ruimte opgesloten.

4. Samenvatting
Voordat ik mijn ervaringen samenvat en enkele adviezen voor collega's probeer
te formuleren, wil ik nog benadrukken dat schrijven in een vreemde taal meer is
dan alleen schrijven zonder fouten. Ik heb me in mijn bijdrage op grammatica
geconcentreerd en dan nog op een heel geIsoleerde, `schoolse' manier. Maar dit
is slechts een van de vele aspecten van het schrijfproces waarbij ik persoonlijk
andere aspecten (zoals by. woordenschat, culturele verschillen, stilistische
vaardigheden) veel belangrijker acht.
Samenvattend kan ik zeggen dat er eigenlijk weinig `zuiver' grammaticale
fouten voorkomen vergeleken met fouten in woordgebruik. We moeten dan ook
veel meer aandacht besteden aan de uitbreiding van de productieve
woordenschat waarbij niet vergeten mag worden dat grammaticale
eigenschappen van een nieuw woord daar net zo goed bij horen als de betekenis
en de gebruiksmogelijkheden van het woord. We zouden ook veel meer
aandacht moeten besteden aan het schrijfproces zelf, aan culturele verschillen in
schrijfconventies, aan de functie van verschillende tekstsoorten, aan kennis van
stijlregisters enz. Tijdens de ontwerpfase van een tekst of eigenlijk nog daary6Or
zou er veel voorbereidend werk gedaan moeten worden wat vaak te kort komt.
Vooral in het begin moet er veel meer nog op zinsniveau geoefend worden.
Wat de meest voorkomende fouten betreft, denk ik dat de uitleg veelvuldig
herhaald zou moeten worden, maar dat er vooral oefenvormen gebruikt moeten
worden die gericht zijn op het vergroten van de intuItie voor de vreemde taal.
Werken met een geclassificeerde foutenlijst, zodat de studenten zelf over hun
fouten moeten nadenken en ze moeten corrigeren levert veel meer op dan het
aangeven van de correcte vorm door de docent. Een tekst wordt bij mij pas
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goedgekeurd als die ook door de student zelf werd gecorrigeerd. Dit kost zowel
de docent als de student veel tijd, maar hiermee heb ik in mijn colleges tot nu
toe de beste resultaten kunnen bereiken. Hierin sluit ik me dus aan bij andere
docenten die over een dergelijke aanpak berichten (bv. Lalleman 1998).
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Men zou bij deze indeling ook van een verschillende mate van complexiteit van de regels
kunnen spreken. Dan zouden de verschijnselen die ik in de eerste groep noem als heel
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complex voor de Tsjechische leerders gelden, de verschijnselen in groep 2 als minder
complex en die in groep 3 als het minst complex van alle drie de groepen.
Ik ben me bewust van het problematische karakter van een omschrijving als 'de beste
studenten`. In dit artikel bedoel ik daarmee gevorderde studenten die op een heel hoog niveau
(bv. een wetenschappelijke tekst of een krantenartikel) bijna foutloos kunnen formuleren, met
een gevarieerd woordenschat- en grammaticagebruik. Helaas bereiken maar weinig studenten
dit niveau.
4
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Fonetica, fonologie en uitspraakonderwijs
Roland Nagy
EOtvOs Lorand Tudomanyegvetem, Budapest
Samenvatting:
Het is bekend dat het vaststellen van de juiste aanpak cruciaal is voor efficient
onderwijs. Als men besluit een leerboek te schrijven, dan moet men zich een
aantal noodzakelijke vragen stellen voor men aan het werk gaat. Men moet
eerst en vooral de doelgroep en de doelstellingen van het leerboek vaststellen.
In deze bijdrage geef ik een kort overzicht van de didactische uitgangspunten
van een nieuw leerboek Nederlandse fonetiek en fonologie voor
Hongaarstaligen, dat dit jaar zal verschijnen'. Ik probeer te laten zien wat voor
implicaties de keuze van de doelgroep heeft op de doelstellingen en de
ordeningsprincipes van het leerboek.
Je znamou skutecnosti, ±e stanoveni pravidel spravne vj'slovnosti ma zasadni
v Iznam pro efektivni v1.uku jazyka. Rozhodneme-li se napsat ueebnici musime si
polozit mnoho otazek, ktere je ti'eba pied zapoeetim pi-ace zodpovedet. Je ti'eba
nejprve stanovit cilovou skupinu a cil, ktereho chceme dosahnout. Nispevek
podavó kratkj' pl'ehled didaktic4vh zasad nove ucebnice "Nizozemska fonetika
a fonologie pro mad'arsky mluvici". Ucebnice bude vydana v tomto rote.
Pokous'im se ukózat mo±ne dtrsledkv volbv cilove skupiny na cile a zasadv
uspoPadcini ueebnice.
-

Inleiding
De bruikbaarheid van een leerboek hangt in hoge mate of van (1) de
uitgangspunten en de doelstellingen ervan, en van (2) hoe deze uitgangspunten
in de inhoud en de structuur van het leerboek verwezenlijkt worden. In wat hier
volgt, vindt u een korte beschrijving van deze twee vragen naar aanleiding van
mijn te verschijnen leerboek uitspraak Nederlands. De bedoeling is om te laten
zien op welke manier een leerboek tot stand komt.
Mijn uitgangspunt is de doelgroep van het leerboek. Ik probeer te laten zien
hoe de doelstellingen geImpliceerd worden door verschillende eigenschappen
van de doelgroep. Elk deel wordt met een kort uittreksel uit een kenmerkend
hoofdstuk gallustreerd, namelijk het hoofdstuk over de velaire fricatieven /''/ en
/xi, om te laten zien hoe de uitgangspunten in het leerboek gestalte krijgen.
De doelgroep
De eerste vraag die men zich bij het samenstellen van een leerboek moet stellen
is: `voor wie schrijf ik het boek?' Er moet dus eerst en vooral een doelgroep
bepaald worden. Daarna, op basis van de behoeften van de doelgroep, moeten de
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doelstellingen vastgesteld worden. Deze twee stappen zijn uiteraard niet te
scheiden.
Het vaststellen van de doelgroep is meestal het gevolg van een persoonlijke
keuze. De doelgroep wordt op basis van een aantal subjectieve criteria gekozen.
Zo kunnen onder meer persoonlijke interesse, de relatie met een gegeven groep,
vakmanschap en de behoeften van de groep er een rol in spelen.
De doelgroep van mijn leerboek bestaat uit Hongaarstalige studenten
Nederlands in het universitair onderwijs. Mijn keuze werd gemaakt onder meer
op basis van: (1) het felt dat mijn moedertaal het Hongaars is, en ik — ook door
persoonlijke ervaringen — de specifieke moeilijkheden van de Nederlandse
uitspraak voor Hongaarstaligen ken; (2) ik geef les aan studenten van een
universiteit, en ik ben vertrouwd met de speciale behoeften en problemen van
deze groep taalleerders; (3) er bestaan eigenlijk geen uitspraakleerboeken die
aan deze speciale behoeften van deze doelgroep beantwoorden.
De doelgroep heeft twee belangrijke kenmerken. Ten eerste zijn het
studenten met een specifieke moedertaal, namelijk het Hongaars. Ten tweede
volgen zij hun studies in het universitair onderwijs. Deze twee eigenschappen
hebben speciale implicaties ten aanzien van de doelstellingen en opbouw van het
leerboek. In het nu volgende zal ik deze implicaties systematisch onder de loep
nemen.
-

Studenten Nederlands in het universitair onderwijs
De eerste belangrijke eigenschap van de doelgroep is dat hij uit studenten
Nederlands in het universitair onderwijs bestaat — toekomstige neerlandici dus.
Met andere woorden: de doelgroep bevat taalleerders die zich na verloop van
tijd beroepshalve met het Nederlands bezig zullen houden. Hieraan zijn twee
belangrijke implicaties verbonden. De caste betreft taalkennis, de tweede
taalbewustheid. Neerlandici moeten aan de ene kant de taal — en daarmee wordt,
uiteraard, ook de uitspraak van de taal bedoeld — op een heel hoog niveau
beheersen. Aan de andere kant moeten zij zich van de taal veel meer bewust
worden dan `gewone' taalleerders. In de volgende delen ga ik op deze twee
implicaties in.
Taalkennis en uitspraakniveaus
De doelstelling in uitspraakonderwijs, dus ook van een leerboek, worden in de
eerste plaats aan het niveau van de door de doelgroep te bereiken uitspraak
gerelateerd. Hoewel het uitspraakniveau niet `meetbaar' is in de klassieke zin
van het woord, kunnen er een aantal (min of meer) objectieve maatstaven
opgesteld worden op basis waarvan het uitspraakniveau van een taalleerder met
enige zekerheid gemeten kan worden. Ik beperk me hier tot drie criteria,
namelijk (1) verstaanbaarheid, (2) de realisering van segmenten, (3) het
consequent zijn in de keuze van een taalvariant.
In de volgende alinea's geef ik een kort overzicht van (1) drie
doelgroepen van verschillend niveau, (2) drie uitspraakniveaus die voor deze
doelgroepen als doelstelling vastgesteld kunnen worden, (3) drie criteria
waaraan de drie uitspraakniveaus moeten voldoen. Dit is om te laten zien wat de
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voornaamste eigenaardigheden van mijn doelgroep zijn en de voor deze groep
als doel gestelde uitspraak is.
• Niet-professionele taalgebruikers
De eerste doelgroep die onderscheiden kan worden, bevat niet-professionele
taalgebruikers. Dat wil zeggen, mensen die de taal voomamelijk niet
beroepshalve gebruiken, bijv. toeristen. De primaire doelstelling van deze groep
is — zoals het in de omgangstaal verwoord wordt — zich verstaanbaar kunnen
maken, een verstaanbare uitspraak te verwerven. Bijvoorbeeld, als iemand als
toerist naar Nederland gaat, dan kan hij zich met een paar eenvoudige, min of
meer duidelijke taaluitingen redden. Voor zo iemand is het voldoende als hij —
voor zover hij de klemtoon op de juiste syllaben zet — de Nederlandse klanken
door de `meest gelijke' Hongaarse klanken vervangend [ble:tcer n'e:dcerlandz]
zegt. Zijn primaire doel is immers dat hij verstaan en begrepen wordt.
Wat zijn de criteria van verstaanbaar spreken? Het is interessant dat
verstaanbaarheid (intelligibility) (Lowie 2004: 4-5; Dalton en Seidlhofer 1994:
9-12; Kenworthy 1987: 13-25) zelf als een criterium wordt gehanteerd.
`Verstaanbaar' moet dus `verstaanbaar' zijn. Het wordt als een fundamenteel
kenmerk van de kennis van de uitspraak van een vreemde taal beschouwd. (Thio
en Verboog 1991; Van Heuven en De Vries 1983; O'Connor 1980).' Het is
eigenlijk een complex criterium dat vooral op de communicatieve functie van de
taal betrekking heeft. Volgens recent onderzoek hebben prosodische factoren de
meeste invloed op verstaanbaarheid (Celce-Murcia e.a. 1996; Kenworthy 1987).
Dat wil zeggen dat in een leerboek voor beginnende taalleerders de prosodie van
de taal de meeste aandacht zou moeten krijgen.
• Professionele taalgebruikers
De situatie is heel anders als iemand de vreemde taal dagelijks gebruikt of zich
er beroepshalve mee bezighoudt. Voor deze professionele taalgebruikers is
verstaanbaarheid een basisvoorwaarde, maar het is niet voldoende. De luisteraar
heeft bij de sprekers een soort kwalitatieve verwachting, zij het impliciet of
expliciet. Voor zulke taalgebruikers is een goede uitspraak meestal onmisbaar.
Men denke bijvoorbeeld aan zakenmensen, voor wie een goede uitspraak
financiele consequenties kan hebben, of aan hotel receptionisten die het imago
van een duur hotel door de gebrekkige uitspraak snel kunnen ruIneren. Deze
mensen moeten niet alleen verstaanbaar, maar ook redelijk gemakkelijk en mooi
spreken. Ze moeten dus `prettig' spreken. Een belangrijk criterium van deze
`prettig verstaanbare' uitspraak (comfortably intelligible) (Lowie 2004: 4;
Kenworthy 1987: 3-4) heeft te maken met de realisatie van segmenten. Voor een
prettig verstaanbare uitspraak is het niet voldoende als er op prosodisch niveau
geen grote fouten worden gemaakt. De uitspraak van de segmenten moet ook
vrij `Nederlandsachtig' zijn. Het directe vervangen van de Nederlandse klinkers
en medeklinkers in beter Nederlands door min of meer gelijkluidende segmenten
uit de eigen foneeminventaris,[b'e:tcer n'e:dcerlandz], maakt bijvoorbeeld de
uitspraak onprettig. Iemand die prettig verstaanbaar spreekt, moet dus een
onderscheid maken tussen een voile en een gereduceerde klinker, een stemloze
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en een stemhebbende medeklinker: [bie:ter n'e:darlants] in plaats van [b'e:tcer
n'e:dcerlandz].
• Neerlandici
Tot de derde groep behoren ook professionele taalgebruikers, maar van een
bijzonder soort. Het zijn de neerlandici: docenten, onderzoekers en anderen die
met het onderwijs van het Nederlands op de een of andere manier verbonden
zijn. Ze nemen binnen de professionele groep een speciale plaats in. Ten eerste
is het Nederlands voor hen niet alleen een communicatiemiddel. Het is een
`werktuig', of nog beter, een 'werkstuk' waaraan ze werken en dat ze willen
vervolmaken. Ten tweede — aangezien veel neerlandici als docent werken —
dienen zij als model voor hun studenten. Het is duidelijk dat het taalniveau, dus
ook kwaliteit van de te bereiken uitspraak, voor een docent (een neerlandicus)
hoger moet liggen dan voor degenen die zich met de taal wel beroepshalve, maar
toch op een heel andere manier bezighouden. Voor docenten is 'prettig
verstaanbaarheid' een basisvoorwaarde. Hun doelstelling moet een 'nearnative', ofwel `moedertaalachtige' uitspraak zijn.
Een belangrijk kenmerk waaraan een moedertaalachtige uitspraak moet
voldoen is consequent zijn in de keuze van een bepaalde taalvariant. Aangezien
binnen het Nederlandse taalgebied — afgezien van de vele dialecten — twee grote
regionale standaarden bestaan, moet de neerlandicus zich dan consequent aan
een van de twee standaarden houden. Dat komt vooral tot uitdrukking op het
segmentale niveau (Van Heuven en De Vries 1983: 182). Van neerlandici met
moedertaalachtige uitspraak kan men dus verwachten dat zij een bewuste keuze
maken tussen een noordelijke uitspraak [biejtat n'eirelants], met gediftongeerde
vocalen en een gooise-r, of een zuidelijke uitspraak [bletab nledaglants], de
monoftongische vocalen, en huig-r's (eventueel tongpunt-r's). Het vermengen
van de twee standaarden levert in de meerderheid van de gevallen (hoewel niet
altijd) een on-Nederlands resultaat op, bijv. de monoftongische realisatie van de
vocalen met een gooise-r [b'etat n'erelants].
De vraag is nu: op welke manier wordt deze doelstelling, dat wil zeggen het
hoge niveau in de te bereiken uitspraak in het leerboek verwezenlijkt? In de
volgende kopie van het deel Articulatorische beschrijving wordt het verschil
tussen de harde- en de zachte-g beschreven.
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2. ARTICULATORISCHE BESCHRISVING
Mats van articulatie
Beide klanken zijn velaire medeklinkers. Ze warden gevormd met de tongrug tegen het zachte verhemelte
(velum).
Articulatiewijze.
Beide medeklinkers zijn fricatieven
Stembebbendheid -.
de ix/ is sternloas, bijv. chloor, macht, leg
de ly/ is stemhebbend, bijv. gips, leggen.
De articulatiewijze van de velaire fricatieven vertoont wezenlijke verschillen in het hele taalgebied.
bekend en opvallend verschil is dat tussen de zgn. 'zachte' en 'harde W. De zachte g wordt vooral op het
gebied ten zuiden van de grate rivieren (Rijn, Maas) gebruikt, terwijI de harde g met het noordelijke
regiolixa worth geassocieerd.
Bij de articulatie van de zachte variant Iigt de vernauwing redelijk vooraan in de mondholte, bijna bij het
zachte gehemelte (palatutn), terwijIdeze vernauwing bij de harde g tamelijk achteraan bijna bij de huig is,
iie de atbeeldhlg oildefaio. De aildelkike fealkatie vau de Aeitiloze variant is rtieegid een palatale
fricatie€ de zgn. kh-lam [C] terwiji de noordelijke een uvulaire fricatief is. Dit tweede alternatief,
gearticuleerd net de tong en de huig tegetijk, komt vooral in de Randstad voor.

Zachte [x],
Op basis van Collins en iLlea (1996; 192)
Luister naar het verschil tussen de twee voornaamste realisaties van tie `g% Elk woord boor je twee
keer, eerst hour de noordelijke dan de zuidelijke variant.

it
gauss
Du.

•ar:rg_
gave

i gal
guard

1 gas
scarne

gek

geld
Reel
geit
PP,
let
od
riot
ens

. gesp
geest
gijp
_gisteren

': Gent
i gee. ,
gift:den
gist

k
_sgeen

gil
gier

r_t
Fg
g.r
greed

;of
.._.

gordel

i

In het noordelijke tegiolect van het taalgebied doet zich steeds vaker een andere tendens gelden. Er wordt
het onderscheid tussen de twee fonemen in de uitspraak, ofwel fonetisch steeds minder gehandhaafd. Men
hoort een stemloze Jul in pleats van een NI in aile posities. Het verschil is vooral opvallend in de anlaut.
ASs resultaat van deze tendens smelten de twee klanken op fonetisch niveau samen. Bij verzorgde
uitspraak en op fonologisch niveau blijkt het verschil zich nog to kunnen handhaven. Een bewijs voor dit
laatste is dat de vormen van leggen en !when in de onvoltooid verleden tijd een verschillend suffix
krijgen: legde (.1egte) moan lachte. Dit proves van verstemlozing bevat ook de andere fricatieven, vgl.
In het zuidelijke regiolect, wear men een min of meer zachte g gebruikt, wordt het onderscheid in de
uitspraak van de stemloze en de stemhebbende varianten gehandhaafd.

Taalbewustheid en de rol van de theorie
Het feit dat de doelgroep uit universiteitsstudenten bestaat heeft nog een
belangrijke implicatie, namelijk taalbewustheid en de rol van de theorie.
Neerlandici — en in het bijzonder taaldocenten — onderscheiden zich van andere
`gewone' taalgebruikers ook wat hun taalbewustheid betreft. In de vakliteratuur
wordt erop gewezen dat het bewustmaken van de taalleerder van de fonologie,
de `grammatica' van de uitspraak bij kan dragen tot de vooruitgang van de
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uitspraak (Dalton en Seidlhofer 1994: 18-22; Kenworthy 1987: 45-46). Het is
duidelijk dat voor docenten deze bewuste kennis onmisbaar is. Als gevolg
hiervan moet een leerboek dat speciaal voor universiteitsstudenten, dat wil
zeggen voor toekomstige neerlandici (waarvan velen later docent worden)
bestemd is, naast de praktische oefeningen, ook veel aandacht besteden aan het
bewustmaken van de `uitspraakgrammatica', de fonologie van de taal.
In het leerboek krijgt de theorie dus een belangrijke rol. In de eerste plaats
wordt er gebruik gemaakt van het theoretische apparaat van de fonetiek en de
fonologie. Zo wordt bijvoorbeeld het fonetische schrift van IPA gebruikt, de
vakterminologie van articulatorische fonetiek. De fonologie wordt in de eerste
plaats een structureel ordeningprincipe gehanteerd. Dat wil zeggen dat de
hoofdstukken zijn geordend op basis van fonemen (niet op basis van klanken
dus) en de natuurlijke klassen. Bij elk foneem of foneempaar worden de
fonologische regels die voor het gegeven foneem of foneempaar van toepassing
zijn, beschreven. Daarnaast worden er natuurlijk oefeningen aangeboden. Ter
illustratie presenteer ik hier de beschrijving van regressieve assimilatie van
velaire fricatieven, een transcriptieoefening en een samenvattende tabel van
foneem-allofooncorrespondenties.

5.2

Assintilatieverschijuselen

5.2.1

Regressieve assimilatie

x

d

Net als in het Hongaars, wordt een stemloze fricatief (/s, f, x/) stemhebbend als hij een stemhebbende
plosief voorafgaat, bijv. lachbui Soxbaey/ 9 [Paybicey]. Er vindt dus regressieve assimilatie piaats.
(voor f zie
voor s zie
De regel is van toepassing towel in de simplexen als in de morfologisch
complexe woorden.
Hierbij is het van Been belang of de stemloze fricatief een onderliggend /x/ of een ly/ is, die door de
verscherpingsregel als [x] gerealiseerd wordt. De regressieve assimilatie vindt in beide gevallen plaats,
bijv, aanlegboei Panlcy+buj/ 3 tanitx+bujj -3 [ankybuj].
Luister en spreek nit! txb, Xd/ fyb, yd1
lachbui
I lachbek

I pechdienst

I pechduiveltje

Luister en spreek nit! /yb, yd/ fxb, xdi tyb, ydi
rugby

kgbord

oogba/

bergbeek

hoogbal

deegbak

legdek

dagdiel

slagduif

zoogdier

hoogdag

zegbaar

Vooral in senile spraak vindt de assimilatie ook op zinsniveau plaats, over de woordgrenzen been (sandhi),
bijv. Leg die maar neer. /ley dimamer/ -3 [lex dimamer] 3 [itydimarner]
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7.2

Trattscriptieothoing

Schrijf de etranscribeerde woorden of zinnen uit met de gewone
'axtentaxtexh'oyeb'crye

y'envanyerartsveindefatnaryeonmen

day'enendifenyclty'ave

ikuxlyeaxnary'enahauuey'an

8. SAMENVATTENDE TABU, VAN FONEMEN, A LLOFONEN EN REGELS
FONEEM

ALLOEOON

/gaan/
tY/

/Icy/

fapyan/
/x/

/x'aos/
/l'axbcay/

SPELLING

[x]

Exi

REGEL

<gaan>

[yan]

<leg>

Auslautverscherping

ropxanj

<opssan>

progressieve assimilatie

[x'aos]

<ikaos>

raYbceYi

<lachbu i>

[Icxj

regressieve assimilatie

Hongaarstalige studenten — taalspecificiteit
Het eerste deel van de definitie van de doelgroep, `Hongaarstalige studenten'
heeft ook een implicatie die centraal staat. De leden van de doelgroep hebben
allemaal dezelfde moedertaal die bovendien tot een andere taalfamilie behoort.
Wetenschappers, van welk theoretisch kader dan ook (error analysis,
markedness theory, interlanguage hypothesis, enz.) (Celce-Murcia 1994: 19-24),
zijn het erover eens dat interferentie, ofwel negatieve transfer, meestal een
aanzienlijke belemmering is bij het leren van de uitspraak van een vreemde taal.
In de meeste uitspraakleerboeken aangezien de doelgroep ervan heterogeen is
— wordt er echter geen of weinig belang aan de moedertaal van de taalleerders
gehecht.
Op enkele uitzonderingen na zijn de voor anderstaligen bedoelde
leerboeken (vooral intramuraal) bestemd voor mensen die de taal binnen het
Nederlandse taalgebied willen leren en gebruiken. Het gaat dus meestal om
mensen met verschillende moedertalen. Het is begrijpelijk dat deze leerboeken
niet op alle taalspecifieke problemen waarmee de sprekers van de een of andere
taal geconfronteerd zijn kunnen ingaan. 4 Het vergelijken en contrasteren van de
moedertaal met de doeltaal, zowel fonetisch als fonologisch, is echter een
belangrijk hulpmiddel, in het bijzonder bij meer taalbewuste groepen, zoals
toekomstige neerlandici.
In mijn leerboek wordt er een taalspecifieke benadering gehanteerd om speciale
hulp to bieden aan de Hongaarstalige studenten. Dat houdt bijvoorbeeld in dat
zowel de articulatorische als de fonologische verschillen tussen het Hongaars en
het Nederlands behandeld worden. Bij elk foneem wordt er bijvoorbeeld een
apart deel besteed aan de articulatorische moeilijkheden van Hongaarstaligen.
Illustratief hiervoor is het volgende uittreksel van het deel Wergelijking met het
Hongaars':
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3. VERGEWKING MET )SET IIONGAARS
3.1

Articulatiemoeilijkheden voor ilongaarstaligen

De Nederlandse velaire fricatieven zorgen voor de meeste anderstaligen voor moeilijkheden bij bet leren
van de correcte uitspraak. Hoewel de meeste Fiongaarstaligen er zich niet bewust van nijn, bestaat er ook
in het Hongaars een vergelijkbare klank. De glottale fricatief Ai/ (meestal gespeld met een <11 , , maar in
vreemde woorden soms ook met <ch>) worth aan het woordeinde als een stemloze velaire fricatief [x]
met een sterke frictie, een hoorbaarder geniis gerealiseerd, indien die door een achterklinker
voorafgegaan wordt, bijv. in doh en potroh bij de productie van deze /lank in het Hongaars is de
vernauwing in het zachte gehemelte (velum) vergelijkbaar met die in de standaarduitspraak van de
Nederlandse velaire fricatieven. De slotklanken vats deze twee woorden kunnen als een goed tritgangspunt
worden beschouwd veer het leren van de Nederlandse velaire fricatieven.
'mister en spreek nit! Let op het sterkere geruis bij de Nederlandse woorden.

Nederlands
[x)
doch
baktrog
leach
:s ech
hack
Pesach
Kazach

'Hongaars
[X]

Nederlands
DO

doh
pcnroh
/ouch
cech
fach
Pe.cich
kazah

Bach
sl_gg
ach
_Nch
eunuch
moloc,h

Hongaars
[x]

Bach
sah
ah
__Nth
eunuch
moloch

Conclusie
Het doel van deze bijdrage was om een beeld te geven van de werkwijze bij het
samenstellen van een leerboek uitspraak Nederlands. Het is duidelijk geworden
dat het doel van het beschreven leerboek is om aan de speciale behoeften van de
doelgroep Hongaarstalige studenten Nederlands in het universitaire onderwijs
te voldoen. Dit komt specifiek tot uiting in (1) het voorstellen van een
moedertaalachtige uitspraakniveau; (2) de bewustmaking van de studenten van
de uitspraaktheorie; (3) de oefeningen hiervoor in een contrastieve,
taalspecifieke context.
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Noten:
Bij deze wil ik graag dank zeggen aan de Nederlandse Taalunie voor haar tinanciele steun waardoor het
samenstellen van het leerboek mogelijk werd gemaakt.
Het is ook mogelijk om de richting van implicatie tussen deze twee in de omgekeerde volgorde toe to passen.
Dat wil zeggen de doelstelling bepaalt de doelgroep. In dit artikel en in het leerboek wordt van doelgroep
uitgegaan.
Bij sommige auteurs wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen verstaanbaarheid en begrijpelijkheid (Van
Heuven en Dc Vries 1983). Verstaanbaarheid is dan herkenbaarheid van de talige code, en begrijpelijkheid is de
decodeerbaarheid van de talige boodschap. De onderlinge relatie tussen deze twee kenmerken is nog niet
helemaal opgehelderd. lk gebruik de term `verstaanbaarheid' — evenals het Engelse intelligibility vooral in die
zin wordt gebruikt — in de ruime zin, d.w.z. het duidt zowel herkenbaarheid als decodeerbaarheid aan.
Hoewel er enkele
Engelse uitspraakleerboeken bestaan waarin ook taalspecifieke problemen ter sprake
komen, bijv. in de aanhangsels van O'Connor 1980 en die van Baker 1982, is er mij slechts een leerboek bekend
dat voor anderstaligen net een specitieke moedertaal (Frans) bestemd is. Het is de syllabus Nederlandse fbnetiek
van Ph. Hilligsman (1994), die overigens nog niet in boekvorm verschenen is.
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Tekststructuur en taalvaardigheid
Waarom tekstlingulstische inzichten in het Nederlands van belang
zijn voor tekstbegrip en schrijfvaardigheid i
Ted Sanders
Onderwijsinstituut Nederlandse taal en cultuur
Utrechts instituut voor Linguistiek OTS
Universiteit Utrecht

Samenvatting:
Taalgebruikers communiceren vaak door middel van teksten, uiteenlopend van
e-mails tot beleidsnota's. Kenmerkend voor teksten is dat ze samenhang
vertonen: coherentie. Talen hebben zelfs allerlei signalen die expliciet maken
hoe die samenhang kan worden afgeleid: connectieven of lexicale signalen. De
centrale gedachte in deze lezing is dat tekststructuur, en de manier waarop die
expliciet wordt gemaakt, van groot belang zijn voor taalvaardigheid; goede
lezers begrijpen de structuur, goede schrijvers produceren een tekst met een
duidelijke structuur. Uit onderzoek naar leesprocessen blijkt dat lezers zeer
geholpen to zijn door een tekst met signalen die aangeven hoe de structuur in
elkaar zit: ze lezen de direct volgende informatie sneller, en beantwoorden
tekstbegripvragen vaak beter. De structuur van een tekst is grotendeels bepalend
voor tekstkwaliteit.
a± po
Ulivatele jazyka east() komunikuji pomoci rfizn kh 014 textu, od
oficialni dokumenty. Vfraznjm rysem v§ech textu je le vykazuji koheretnost.
Jazyky maji pro vyjädi'eni teto koherentnosti rfizne prostPedky: spojky jako
nap'. 'protohe, ale, nebot , nebo lexikalni vfrazy typu 'ph'einou toho je' a 'proti
tomu stoji, he'.
Ve svem pPispèvku se budu zabf)vat strukturou textu, zpfisoby jak je tato
strukltura explicitné vyjadPena, jak plispiva k dobremu pochopeni textu
etenaPem a jak dobrf) pisatel produkuje text s jasnou strukturou.
.

-

Inleiding
Ik begin deze bijdrage graag met een fragment van een poetische, canonieke
tekst uit de Nederlandse cultuur, die op indrukwekkende wijze illustreert wat
tekstkwaliteit kan inhouden.
Zwarte Dino, jij wou Nina
Die met Rocco was verloofd
En toen Rocco werd gevonden
Werd jouw onschuld niet geloofd.
(Brandend Zand, J. Hoes, 1962)
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Mogelijk komt deze tekst uit een andere canon dan u verwachtte. Niettemin is
het een excellent voorbeeld van efficient en effectief taalgebruik. Er staat geen
woord teveel en ondanks de complexiteit van de gebeurtenissen is de samenhang
ons glashelder. 2
Ook de volgende tekst vertoont uiterlijke gelijkenis met een gedicht:
Bouterse bleek een dictator.
Hij regeerde in zijn eentje.
Hij liet zelfs mensen vermoorden.
Bouterse werd weer aan de kant gezet.
Wanneer gaat het echt goed met Suriname
In Suriname telt ieder yolk graag mee.
Elkaar vertrouwen blijft moeilijk.
Door de korte zinnen die elk op een nieuwe regel beginnen, ontstaat weliswaar
een poetisch tekstbeeld, maar het gaat om een tekst uit een schoolboek voor
leerlingen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Hij
bestaat uit grammaticaal correcte en goed gespelde zinnen, voor veel
taalgebruikers de belangrijkste criteria voor tekstkwaliteit. Maar daarmee is het
nog geen goede tekst. Het probleem met deze tekst is complexer: de samenhang
is niet helder voor de bedoelde lezers. Dit type problemen willen taalbeheersers
oplossen. In een tijd waarin mensen voortdurend en steeds meer moeten
communiceren met taal en tekst om maatschappelijk to kunnen functioneren,
blijft de relevantie van het vak taalbeheersing toenemen. Daarbij zijn
tekstopbouwproblemen vooral emstig omdat lezers en gespreksdeelnemers vaak
niet onder woorden kunnen brengen waarOm ze een tekst of gesprek niet goed
kunnen volgen. Problemen met tekstopbouw zijn bovendien lastig omdat er geen
lijst met regels bestaat waarin de oplossing gevonden kan worden. Oplossingen
varieren per taalgebruiksituatie en hangen nauw samen met de denkprocessen
van taalgebruikers.

1. De studie van taalgebruik en tekstkwaliteit
In de taalbeheersing stellen we ons steeds twee doelen: taalgebruik verklaren en
optimaliseren. Die doelen kunnen we formuleren als vragen. De eerste vraag is:
hoe werkt taal als communicatiemiddel? Dat is de theoretische vraag naar de
wijze waarop taal in het gebruik functioneert. Hoe doen wij dat als
taalgebruikers, teksten schrijven die anderen — met meer of minder moeite —
begrijpen, of conversaties voeren met verschillende personen tegelijk? Wat zijn
de regels waaraan we ons als taalgebruikers houden? En wat voor effect hebben
tekstkenmerken op taalgebruikers?
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De tweede vraag is die naar tekstkwaliteit: hoe kan de kwaliteit van teksten
worden geevalueerd en eventueel worden verbeterd? In de taalbeheersing wordt
nagegaan hoe goed of slecht een tekst functioneert, gegeven een bepaald
communicatief doel en een bepaalde doelgroep. Daarbij worden normen
gehanteerd als begrijpelijkheid, aantrekkelijkheid en overtuigingskracht.
Overigens gebruik ik de term tekst voor geschreven, monologische tekst en voor
gesproken, dialogische tekst in bijvoorbeeld conversaties. In het Engels zouden
we de term discourse hanteren.
Kenmerkend voor de taalbeheersing is juist de combinatie van deze twee
vraagtypen: die naar taalgebruik en die naar tekstkwaliteit. Een taalbeheerser wil
weten hoe het werkt, maar wil ook iets verbeteren als dat nodig is. En dat
verbeteren van communicatie is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten in de
wijze waarop taalgebruik in communicatie verloopt.
In deze bijdrage richt ik me op een centraal tekstfenomeen: de wijze waarop
taalgebruikers samenhang creeren in tekst. Die keuze is niet toevallig.
Samenhang is een wezenlijk kenmerk van teksten: zonder samenhang geen
tekst. Bovendien zal ik betogen dat samenhang van groot belang is voor de notie
tekstkwaliteit.
Wat bedoel ik met samenhang? Taalgebruikers communiceren door middel
van gesproken en geschreven teksten, die bestaan uit minimaal twee uitingen',
zoals in het volgende voorbeeld. Kenmerkend voor tekst is de samenhang tussen
die uitingen.
Greenpeace heeft in het Zuid-Duitse Beieren een nucleair transport verstoord.
Demonstranten ketenden zich vast aan de rails.
(Telegraaf, 10 April, 2001)
Essentieel is dat de samenhang niet zozeer moet worden gelokaliseerd in de
woorden van de tekst zelf, maar in de onderliggende betekenis. Tekst is het
product van denken. In het vorige voorbeeld is geen enkel expliciet linguIstisch
kenmerk dat erop wijst dat de segmenten moeten worden verbonden; toch zal
iedere competente taalgebruiker ze als een coherente tekst ervaren (Sanders &
Spooren 2006), bijvoorbeeld op grond van de referentiele coherentie die wordt
geconstrueerd tussen demonstranten en Greenpeace en tussen rails en transport.
2. Samenhang in tekst: Coherentie
Samenhang ontstaat onder meer doordat taalgebruikers betekenisrelaties tussen
tekstdelen leggen, de zogenaamde coherentie-relaties. Coherentie is een
mentaal, conceptueel construct — samenhang ontstaat immers door denken — dat
wordt gestuurd door diverse linguIstische signalen, welke kunnen worden
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opgevat als instructies om bepaalde coherentie-relaties te leggen (Sanders &
Spooren 2001). Een tekst bevat bijvoorbeeld allerlei verbindingswoorden die de
relaties expliciet maken: connectieven zoals en, toen, want en maar.
2.1. Tekstlingtfistiek

De systematiek achter het gebruik van dergelijke connectieven staat centraal in
het tekstlinguIstisch onderzoek. Kinderen die taal leren, moeten leren teksten te
bouwen met dergelijke coherentie-relaties. Hier zijn enkele voorbeelden 4 uit
kindertaal: de positief-additieve relaties Opsomming (1) en Temporele sequentie
(2), de positieve causale Reden- relatie (3) en de negatief-additieve
Tegenstelling (4).
(1)
(2)
(3)
(4)

Ouder: "Nou rijdt 'ie."
Peter (2 jaar, 3 maanden): "En nou gaat 'ie in het schuur."
Sarah (3 jaar): "... macaroni gegeten
en toen gingen we naar bed."
Daan (2 jaar, 10 maanden): "Papa, geef jij even die schop want ik ben hier
nog niet klaar."
Willem (3 jaar, 4 maanden): "Deze is niet een race-auto maar deze wel."

Met behulp van corpora en experimenten (Evers-Vermeul 2000; Evers-Vermeul
& Sanders 2001; Evers-Vermeul 2005; Spooren & Sanders 2004a) hebben we
onderzocht in welke volgorde kinderen relaties en de bijbehorende connectieven
verwerven. Daaruit blijkt dat de verwervingsvolgorde ruwweg de
bovenvermelde is:
(5) En > toen > want > maar
Die bevinding is in lijn met een cognitieve theorie van coherentie-relaties
(Sanders, Spooren & Noordman 1992, 1993) die stelt dat coherentie-relaties wat
betreft complexiteit systematisch verschillen in termen van onderliggende
principes, zoals Polariteit en Causaliteit. De kindertaaldata laten zien dat
positieve relaties eerder worden verworven dan negatieve relaties en additieve
relaties eerder dan causale. 5
Het systeem van Nederlandse connectieven kent echter meer dimensies dan
Polariteit en Causaliteit. Connectieven zijn ook te onderscheiden naar de
conceptuele relatietypen die ze uitdrukken: objectieve versus subjectieve
relaties. Onderzoek van de laatste tien jaar naar causale connectieven (zie onder
meer Pander Maat & Sanders 2000, 2001; Pander Maat & Degand 2001; Pit
2003; Evers-Vermeul & Stukker 2003; Stukker 2005) was gebaseerd op de
cognitief-linguIstische gedachte dat het gebruik van een bepaald connectief een
daad is van categorisering Tangs deze dimensie. Met andere woorden: de mate
van subjectiviteit zegt iets over de wijze waarop taalgebruikers de relaties die ze
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willen uitdrukken, conceptualiseren. Om de intuItieve voorkeuren van
taalgebruikers in kaart te brengen, onderzochten we corpora van schriftelijk
taalgebruik en deden we beoordelings- en invulexperimenten. Een samenvatting
van de resultaten van dat onderzoek is te vinden in figuur 2a, op basis van de
zinnen (6). Deze laten zien wat de restricties zijn op het gebruik van de
connectieven en welke relaties ze wel en niet kunnen uitdrukken. Daardoor kan
alleen objectieve, inhoudelijke relaties uitdrukken en die mogelijkheid biedt
(6a). Maar daardoor is onmogelijk in gevallen als (6b), waarin daarom een
volitionele relatie kan uitdrukken, en in (6c) waarin dus een sterk subjectieve
conclusie-relatie uitdrukt.
(6) (a) De buren zijn plotseling naar Praag vertrokken. Daardoor / Daarom/
Dus zijn ze niet thuis.
(b) Het is lekker weer vandaag. # Daardoor / Daarom / Dus zijn de buren
niet thuis.
(c) De auto van de buren staat niet voor de deur. # Daardoor / # Daarom /
Dus zijn ze niet thuis.
Gebruiken sprekers dus, dan drukken zij subjectieve relaties uit, waarin ze meer
verantwoordelijkheid nemen voor de causale relatie dan wanneer zij met
daardoor een typische inhoudelijke relatie uitdrukken. En het lijkt erop dat we
ruwweg hetzelfde kunnen beweren voor de complementaire achterwaarts
causale relaties die worden uitgedrukt met doordat, omdat en want, Dat kan als
we toestaan dat de zinsvolgorde wordt aangepast aan de onder- of
nevenschikkende zinsvolgorde, zie de voorbeelden (7).
(7) (a) De buren zijn niet thuis, doordat / omdat / want ze gisteren plotseling
naar Praag zijn vertrokken.
(b) De buren zijn niet thuis #doordat / omdat / want het lekker weer is
vandaag.
(c) De buren zijn niet thuis #doordat / #omdat / want de auto niet voor de
deur staat.
Categoriserend onderzoek als dit wordt gecontinueerd in de richting van
algemene linguIstische theorie over subjectiviteit (Pander Maat 2003; Verhagen
2005) en causaliteit (Stukker & Sanders 2002). Hierbij zijn ook relaties met
andere linguIstische niveaus zeer relevant, zoals met syntaxis (Evers-Vermeul
2005) en semantiek (Stukker 2005).
Een andere uitbreiding is die naar discourse analyse. De cognitieve
basaliteit van coherentie en de onderliggende categorieen leidt immers ook naar
de studie van de meest natuurlijke manier waarop taalgebruikers communiceren:
in spontane gesprekken. De beschikbaarheid van het Corpus Gesproken
Nederlands maakt het mogelijk om ook in dit domein hypothese-toetsend
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onderzoek te doen en daarmee hebben Liesbeth Degand, Mike Huiskes, Wilbert
Spooren en ik een aanvang gemaakt (Spooren & Sanders 2004b; zie ook
Huiskes, in voorbereiding).
2.2. Cognitieve processen

Vervolgens ligt de vraag naar de cognitieve processen achter de
coherentierelaties en connectieven voor de hand. In een tekstfragment als (8),
gebaseerd op een populair-wetenschappelijk artikel, moeten lezers een causaal
verband afleiden tussen de zinnen, anders hebben ze de tekst niet begrepen.
( 8 ) [...] Het kind is zo jong, dat het nog geen voltooide persoonlijkheid heeft
kunnen opbouwen. Het splitst zeer pijnlijke en verwarrende
gebeurtenissen of uit het eigen bewustzijn. [...]
Heeft de explicitering van de coherentie-relaties op tekstbegrip achteraf? In
antwoord op die vraag vergeleken we in een experimenteel onderzoek het
tekstbegrip van twee identieke tekstversies, die alleen verschilden in de daarom
in dit voorbeeld uit Degand & Sanders (2002).
(8)a [...] Het kind is zo jong, dat het nog geen voltooide persoonlijkheid heeft
kunnen opbouwen. Daarom splitst het zeer pijnlijke en verwarrende
gebeurtenissen of uit het eigen bewustzijn. [...]
De resultaten tonen aan dat explicitering van causale relaties met behulp van
connectieven als omdat en daarom, of signaalwoorden en -zinnen als Dat had
tot gevolg dat ertoe leidt dat de tekstuele informatie beter wordt begrepen: lezers
kunnen na afloop tekstbegripvragen beter beantwoorden (Degand et al. 1999;
Degand & Sanders 2002), en dat geldt met name voor lezers van een tweede
taal.
Ook onmiddellijk tijdens het leesproces wordt de gesignaleerde informatie
al anders verwerkt. Direct na een expliciterend signaal wordt de zin die volgt
sneller gelezen (Noordman & Vonk 1997; Sanders 2001): omdat lezers al weten
welke relatie de komende tekst onderhoudt met de voorafgaande tekst, kunnen
ze de nieuwe informatie gemakkelijker integreren; dat kost minder moeite en
dus minder leestijd (Cozijn, Noordman & Vonk 2003). 6 Daarnaast laat recent
leestijd- en oogbewegingsonderzoek (Cozijn et al. 2003; Mulder & Sanders
2004) zien dat lezers van een expliciete versie tegen het einde van de zin juist
wat meer verwerkingstijd besteden: lezers controleren of de causale relatie die
ze hebben gelegd overeenkomt met hun kennis.
Dergelijk onderzoek lijkt een duidelijk beeld op te leveren voor beide doelen
van taalbeheersingsonderzoek. We weten hoe coherentie-principes werken en
we kunnen verklaren waarom de ene tekstversie beter wordt begrepen dan de
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andere: de linguIstische markering van de causale relatie helpt de lezer bij het
leggen van de coherentie-relatie. Met het oog op tekstoptimalisering lijkt het dus
van belang dat de essentiele coherentierelaties in de structuur expliciet zijn.
Maar kan dat resultaat gegeneraliseerd worden over lezers? Amerikaans
onderzoek (McNamara & Kintsch 1996) suggereert dat leken op het gebied van
het tekstonderwerp veel baat hadden bij coherentie-signalen, terwijl experts, die
al veel voorkennis hebben over de inhoud van de tekst, juist betere
representaties maken van de impliciete tekst. In lopend onderzoek wordt dit idee
getoetst (Kamalski, Lentz & Sanders 2004; Versteeg, Sanders & Wijnen 2004).
De eerste resultaten lijken aan te geven dat er inderdaad sprake is van een
interactie met lezerskennis: leken beantwoorden tekstbegripvragen beter na het
lezen van een expliciete tekst, terwijl experts dat beter doen na het lezen van een
impliciete tekst (Kamalski et al. 2004). Vindt deze interactie ook al plaats tijdens
het leesproces? Die vraag raakt aan de fundamentele theoretische kwestie van de
samenwerking van cognitieve deelprocessen van taalverwerking: Is
wereldkennis on-line van invloed op de linguIstische systemen van interpretatie?
Behalve generaliseerbaarheid over lezers, is ook de vraag naar
generaliseerbaarheid over teksttypen van groot belang. De taalbeheersing houdt
zich immers niet alleen met informerende teksten bezig. In een eerste onderzoek
met persuasieve teksten (Kamalski et al., 2004) vonden we opvallend genoeg
geen enkel effect van coherentie-signalen op begrip en waardering, noch op
overtuigingskracht. Hoe komt dat? Hebben de coherentiemarkeringen bij
overtuigen een andere functie of slechts een ander effect? Bij de beantwoording
van deze vragen zullen ook inzichten uit de argumentatie- en persuasietheorie
betrokken worden.
2.3. Tekstontwerp
Vanuit het perspectief van het tekstontwerp komt onmiddellijk de volgende
vraag op: doen coherentie-signalen, zoals hierboven besproken, er ook werkelijk
toe in de communicatieve praktijk van alledag? Bepalen deze tekstkenmerken
inderdaad mede, hoe moeilijk of makkelijk een tekst is?
Een eerste antwoord komt uit een recente studie naar vmbo-teksten zoals
het tweede voorbeeld uit de inleiding. Enige jaren geleden gaf Stichting Lezen,
die tot doel heeft het lezen onder jongeren te stimuleren, de opdracht tot
onderzoek naar de tekstkwaliteit van vmbo-studieboeken (Land, Sanders, Lentz
& Van den Bergh 2002). Uitgevers van vmbo-boeken gebruiken vaak simpele
teksten: zonder abstracte connectieven die de zinnen aan elkaar relateren, maar
juist met korte, eenvoudige zinnen. Dat laatste strookt met een bekend
taalbeheersingsadvies, gebaseerd op theoretische en empirische argumenten,
zoals het feit dat korte en eenvoudige zinnen minder belastend zijn voor het
werkgeheugen. Maar bij extreme toepassing van dat advies wordt het moeilijk
om de zinnen nog tot een tekst te smeden: lezers krijgen dan moeite om
samenhang te creeren. Op grond van de coherentie-theorie mag verwacht
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worden dat vmbo-ers meer baat hebben bij teksten met coherentie-signalen,
zelfs als die de korte zinnen samenvoegen tot iets langere en complexere zinnen.
Teksten werden in beide versies aan vmbo-ers voorgelegd, een impliciete versie
(9) en een expliciete versie (10).
De oorlog begint!
Hitler werd in 1933 de baas van Duitsland.
Hij wilde oorlog.
Hij vond de Duitse mensen veel beter dan de andere mensen.
Hitler wilde dat Duitsland de baas van de wereld werd.
Hitler had een groot leger opgebouwd.
En er werden extra veel wapens gemaakt.
(10) Hoe is de tweede wereldoorlog begonnen?
Hitler werd in 1933 de baas van Duitsland. Hij vond de Duitse mensen
veel beter dan de andere mensen. Dus vond Hitler dat Duitsland de baas
over de wereld moest worden. Daarom wilde Hitler oorlog en had hij een
groot leger opgebouwd.

(9)

De expliciete versie met coherentie-signalen bleek niet alleen beter te worden
begrepen, hij werd ook hoger gewaardeerd dan de impliciete staccato-achtige
tekst. Er is dus Been reden voor het gebruik van al te simplistische tekstopbouw
op het vmbo; het is beter de leerlingen teksten voor te schotelen die hen helpen
samenhang of te leiden.

3. Samenhang, tekstkwaliteit en schrijfprocessen
Het onderzoek dat ik het laatst besprak, is een goed voorbeeld van interactie
tussen tekstontwerp- en taalgebruiksonderzoek. Daarbij is nadrukkelijk sprake
van tweerichtingsverkeer. Dat kan ook niet anders, want alleen al voor een
fundamentele notie in tekstontwerp en —evaluatie, die van tekstkwaliteit, zijn
criteria nodig, die idealiter gebaseerd zijn op inzichten uit onderzoek naar
cognitieve processes en tekstlingurstiek. De kern van mijn idee over
tekstkwaliteit is dat een informerende tekst optimaal is als hij de lezer of
luisteraar ertoe in staat stelt er op efficiente wijze een adequate representatie van
te maken. Op deze manier wordt in het onderzoek een hechte relatie gelegd
tussen communicatieproblemen en inzicht in taalgebruik enerzijds en criteria
voor tekstkwaliteit anderzijds.
Een taalbeheersingsomgeving waarin zulke tekstkwaliteitsvragen cruciaal zijn is
het schrijfonderwijs. Een centrale vraag is daar: Wat maakt een tekst tot een
goed opstel? Uit onderzoek van De Glopper (1988) is bekend dat docenten hun
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oordeel eerder baseren op uiterlijke kenmerken als handschrift en spelling dan
op wezenlijke kenmerken als structuur. Dat is ook heel begrijpelijk, want een
handschrift is in een oogopslag te beoordelen en de repels voor goede spelling
zijn op te zoeken en relatief eenvoudig te hanteren. Ook op deze universiteit
hebben we bij werkstukken de regel: 'Meer dan drie spelfouten? Niet verder
corrigeren.' En toch zijn problemen met tekstorganisatie nog erger dan
spelfouten. Een tekst die slecht wordt gevonden vanwege de spelfouten, is geen
slechte tekst omdat hij lastig te begrijpen is en daardoor communicatieproblemen veroorzaakt.
Weliswaar kan de uitstraling van een spelfout op de geloofwaardigheid
van de schrijver groot zijn; zo worden sollicitatiebrieven met een spelfout veelal
onmiddellijk terzijde gelegd. Anderzijds wordt de invloed van spelfouten op
tekstwaardering nogal gerelativeerd in recent Tilburgs onderzoek (Kloet,
Renkema & Van Wijk 2003). Vanuit cognitief oogpunt zijn spelfouten juist
interessant als ze worden beschouwd in het licht van de cognitieve energie
tijdens het schrijfproces. Zo blijken onervaren schrijvers juist fouten te maken
op punten waarop ze structuurproblemen hebben (Van Wijk & Sanders 1999).
Dat suggereert dat leerlingen door die structuurproblemen tijdens het
schrijfproces te weinig aandacht konden besteden aan spelling.
Ik pleit er hier graag voor om oordelen over tekstkwaliteit niet alleen te baseren
op bekende normen voor taalverzorging, zoals correcte spelling, maar ook op
criteria als samenhangende structuur en adequaat gebruik van coherentiesignalen. Daarvoor heb ik een aantal redenen. Naarmate kinderen ouder worden,
ontwikkelen ze zich als schrijver vooral op conceptueel niveau: ze leren tekst
doordenken en brengen meer structuur aan in hun teksten (Van der Pool 1995).
Bovendien suggereert schrijfprocesonderzoek dat jonge schrijvers die hun
tekststructuur plannen aan het begin van het schrijfproces, betere teksten
schrijven dan klasgenoten die dat niet doen (Van den Bergh & Rijlaarsdam
2001). 7 Ten slotte blijkt ook bij zeer ervaren taalgebruikers structuur een
belangrijke factor bij de planning tijdens het schrijfproces (Schilperoord 1996;
Sanders & Schilperoord 2005).
Vervolgens is de vraag of docenten daadwerkelijk iets hebben aan dit soort
inzichten bij hun schrijfonderwijs. Dat lijkt inderdaad het geval te zijn. Het is
bijvoorbeeld mogelijk om een schrijfopdracht te ontwikkelen die kan worden
nagekeken met een correctiemodel dat vooral coherentie-en structuurcriteria
bevat. Daarmee blijken docenten Nederlands in het Voortgezet Onderwijs goed
uit de voeten te kunnen (Donatz, Sanders & Van den Bergh 2004).
Schrijfprocesonderzoek naar planningsprocessen bij het schrijven levert
belangrijke inzichten op voor een beter begrip van de relatie tussen
schrijfprocessen, tekststructuur en tekstkwaliteit. Met dit type onderzoek wordt
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de relatie tussen de academische taalbeheersing en het onderwijsveld verder
versterkt.
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Noten
Delen uit deze tekst verschenen eerder in Sanders (2004).
2 `Zelden hoorde men een proeve van economischer taalgebruik. In een couplet van amper
twintig woorden wordt hier een drama ontvouwd waar een pulpschrijver toch algauw 200
pagina's voor nodig heeft' (Van de Reijt 2001).

3 Een enkele uiting vormt in die definitie geen tekst, maar kan toch communicatief zeer
effectief zijn, zoals in: 'Hap!' (Jan, 1 jaar en 2 maanden; geeft aan dat hij een stukje brood wil
eten).

De voorbeelden zijn afkomstig uit corpora; (5) uit het Corpus-Groningen (Bol 1996; Wijnen
& Verrips 1998) en (6) uit het Corpus-Van Kampen (1997). (7) en (8) zijn zelf verzameld.

4

Het is een belangrijke onderzoeksuitdaging (Evers-Vermeul & Sanders 2001; EversVermeul 2005) na to gaan hoe deze bevindingen zich verhouden tot de zogenaamde usagebased aanbodtheorieen, zoals die van Tomasello (2000).
5

Dit integratie-effect kon in Utrechts onderzoek van Gerben Mulder niet worden
gerepliceerd. Discussie daarover volgt in Mulder (in voorbereiding).
In dit onderzoek wordt tekstkwaliteit geoperationaliseerd als `een globaal panel-oordeel';
het zou mij niet verbazen als dat positievere oordeel vooral wordt veroorzaakt door de betere
structuur in de teksten die schrijvers uiteindelijk produceren.
7
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Het onbekende voegwoord mits:
karakteristiek van zijn gebruik in modern Nederlands
Saskia Daalder
Vrije Universiteit van Amsterdam
Samenvatting:
TENZIJ en MITS: het begrijpen van zinnen met deze voegwoorden is lang
niet altijd gemakkelijk, en de woorden worden in het gebruik nog wel eens
door elkaar gehaald. Maar ook de instructie in voorlichtende publicaties
(ANS. Overduin, Renkema) oogt ingewikkeld en onoverzichtelijk. Kan er
geen helder beeld van hun betekenis en gebruik gepresenteerd worden? Dat
wil ik in mijn lezing proberen te doen. Het levert voor de analyse enig inzicht
op om ook de historische samenstelling van het woord te bezien, zo zal
blijken.
Nizozemske spojkv tenzij a mits zpirsobuji, ze porozumèni vètam, ye kterYch
1500 pouz'ity nevi v±dy snadne. Nèkdy dochOzi i k zthmènë v jejich u±lvcini. Take
ilysvelleni a instrukce, uvcidéne v publikacich (ANS, Overduin, Renkema) jsou
slo±itth a nepPehledna. Neni snad mozne nabidnout jasnéTsi pixedstavu o jejich
vYznamu a u±lvani? Ve sve pPednas'ce se o to chci pokusit. P1i analyze je take
ti-eba vzit v dvahu historickti vYvoj slov.

1. Inleiding
In de meeste voorlichtende publicaties over Nederlandse grammatica en stijl is
wel iets te vinden over het gebruik van het onderschikkende voegwoord mils.
Dat woord heeft in veel tekstsoorten een zeer lage frequentie,' zodat allerlei
sprekers en schrijvers niet goed bekend zijn met de canonieke gebruikswijzen
ervan. Er is dus zeker een taak voor grammatica's, schrijf- en stijlgidsen om een
helder beeld te geven van de manieren waarop zij die het weten, dit woord
gebruiken.
Helaas is de instructie in bekende publicaties zoals de Algemene Nederlandse
spraakkunst (ANS 1997: par. 10.3.8), Overduins boek over Rapporteren
(Overduin 1990: 293-294) of Renkema's Schrijfwijzer (Renkema 2002: 248) op
dit punt onoverzichtelijk en moeilijk te begrijpen, onvolledig en zelfs niet overal
juist. Zouden we de gewaardeerde Schriilwijzer naar de letter nemen, dan zou
mits zonder noemenswaardig verlies kunnen verdwijnen, want het woord zou
niets anders doen dan het gewone als en alleen maar ouderwetser zijn. Elders
wordt vrijwel volstaan met te noteren dat mits nadrukkelijker is dan als
(Damsteegt 1979: 43), meer in geschreven dan gesproken taal voorkomt en ook
met een onvolledige zin mogelijk is (ANS). Het moet gezegd dat ook de
specialistische literatuur heel weinig te bieden heeft over dit onderwerp. Toch
moet het mogelijk zijn inzichtelijke informatie te geven over het gebruik van het
bewuste voegwoord, en dat is wat ik me in deze bijdrage voorstel te doen.
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Ik baseer me daarbij vooral op een verzameling van een zestigtal met behulp van
Google bijeengebrachte voorbeelden. Uiteraard krijgen we daarmee geen
werkelijk zicht op mils in mondeling taalgebruik. Dat is vermoedelijk geen
overwegend bezwaar, omdat mils inderdaad vooral in de geschreven media
floreert. Dat feit hangt wel direct samen met het complexe karakter van de
betekenis zoals we die zullen kunnen vaststellen. Het mondelinge gebruik van
mits lijkt zich op het gebruik in de geschreven media te orienteren, eerder dan
andersom.

2. Mits als inleider van een bijzin
Hoe wordt mits in het moderne geschreven Nederlands gebruikt? Behalve als
onderschikkend voegwoord blijkt mits speciaal in Belgisch-Nederlands ook als
voorzetsel voor te komen, lets wat ook de woordenboeken vermelden. Samen
met het voegwoord maar treedt het woord daarnaast in een transpositie tot
zelfstandig naamwoord op in de bekende uitdrukking mitsen en maven. Bekijken
we eerst enkele gevallen waar mits als inleidend voegwoord van een volledige
bijzin geconstrueerd is.
(1) Van de richtbedragen kan worden afgeweken, mits aannemelijk kan
worden gemaakt waarom.
(2) Voor het financieel beheer van bewonersgelden wordt vrijstelling
verkregen, mits er geen winst mee wordt behaald.
(3) Doe wat je wilt, mits je niemand schaadt.
De eerste twee voorbeelden komen van de internetsite van de Nederlandse
Belastingdienst, die tientallen gebruiksgevallen van mits oplevert. In een
ambtelijk-formeel, min of meer juridisch register gaat het in citaat (1) om een
voorwaarde: van de richtbedragen kan worden afgeweken op voorwaarde dat de
reden aannemelijk kan worden gemaakt; of met een altematieve parafrase: als
tenminste de reden aannemelijk kan worden gemaakt. In citaat (2) wordt een
voorwaarde benoemd voor het toekennen van een bepaalde vrijstelling van
belasting op gelden beheerd ten behoeve van bewoners van bepaalde tehuizen:
die vrijstelling wordt verkregen op voorwaarde dat er met de bewonersgelden
geen winst wordt behaald. Kan (in het geval van citaat 1) echter niet duidelijk
gemaakt worden waarom, dan zal van de richtbedragen niet afgeweken kunnen
worden. En wanneer (citaat 2) met de bewonersgelden wel winst behaald wordt,
dan wordt geen belastingvrijstelling verkregen. De voorwaarde is dus steeds
zoals men dat noemt `noodzakelijk'; het is een echte voorwaarde. Dat geldt ook
voor het anders geaarde citaat (3), dat een toch ook streng klinkende morele
stelregel wil zijn voor vrouwen die zich als `heksen' afficheren: alles wat je wilt
doen mag, op (strikte) voorwaarde dat je niemand schaadt. De implicatie is, dat
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als je wel iemand zou schaden, de vrijbrief om te doen wat je wilt meteen zou
vervallen.
Dat de voorwaarde uitgedrukt door de mits-frase niet tegelijk ook een zgn.
`voldoende' voorwaarde is, blijkt uit gevallen waarin ook nog andere
voorwaarden voor de stetting in de bovengeschikte zin worden genoemd, bijv.
door middel van een bijzin ingeleid met als (citaat 4), of — uitzonderlijkerwijs
door een tweede mits-frase (citaat 5). De mits-frase presenteert uitsluitend
een noodzakelijke voorwaarde. Uit citaat (5) blijkt nog dat de mits-frase ook
vooraf kan gaan. Dat komt echter weinig voor. Vaker wordt de mits-frase
tussengevoegd (parenthetisch) op een strategische plaats in de bovengeschikte
zin (citaat 4), met name in het geval van een onvolledige zin achter mils (citaten
14 en 15 verderop).
(4) Als een werknemer de nationaliteit heeft van een EU-land, een EER-land
of Zwitserland en inwoner is van een EU/EER-land of Zwitserland, kan hij
(= q, eerste deel), mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden (= mits
p), verzekerd blijven in het land waar hij gewoonlijk verzekerd is, meestal
zijn woonland (= q, tweede deel).
(5) Mits [niet meer dan] een klein gedeelte van een beschermd werk
gereproduceerd wordt (= mits 1) 1 ), mag dat (= q), mits een billijke
vergoeding wordt betaald (= mits p 2 ). Dit is de basis voor het kopieerrecht.
Het dient de overzichtelijkheid van de analyse om een schema met variabelen
zoals (6a, b of c) aan te houden voor de constructies met mils, waarin p steeds
voor de noodzakelijke voorwaarde staat en q voor datgene waarvoor de
voorwaarde opgegeven worth, in welke volgorde deze onderdelen van de
constructie ook optreden. (In de citaten (4) en (5) zijn deze hulpletters al
aangebracht.)
(6a) q, mits p
(6b) mits p, q

(6c) q eerste deel, mits p, q tweede deel
We kunnen ons afvragen of q, waarvoor de strikte voorwaarde p wordt
opgegeven, alle soorten van inhouden kan uitdrukken, of misschien steeds een
bepaald karakter heeft. Het laatste lijkt het geval te zijn. We lijken namelijk te
kunnen zeggen dat q altijd een positief te waarderen mogelijkheid benoemt, een
bepaalde wenselijke uitkomst, voor de realisering waarvan dan p als echte
(noodzakelijke) voorwaarde genoemd wordt. We begrijpen de citaten met mitsconstructies zo, dat het een wenselijkheid is dat de richtbedragen niet onwrikbaar
vastliggen (citaat 1), dat er belastingvrijstelling bestaat voor centraal beheerde
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gelden van tehuisbewoners (2), dat het gewenst is dat je doet wat je wilt (3), dat
bepaalde over de grenzen gedetacheerde werknemers verzekerd kunnen blijven
in hun woonland (4), en dat reproductie van beschermd werk in principe
toegestaan is (5). In de parafrase van het woord mils kan daarom vaak ook een
`maw' ingevoegd worden: 'mar op voorwaarde dat'.
Een positief te waarderen mogelijkheid, een wenselijke uitkomst; wie
beoordeelt dat dan zo? Behalve de persoon van de schrijver of spreker kan dat in
ieder geval ook een bekendmakende instantie zijn. Schrijver, spreker of instantie
benoemen daarbij niet altijd een directe `eigen" wenselijkheid, ze kunnen ook
wenselijkheden die voor anderen bestaan, erkennen en als zodanig overnemen.
Dat laatste is bijv. wat de Belastingdienst doet als die de belastingvrijstelling
genoemd in bepaling (2) erkent als wenselijk voor sommige categorieen
belastingbetalers en als wenselijkheid overneemt voor een rechtvaardige of
efficiente belastingheffing zelf. Voor een realisèring van die wenselijkheid moet
nog altijd wel de voorwaarde genoemd in de mits-frase worden vervuld, een
voorwaarde die in dit geval door de instantie zelf gesteld wordt.
We kunnen de interpretatie van het deel q van een mits-constructie als een
wenselijkheid nog wat duidelijker laten zien door een zin te construeren met een
normaal gesproken volstrekt Ongewenste inhoud op die plaats, zoals (7).
(7) De wereld zal in oorlog ontbranden (= q), mits de regeringsleiders zo
doorgaan (= mits p).
Hier kunnen we deze uiting niet anders begrijpen dan als stammende van een
duivelse persoonlijkheid, of van een cynicus die zich een dergelijke rol aanmeet.
Wie anders zou het deel q voor zijn rekening willen nemen als een
wenselijkheid, voor de realisering waarvan hij of zij p als strikte voorwaarde
benoemt? Dat het hier werkelijk om een effect van mils gaat, blijkt uit de
vergelijking met de analoge zin met als of indien (zin 8). Daar hebben we niet
beslist te maken hebben met een perverse gedachtegang zoals in (7). Het q-deel
van zin (8) kan evengoed een verontruste als een duivelse voorspelling zijn.
(8) De wereld zal in oorlog ontbranden (= q), als/ indien de regeringsleiders zo
doorgaan (= als/ indien p).
Bij de interpretatie van een mits-constructie moeten we dus zo nodig een
passende persoon zoeken, in wiens gedachtegangen q redelijkerwijs als
wenselijkheid kan gelden en p als strikte voorwaarde voor een realisering van
die wenselijkheid. Constructies met mils zijn op dit belangrijke punt specifieker
dan die met als of indien. Mits lijkt formeler dan indien en zeker dan als, maar
het bijzondere van een mits-constructie zit in het feit dat het deel q daar per se
een bepaalde wenselijkheid benoemt. Die mondt nogal gemakkelijk bij nietvervulling van p namelijk — als het ware `ambtelijk' in een teleurstelling uit. 2
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Als gevolg van de `verplichte' interpretatie van het deel q in een mitsconstructie als iets wenselijks, kan dat deel alleen met enige moeite een
negatieve zin zijn.' Het moet in dat geval zo zijn dat het achterwege blijven of
achterwege laten ergens van een door iemand gewenste ontwikkeling is, iets wat
heel goed denkbaar is (zie bijv. zin 9).
(9) Ik geef hem zijn zin. Ik zal me niet op de veiling laten zien (= q; negatieve
zin; erkend als wenselijkheid), mits hij me schadeloos stelt.
Vrijwel onmogelijk lijkt het om q te laten bestaan uit de ontkenning nee (10).
Google levert voor de zoekvraag 'nee mits' geen relevante treffers op. Maar het
wordt misschien al weer anders met nee inderdaad [je hebt gelijk], mits waar
de bevestiging in het inderdaad de interpretatie van het deel q toch weer naar
het goedkeurende doet zwenken. In ieder geval is er een scherpe tegenstelling
met ja, mits dat veel voorkomt. Voor allerlei maatschappelijke vraagstukken
zijn (in verschillende varianten) slogans bekend met de bewuste constructie in
elliptische vorm: mits liever dan nee, tenzij!' , 'nee, tenzij of ja, mits?' enz.
Een wenselijkheid gekoppeld aan een voorwaarde voor de realisering ervan
wordt in die gevallen ideologisch gecontrasteerd met een onwenselijkheid of
verbod, gekoppeld aan een of meer uitzonderingen. Voor de grammaticale
analyse is relevant dat in deze slogans nooit een deel 'nee, mits' zit. 4
(10) ? nee, mits
(11) ja, mits

3. Mits gevolgd door een enkel zinsdeel
De interpretatie van q als iets wenselijks doet zich ook Belden als p een enkel
zinsdeel is, zoals een toegevoegde bijwoordelijke bepaling (citaten 12 en 13) of
een aan te sluiten participium met predicatieve functie (citaten 14 en 15).
(12) Kopieren mag (= q) mits voor eigen gebruik.
(13) Luidruchtige seks mag (= q), mits overdag. [...]
Een huisbaas is het Zweedse plaatsje B. heeft vandaag besloten om een
stelletje niet uit hun huis te zetten. Enkele buren hadden geklaagd over de
twee, die te luidruchtige seks zouden hebben. De huisbaas zegt hier echter
geen problemen mee te hebben, zolang het maar overdag gebeurt.
Bij de interpretatie van citaat (12) geldt andermaal dat het volgens de schrijver
wenselijk is dat kopieren toegestaan is, in principe tenminste; want er is een
bepaalde voorwaarde om gebruik te mogen maken van die toestemming. De
bijwoordelijke bepaling `voor eigen gebruik' zou gewoon van q deel hebben
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kunnen uitmaken, maar heeft met mits ervoor een nadrukkelijke rol van
voorwaarde gekregen, terwijl ook verzekerd wordt dat het deel q als iets
positiefs wordt opgevat. Uit het kopje van het korte bericht (13) begrijpen we op
dezelfde manier de welwillende goedkeuring die door de schrijver of de
publicerende instantie gehecht wordt aan het toestaan van luidruchtige seks (q),
waartoe een huisbaas in verband met huurders van hem besloten heeft. Deze
toestemming was allereerst een wenselijkheid voor de betrokken huurders, zo
begrijpen we uit de tekst van het bericht, maar de kop neemt die beoordeling
over, samen met de voorwaarde om gebruik te mogen maken van de
toestemming: deze geldt alleen overdag, als de overlast als beperkt wordt
ingeschat.
(14) Volgens H. [is] het socialisme (= q eerste deel), mits goed begrepen (—
mits p), het eerie ware [...] stelsel (= q tweede deel). (Quack, rond 1900,
geciteerd in WNT dl. 9, kol. 891)
Citaat (14) is iets lastiger te analyseren. Het is hier namelijk niet de schrijver die
een bepaalde mogelijkheid als wenselijkheid beoordeelt en voor de realisering
ervan een voorwaarde opgeeft, maar uitsluitend een door de schrijver opgevoerd
personage. De gehele mits-constructie in (14) (q eerste deel, mits p, q tweede
deel) wordt in de gedachtewereld van de vroege socialiste H. geplaatst en niet
door de schrijver overgenomen: `volgens H. [is] het socialisme [...]'. Het is dus
alleen in het perspectief van H. dat q 'het socialisme is het eerie ware [...]
stelsel' een wenselijkheid benoemt: H. is niet maar gewoon overtuigd van de
iuistheid van het socialisme, maar wenst vurig dat Naar overtuiging het objectiefware stelsel geldt. Zij is, zo geeft de schrijver aan, wel zo verstandig om in te
zien dat die ideale uitkomst er alleen zal zijn onder de voorwaarde van een
onbestemd uitgedrukt `goed begrijpen' van de genoemde heilsleer (mits p).
Citaat (15), uit het melancholiek-humoristische werk van de stukjesschrijver
Simon Carmiggelt, heeft eveneens een aan te sluiten participium in de mitsfrase. Bij de analyse daarvan moeten we opnieuw doordringen tot het perspectief
van een beschreven karakter.
(15) Hij was belast met nederig archiefwerk en stond als gek te boek, omdat hij
een mistige theorie had bedacht, volgens welke de gehele Bijbel (= q,
eerste deel) een brok geheimschrift was en, mits goed ontcijferd (mits p),
een reeks atheIstische wandspreuken bevatte (= q, hoofddeel). (Carmiggelt;
citaat via Van Es en Van Caspel 1975: 140)
De voorwaarde dat je de bijbel natuurlijk eerst wel goed moet ontcijferen (p),
geldt in (15) het deel q 'de gehele bijbel bevat een reeks atheIstische
wandspreuken'. Het is niet de schrijver die dat laatste beoordeelt als een een
positief te waarderen uitkomst die alleen na juiste ontcijfering aan de dag zal
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komen, maar het opgevoerde karakter. De excentrieke archiefbeambte leeft met
de prive-theorie dat in de gecodeerde bijbeltaal atheIstische wandspreuken
verborgen zitten. En verre daarvan dat dit een onbelangrijk en neutraal weten
van deze man met zijn bescheiden baantje zou zijn, begrijpen we dat hij vervuld
is van een diepe tevredenheid over zijn ontdekking q, die de onwetende illusies
van zoveel mensen met minder nederige posities impliceert. Ook dit karakter is
volgens de tekst wel zo kien dat hij een strikt ogende, maar natuurlijk ruim
manipuleerbare voorwaarde pleegt te benoemen (p) die vervuld moet zijn, wil
de juistheid van zijn theorie aan de dag komen.'

4. Mits als voorzetsel
In algemeen Belgisch-Nederlands heeft mils als extra mogelijkheid dat het ook
als voorzetsel geconstrueerd kan worden. Mits leidt dan in feite een groep in met
een zelfstandig naamwoord dat als nominalisatie een gebeurtenis kan
samenvatten (citaten 16 en 17). Mits voorregistratie is de compacte uitdrukking
van `mits men zich van tevoren heeft laten registreren', mits een opzegging van
3 maand staat voor `mits men drie maanden opzegtermijn in acht neemt' enz.

(16) Toegang is gratis (= q) mits voorregistratie. Seminarie PlanLogic (10:30 u
— 11:15 u).
(17) De koper kan de huurovereenkomst beeindigen zonder het einde van de
dnejange penode of te wachten (= q)
mits een opzegging van 3 maand (in plaats van 6 maand);
om het goed persoonlijk te betrekken, of om belangrijke werken uit te
voeren of mits een vergoeding.
De parafrase van deze gebruiksgevallen van mits is analoog aan die van het
voegwoord mits: 'op voorwaarde van, onder beding van'. Omdat we in (17) of
mits zien staan, is de voorwaarde in deze gebruiksgevallen mogelijk niet
altijd een noodzakelijke. Maar ook hier moeten we zoeken naar datgene (q) wat
afhankelijk is van de voorwaarde die uitgedrukt wordt, en blijken we daar
eveneens steeds een bepaalde in zeker perspectief positief te waarderen
mogelijkheid aan te treffen: de toegang die gratis is (16), de mogelijkheid om
een huurovereenkomst die voor de gekochte woning bestaat, te beeindigen
zonder drie jaar te hoeven wachten (17). Het is waar dat Nederlanders de regel
die voor mits bestaat zo niet toepassen, maar de stap naar deze toepassing is
klein en voor iedereen makkelijk te volgen. Het is dan ook zakelijk niet erg
nodig dat de woordenboeken deze Belgisch-Nederlandse toepassing ontraden,
zoals ze in feite doen.
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5. Mits overgezet naar gebruik als zelfstandig naamwoord
Voor de volledigheid kunnen we nog een geval bekijken van mits
getransponeerd naar gebruik als zelfstandig naamwoord.
(18) De conclusie is dan ook niet anders dan dat de auteurswet behoorlijk
restrictief is. Het beschermt de rechten van de maker van het werk [...]. De
uitzonderingen gaan over de mogelijkheid met de nodige mitsen en maren
voor anderen om te publiceren en openbaar te maken.
Er is hier geen constructie met delen p en q te onderscheiden, maar de
interpretatieve aspecten van de mits-constructie zijn duidelijk herkenbaar. Ook
hier zien we de positief te waarderen mogelijkheid van het mogen publiceren en
openbaar maken door anderen dan de maker van het werk, een mogelijkheid die
omgeven is met de `nodige' (te verwachten) voorwaarden (mits p i , mits 13 2 ...)
en beperkingen (maar x 1 , maar x 2 ...) die gerespecteerd moeten worden, wil het
zo gewenste publiceren en openbaar maken gerealiseerd kunnen worden. De
betekenis van het zelfstandig naamwoord mits lijkt dus specifiek bepaald te
moeten worden als `strikte voorwaarde voor realisering van een wenselijkheid'.
Het zou overigens overdreven zijn, te zeggen dat bij het gebruik van de
uitdrukking mitsen en maren voorwaarden en beperkingen werkelijk gescheiden
kunnen worden. In feite gaat het in deze uitdrukking om twee synoniemen, die
de tegenvaller in beeld brengen die wordt gevormd door het gebrek aan
volledige vrijheid.

6. Besluit
Samenvattend kunnnen we de feiten omtrent mits-constructies als volgt
formuleren. Een mits-constructie heeft de vorm q, mits p dan wel mits p, q (niet
vaak) dan wel q (eerste deel), mits p, q (tweede deel). Het deel mits p (de mitsfrase) kan daarin een volledige bijzin zijn, een enkel zinsdeel of (in BelgischNederlands) een groep rond een zelfstandig naamwoord met het karakter van
een nominalisering.
De (weinig uitgebreide) beperkingen op het deel q volgen uit de inhoudelijke
karakteristiek van de constructies, die alle vormvarianten overkoepelt en de
eenheid van de constructie uitmaakt. 6 Het deel q benoemt steeds een bepaalde
wenselijkheid die bestaat volgens degeen aan wie de veranwoordelijkheid voor
de mits-constructie wordt toegeschreven (spreker, schrijver, bekendgevende
instantie; of de gedachtewereld van een talig geIntroduceerd karakter). Het deel
p benoemt een strikte voorwaarde die volgens dezelfde persoon of instantie
bestaat voor de realisering van de wenselijkheid in kwestie. Wie een mitsconstructie interpreteert, moet dus ten aanzien van een bepaalde persoon of
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instantie de conclusie trekken dat die een zekere wenselijkheid ervaart of erkent,
samen met een voorwaarde voor de realisering ervan. Dat is voor de
koersbepaling van ieder individu vaak erg relevante informatie, die op een ander
vlak ligt dan kennis en informatie over meer feitelijke voorwaardelijke en
oorzakelijke verbanden zoals die bijv. door constructies met als uitgedrukt
kunnen worden.
Het gebruik van mits als zelfstandig naamwoord in de uitdrukking mitsen en
maren kan niet in de mits-constructie meegenomen worden, omdat er geen delen
p en q aanwezig zijn. Toch zijn de inhoudelijke elementen van de mitsconstructie wel terug te vinden in de betekenis van het zelfstandig naamwoord
mils, die bepaald lijkt te kunnen worden als `strikte voorwaarde voor de
realisering van een wenselijkheid'.
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Noten
Zie bijvoorbeeld de frequenties in de verschillende deelcorpora van Uit den Boogaart (red.)
1975, waar zelfs het totale aantal gevallen van mils rond de vijftien blijft steken.
2

Op te merken is nog dat het deel q van een mits-constructie nooit met een dan begint dat de
mits-frase herneemt, zoals bij als-constructies juist heel vaak gebeurt: mits p, *dan q. We
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zouden kunnen zeggen dat de inhoud p in de constructie zelf zijn status van voorwaarde met
overstijgt, en daarin niet meteen ook als veronderstelde situatie geldt waarop met een dan
teruggegrepen kan worden. Dat is in overeenstemming met het feit dat de inhoud q in de
constructie een wenselijkheid blijft.
3

4

5

6

De mits-frase zelf kan heel goed negatief zijn, zie bijv. citaten (2), (3) en (5).
We moeten hier overigens niet uit concluderen dat tenzij juist alleen met nee zou kunnen
voorkomen. Zowel nee, tenzij als ja, tenzij zijn heel gangbaar.
Het is daarbij natuurlijk niet zo, dat alle lezers per se minder van het karakter van de klerk
zouden kunnen begrijpen als niet mits maar indien gekozen zou zijn (als komt niet in
aanmerking voor een onvolledige zin); daarvoor zijn er in de omringende tekst to veel
andere aanwijzingen. Indien goed ontcijferd zou echter niet dfdwingen dat in het ermee
geconstrueerde deel q in enig perspectief een wenselijkheid wordt gelezen, en op dat punt
brengt mits belangrijk meer instructie aan.
Mogelijk moeten we de uitzondering maken dat mits als voorzetsel niet altijd een strikte
voorwaarde uitdrukt; cf. citaat (17).
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Een vernieuwende methode voor vreemde-talenonderwijs
aan de hand van recent ontwikkelde methodes:
Grammatica ten dienste van de communicatie, i.c. de
gespreksvaardigheid
Martine Verjans
Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen, Universiteit Hasselt
Samenvatting:
In Vlaanderen 1 stellen we vast dat eerstejaarsstudenten steeds lager scoren op
beheersing van - zelfs - hun moedertaal of voertaal. Tegelijkertijd worden we
geconfronteerd met een professionele wereld die steeds hogere eisen stelt aan
zijn werknemers m.b.t. hun (vreemde) talenkennis. De kloof die tijdens de
studies to dichten valt, wordt dus steeds groter. Geen sinecure, zeker niet
wanneer slechts een beperkt aantal contacturen voor taalverwerving in het
curriculum voorzien zijn. Daarom braken we met de eerder traditionele manier
van taalleren en ontwikkelden multimediaal taalleermateriaal op CDRom voor
browseromgeving, in combinatie met een concept van begeleide zelfstudie. In
deze vernieuwende methode wordt grammatica geIntegreerd benaderd,
namelijk niet als leerstof op zich maar in communicatieve contexten,
gekoppeld aan lexicon, discours, en zelfs cultuurelementen. De leerder-student
kan, naargelang zijn leerstijl, de leerstof inductief of deductief benaderen.
Ve Vlamsku zjigfujeme, ±e firoven znalosti rodneho jazyka a studenttr prvnich
roeniktr klesó. Soueasne jsme konfrontovani s realitou profesni oblasti, kteró
klade stale vyks'i po±adavky na zamestnance a jejich znalost cizich jazyku.
Alezera, kterou je tr'eba béhem doby studii pfeklenout je stale vetsi. Neni to
lehkj fikol, zvlaste tehdy, kdy je viuce jazyku ye studijnich plónech vènovan
pouze omezenj' pocet yyueovacich hodin. Z toho dfivodu jsme opustili tradieni
zptrsob ueeni se jazyku a pPipravili multimedialni vYukovj; material na CD
romu, kterY je vyu±ivan v kombinaci s Plzen* samostudiem. V teto nove
metodè se ke gramatice nepfistupuje jako k samostatnemu studijnimu
materialu, ale v komunikativnich kontextech, ktere jsou spojeny se zvlódónim
slovni zósoby, nacviku mluvnich dovednosti a seznómenim se s kulturnimi
elements. Studujici mfi±e pak sam volit induktivni nebo deduktivni pPistup.

Anderstalige interculturele communicatie: enkele achtergronden
In de afgelopen dertig jaar werd er heel wat onderzoek gedaan op het vlak van
communicatie en de impact van cultuur op het menselijk gedrag, ook op talig
gedrag. In deze bijdrage brengen we beide met elkaar in verband en gaan we
eveneens in op de rol van grammatica binnen interculturele anderstalige
communicatie.
Ook al evolueren de communicatiemodellen voortdurend (e.a. Vos &
Schoemaker 2003, Stoter 1997), taal, en ruimer, cultuur vormen essentiele
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componenten van communicatie. Immers, om een verbale of non-verbale
boodschap te kunnen overbrengen, zal de zender ervan deze moeten coderen en
de ontvanger deze moeten decoderen. De interpretatie van de boodschap door de
ontvanger kan echter afwijken van de bedoeling van de inhoud gecreeerd door
de zender. Hierdoor ontstaan misverstanden in de communicatie. (o.a. De
Pelsmacker 2004). Deze misverstanden vinden dikwijls hun oorsprong in taalen cultuurverschillen tussen de communicerende partners (o.a. Vos &
Schoemaker 2003). Immers, een boodschap bestaat uit een geheel van codes
waarvan taal en non-verbale uitingen de meest gebruikte zijn. 'De betekenis van
een dergelijk codesysteem berust op afspraken die in een bepaalde groep of
samenleving zijn overeengekomen en die via het socialisatieproces en via de
eigen ervaringen worden geleerd. Codes worden dan ook omschreven als een
cultureel gedefinieerd en gereguleerd systeem van gemeenschappelijke
symbolen dat gebruikt wordt om betekenissen over te brengen'. (Shadid 1998:
121) Hierbij vatten we cultuur op als `een evoluerend systeem van waarden,
normen en leefregels. In een groep van mensen die zich lid voelen van hun
groep wordt cultuur van generatie op generatie doorgegeven en zo
geInternaliseerd. Voor de mensen in een groep is hun cultuur vaak onbewust
richtinggevend voor hun gedrag en hun kijk op de wereld'. (Pinto 1998: 39) Taal
is een vorm van gedrag. Indien men zou stellen dat heel wat
communicatiestoornissen te wijten zijn aan taalverschillen, kunnen deze
bijgevolg eveneens hun oorsprong vinden in cultuurverschillen.
Volstaat dan het spreken van dezelfde taal om tot dezelfde cultuur te
behoren? Afgezien van de individugebonden eigenheden, kan men dan eveneens
stellen dat men op een identieke manier zakelijke contracten afsluit met
Parijzenaars, Walen of Quebecois? Immers, ondanks enkele verschillen op het
vlak van bijvoorbeeld woordgebruik, zinsbouw en intonatie, spreken zij een
gemeenschappelijke taal, het Frans. Toch leert de ervaring dat onderhandelingen
met elk van deze groepen anders verlopen. Taal is immers slechts een van de
vele componenten van cultuur, een gemeenschappelijke voertaal wijst niet
automatisch op een gemeenschappelijke cultuurbeleving. (o.a. Hofstede 1998 en
2006)
Behoren tot een gemeenschappelijke cultuur wordt vaak gekoppeld aan
het gesitueerd zijn op hetzelfde grondgebied, nationaal of regionaal (o.a. Bosche
1993, Stoter 1997, Hofstede 1998 en 2006). Maar toch lijkt een indeling in
culturen, uitsluitend gebaseerd op dit criterium of op het taalonderscheid
gevaarlijk.
Realistischer lijkt een indeling in high context en low context-culturen
(e.a. Hall 1976 en 1990, Schneider & Barsoux 1997 en 2003, Pinto 1998,
Gesteland 2003). Deze indeling is niet (enkel) gebaseerd op een
gemeenschappelijke taal en/of het leven op hetzelfde grondgebied, maar wel op
gemeenschappelijk taalgebruik, en in het bijzonder op de mogelijkheid tot al dan
niet interpreteren van de informatie. Contracten afgesloten tussen
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onderhandelaars die beiden tot een low context-cultuur behoren, bijvoorbeeld
tussen Duitsers, Vlamingen, Amerikanen of zelfs (Franstalige) Quebecois,
zullen eenduidig zijn, niet interpreteerbaar naargelang de context. Dit uit zich in
een rechtstreeks en ondubbelzinnig taalgebruik, opsommingen van feiten, het
onmiddellijk doordringen tot de kern van de zaak. Het tegenovergestelde doet
zich voor tussen bijvoorbeeld Fransen en Japanners. Voor deze culturen zal de
context uitmaken hoe men een bepaalde boodschap interpreteert. Het taalgebruik
zal dan ook veel genuanceerder, subtieler, onrechtstreekser zijn. Een onderwerp
zal via diverse omwegen aangehaald worden en men zal veel minder (of zelfs
nooit) tot de essentie van het gesprek komen (o.a. Hall 1990). Ook al zijn er in
deze voorbeelden telkens verschillen van taal en grondgebied, toch zal het
onderhandelen, het vergaderen, de verwoording van een contract minder
problemen geven dan wanneer dit dient te gebeuren tussen gekruiste contextculturen.
Toch bepalen nog andere elementen het gedrag, dus ook het taalgebruik,
van een individu. Professioneel maakt immers iedereen deel uit van een
organisatie. Binnen elke organisatie leeft een bepaalde cultuur (o.a. De Cock
1986, Van Riel 1992). Deze cultuur wordt normaliter geInstalleerd en
gecultiveerd door het management. Het is voor de hand liggend dat deze
zogenaamde organisatiecultuur niet steeds strookt met de cultuur van elke
werknemer. Ook al komt het volledige personeel uit dezelfde context-cultuur of
uit dezelfde regio, hetzelfde land, of ook al spreken ze allen dezelfde taal - wat
allemaal steeds minder het geval is ten gevolge van de vele overnames, fusies,
kortom door de mondialisering — toch wordt ieders gedrag mee bepaald door
zijn individuele karakter en door sociale achtergronden. Al wordt cultuur
volgens sommigen gezien als een vorm van mentale programmering, toch
betekent dit niet dat iemands gedragingen volledig gedetermineerd worden door
de cultuur waarin hij opgroeit en leeft. Bovendien is een cultuur geen statisch
gegeven. Immers, verwijzend naar Hofstede, interpreteert Shadid 'de mens
beschikt over een fundamenteel vermogen om daarvan of te wijken en te
reageren op manieren die nieuw, creatief, destructief of onverwacht zijn'. (1998:
24) Belangrijk voor een goede communicatie is dat er een goede relatie is
`tussen de groepscultuur en de mate waarin het individuele lid van de groep zich
met die cultuur identificeert'. (1998: 31) Indien deze individuele subcultuur te
sterk afwijkt van de organisatiecultuur ontstaan er interne
communicatieproblemen, die kunnen resulteren in exteme
communicatieproblemen. De bedrijfscultuur beInvloedt de interne evenals de
externe communicatie (o.a. Stoter 1997), maar staat niet los van de context,
nationale, regionale, individuele cultuur eigen aan de werknemer.
We kunnen dus stellen dat cultuur een duidelijke impact heeft op
taalgebruik. Het is dan ook bekend dat taalopleidingen niet losstaan van het
ruimere cultuurelement. Immers, kennis van iemands (onder andere talige)
gedragingen heeft tot rechtstreeks gevolg dat men zich minder zal ergeren aan
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zijn gesprekspartner. Hierdoor zullen bepaalde stereotiepe, zelfs negatieve
vooroordelen afnemen (o.a. Tennekes 1994, Hofstede 1998 en 2006), des te
meer wanneer je beseft dat het (talige) bizarre gedrag van je gesprekspartner
niets te maken heeft met jou als persoon maar eigen is aan zijn
(diepingewortelde) cultuur. Lopend empirisch onderzoek bevestigt deze stelling
(Verjans).

Communicatieve grammatica
Wanneer wij het in deze bijdrage hebben over communicatieve grammatica
bedoelen we hiermee niet de sloganeske inhoud die deze term een twintigtal
jaren geleden had toen men van oordeel was dat het taalonderwijs steeds
communicatiever diende te worden. In de beginjaren van die taaldidactische
omwenteling ging men ervan uit dat taal aangeleerd moest worden via
authentieke communicatieve contexten, zonder expliciet de grammatica op een
theoretische manier aan te brengen, zelfs zonder aan grammatica-leren te doen.
Deze stellingname werd nadien weer wat genuanceerder: grammatica diende
door de leerder zelf afgeleid te worden uit het authentiek communicatief
leermateriaal. Maar zelfs dan is het zo goed als onmogelijk om in de loop van
een regulier schoolcircuit de volledige grammatica van een taal te ontdekken en
in een eigen structuur onder te brengen. Zelf zijn we ervan overtuigd dat
grammatica-onderwijs noodzakelijk is, of de benadering nu inductief of
deductief is. Grammaticakennis en dus inzicht in de structuren, in het systeem
van een taal is nodig, alleen al omdat het voor vele leerders een houvast kan
betekenen. We gaan hier niet in op het mogelijke verband tussen een degelijke
taalvaardigheid en het aanleren van grammatica. Dit is een discussie die ons te
ver zou afleiden van het opzet van deze bijdrage. Het grammatica-onderwijs
mag echter geen doel op zich zijn, maar het moet steeds een functioneel karakter
hebben.
Voor ons heeft het begrip communicatieve grammatica echter een
bijkomende betekenis. Tegen de hierboven geschetste achtergrond van
anderstalige interculturele communicatie, menen we echter dat grammatica als
een van de bouwstenen van taal niet alleen dient om een structureel correct
discours op te bouwen. Grammatica heeft eveneens tot doel de interculturele
communicatie te bevorderen. Anders gezegd, communicatieve grammatica kan
ertoe bijdragen dat de boodschap door de anderstalige ontvanger - die tevens tot
een andere cultuur behoort - exact begrepen wordt op de manier waarop de
zender deze bedoelde, vanuit zijn eigen cultuur. Aanleren en beheersen van
grammatica kan ertoe bijdragen dat interculturele misverstanden in de
communicatie vermeden worden. Het gaat hier om de rol die grammatica kan
spelen m.b.t. de sociolinguIstische component van de talige communicatie, zoals
deze algemeen verwoord wordt door ondermeer Rosen (2004: 21): 'La
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composante socio-linguistique renvoie aux parametres socioculturels et aux
normes sociales de l'utilisation de la langue (regles d'adresse et de politesse,
regulation des rapports entre groupes sociaux, rituels inherents au
fonctionnement d'une communaute)' Communicatieve grammatica zal
bijgevolg ingebed zijn in de ruimere syntaxis en zal dikwijls gekoppeld zijn aan
lexiconverwerving.
Bovendien opteren wij voor een contrastieve benadering van
grammaticaverwerving. Deze contrastiviteit laat toe in te spelen op
overeenkomsten tussen bron- en doeltaal/—cultuur. Zo kan de aan te leren
doeltaal positief verder bouwen op reeds (vaak onbewust) verworven kennis van
de moedertaal of van een andere vreemde taal die men reeds beheerst, een
trouwens natuurlijk proces van plurilingual competence zoals omschreven in het
CEFR 2 (2001: 168). Op die manier kan men tijdsruimte creeren voor het
benaderen van effectieve problemen, namelijk verschillen in taalgebruik,
eventueel beInvloed door de cultuurverschillen, tussen zender en ontvanger van
de boodschap. De traditionele grammatica's, al dan niet normatief, houden
echter meestal enkel rekening met de doeltaal en systematiseren deze tot in de
kleinste details. Contrastieve grammatica's zouden dus, in functie van de
eigenheid van bron- en doeltaal, niet altijd even exhaustief moeten zijn. Een
voorbeeld van verantwoorde reducering van leerstof omwille van het
parallellisme tussen Nederlands (brontaal) en Frans (doeltaal): de overeenkomst
van de tijden, waarmee we bedoelen dat de tijd van de hoofdzin overeenstemt
met deze van de bijzin(nen), zowel naar betekenis als naar onderling
chronologisch verband. Dit zogenaamd moeilijke item van de Franse
grammatica, voor zover men het los van de brontaal benadert, zou dus tot een
minimum aan uitzonderingen gereduceerd kunnen worden indien men de
vergelijking zou doorvoeren met het Nederlands (Clijsters & Verjans, 2001:
XXI).
Zo zou er meer tijd vrijkomen en kan er bijgevolg dieper ingegaan
worden op errors en mistakes die voortkomen uit een interlanguage (CEFR
2001: 155), en meer specifiek interferentiefouten, gemaakt, zelfs als native
speaker, onder invloed van een reeds verworven andere taal (of cultuur).
Bekijken we even enkele concrete voorbeelden. Wanneer wij in Vlaanderen of
in Nederland tijdens een telefoongesprek vragen aan onze gesprekspartner: Wilt
u morgen even terugbellen, a. u. b. ?, is dat een correcte, beleefde vraag. Wanneer
men dit echter op dezelfde manier in het Frans zou formuleren als: Voulez-vous
rappeler demain, s.v.p.?, wordt dit door een Fransman als impoli, onbeleefd
beschouwd, terwijl de zin op zich taalkundig (en dus ook grammaticaal) volledig
correct is. Deze communicatiefout komt voort uit een registerfout te wijten aan
cultuurverschillen en kan bijgevolg een cultureel misverstand teweeg brengen.
Immers de indicatif (geen beleefdheidsnuance) werd gebruikt in de plaats van de
conditionnel (wel beleefdheidsnuance). Daamaast stelt zich een tweede
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probleem, namelijk het gebruik van het werkwoord vouloir (willen) in de plaats
van pouvoir (kunnen). Immers, vouloir wijst op de veronderstelling van de
zender van de boodschap dat de ontvanger ervan mogelijk zou weigeren in te
gaan op de vraag (in dit geval dus misschien niet zou bellen), terwijl het gebruik
van het werkwoord pouvoir wijst op een kunnen dat totaal onafhankelijk is van
de wil van de ontvanger van de boodschap. Indien hij niet terugbelt, is hij
hiervoor zelf niet verantwoordelijk. Het verschil ligt dus in de nuance die nodig
was t.o.v. deze rijke contextcultuur waarbij men pouvoir en de conditionnel
(voorwaardelijke wijs) had moeten gebruiken om inhoudelijk hetzelfde te
vragen en niet als onbeleefd over te komen: Pourriez-vous rappeler demain,
s. v.p. ? Een Waal' en - zeker — Quebecois zal hier minder aanstoot aan nemen.
Beiden spreken dezelfde taal (Frans), maar gebruiken die anders want zij
behoren niet tot een uitgesproken contextcultuur.
Een ander voorbeeld van een veel voorkomende fout in het Frans onder
invloed van het Nederlands, is het gebruik van het voorzetsel par gevolgd door
een infinitif, zoals bijvoorbeeld in de zin 'Door aan te dringen, zul je de korting
wellicht wel verkrijgen'. De structuur door te gevolgd door een infinitief in het
Nederlands moet in het Frans vertaald worden door een gerondif (gerundium):
En insistant, ... en dus niet door Par insister. Het gaat hier duidelijk om een
interferentiefout die echter geen lexicaal noch cultureel misverstand
teweegbrengt, dus in se minder belangrijk is voor de correcte communicatie.
Wanneer we nagaan welke aandacht in de meeste traditionele
grammatica's besteed wordt aan beide voorafgaande items, stellen we vast dat
de structuur van het tweede voorbeeld uitgebreid behandeld wordt. Aan de
worming van de conditionnel (eerste voorbeeld) wordt eveneens voldoende
aandacht besteed zonder echter expliciet in te gaan op het specifieke, door een
Fransman als basisbeleefdheid beschouwde, gebruik ervan. Meestal worden
zelfs voorbeeldzinnen Voudriez-vous me dire si ... en Pourriez-vous me dire si
naast elkaar geplaatst en zelfs als synonieme vraagvorming beschouwd.
Interferentiefouten kunnen echter ook inhoudelijke misverstanden
teweegbrengen. De Nederlandse zin Wij leveren binnen 2 weken wijst erop dat
de levering plaats zal vinden alvorens de 2 weken voorbij zijn. Een vertaling
naar het Frans door Nous livrons dans 2 semaines levert een taalkundig correcte
zin op (vergelijkbaar met voorbeeld 1: Voulez-vous rappeler demain, s.v.p.?)
maar creeert een lexicaal misverstand te wijten aan een interferentiefout.
Immers, in het Nederlands heeft het voorzetsel binnen een semantische waarde
die in het Frans uitgedrukt wordt door het gebruik van het lidwoord les gevolgd
door een tijdsaanduiding. Een correcte verwoording van de leveringstermijn
binnen 2 weken zou dus geweest zijn (Nous livrons) dans les 2 semaines. Terwijl
dans 2 semaines betekent over 2 weken: de levering vindt plaats nadat de 2
weken voorbij zijn. Een dergelijke (grammaticale?) interferentiefout kan dus wel
vergaande gevolgen hebben voor de goede resultaten tussen handelspartners!
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Relevantie voor professioneel communiceren
De vraag dringt zich op of deze op het eerste gezicht futiele nuances en fouten
wel zo belangrijk zijn in de dagdagelijkse communicatie. Veel hangt natuurlijk
of van het niveau waarop de talige contacten plaastvinden: tussen wie, met welk
register en in welke communicatieve context. In professionele communicatie
blijken zowel receptief als productief deze (para)taalkundige en
cultuurgebonden talige elementen een ernstig obstakel te vormen. Dikwijls
leiden zij ertoe dat de boodschap door de ontvanger anders begrepen wordt dan
deze bedoeld werd door de zender, met alle gevolgen vandien. Ter illustratie
vermelden we hierna, in dalende volgorde van belangrijkheid, de problemen
ervaren door technisch kaderpersoneel in Vlaanderen in de uitvoering van hun
job. Deze resultaten komen voort uit een ruimer empirisch onderzoek bij een
representatieve steekproef in 4 landen 4 (Verjans, 2000 en 2001).
De procenten wijzen op het relatief aantal respondenten dat het aangehaalde
communicatieaspect als (zeer) moeilijk beschouwde (n= 213)'.
- regionale accenten (mondeling receptief)
- nuanceren (mondeling en schriftelijk - receptief en productief)
spreeksnelheid van de communicatiepartner (mondeling receptief)
- jargon van de handelstransactie en commerciele benadering
i.f.v. de context cultuur van de communicatiepartner
(mondeling en schriftelijk productief)
- cultuurverschillen m.b.t. gebruiken en gewoonten, beInvloed door
contextcultuur (u-jij, begroeting, afscheid, al dan niet aanbieden van
geschenken, gebruik van visitekaartjes, verloop zakenlunch, kleding,
tijdsperceptie . . . ) 67,6
- technische terminologie (mondeling en schriftelijk - receptief en
productief)
- informele gesprekken (social talk) (mondeling en schriftelijk,
receptief en productief)

86,8 %
82,6 %
82,2 %

81,2 (Y0

%
61,0 %
48,8 %

Hogere technische kaders ervaren de grootste valstrikken in de mondelinge
anderstalige communicatie, dus op het vlak van die communicatieve aspecten
die eveneens sterk cultuurgebonden zijn, en niet zozeer in het gebruik van
technische terminologie. Deze cultuurgebonden aspecten hebben een grote
impact op het gedrag, ook het talige gedrag, de manier van onderhandelen, het
zaken-doen in het algemeen. Deze problemen ondervinden zij vooral met hun
Franstalige en Duitstalige contacten. Het is dus aangewezen dat de initiele
opleidingen die tot dat soort bedrijfsfuncties leiden, hiermee rekening dienen te
houden bij het samenstellen van hun curricula en bij het bepalen van de concrete
inhouden van hun onderwijs in anderstalige interculturele communicatie.
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Het spreekt echter voor zich dat dergelijke communicatieve vaardigheden een
zeer goede kennis van de taal en cultuur veronderstellen en dat is lang niet
evident in curricula waar het taalonderwijs dikwijls (onterecht) beschouwd
wordt als een bijvak en bijgevolg slechts een beperkt aantal studiepunten
toebedeeld krijgt.
Een voorbeeld uit de praktijk: Universiteit Hasselt (Belgie)
Aan de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van de Universiteit
Hasselt studeren 1200 a 1500 studenten. De traditionele ex cathedra
kennisoverdracht, waarbij gemakshalve - maar onrealistisch - uitgegaan wordt
van een in voorkennis en behoeften homogene groep studenten, betekent echter
veel tijdverlies, zeker nu de bedrijfswereld zich richt op gediplomeerden die niet
enkel theoretisch goed gevormd zijn maar die hun kennis reeds efficient kunnen
in praktijk omzetten en dit vanaf hun moment van aanwerving. Het is dus
evident dat het beperkt aantal contacturen optimaal moet renderen. Ervaring
wees uit dat een groot gedeelte van kennisverwerving met succes in zelfstudie
kan gebeuren.
Bovendien, wat je zelf ontdekt, weet en kun je beter. Om deze redenen
voerde de Universiteit Hasselt het didactisch concept van SAL (semi-autonoom
leren) aan alle faculteiten en voor alle vakken in: de contacturen worden
effectiever voor de student (verhoogd leerrendement) en meer valoriserend voor
de docent. Zijn deskundigheid komt daarenboven meer tot haar recht aangezien
deze manier van doceren-coachen van hem verwacht dat hij op elk ogenblik op
elke vraag kan antwoorden en in staat is alle mogelijke communicatieproblemen
onmiddellijk op to lossen tijdens de parktijkgerichte colleges.
Het kleinere aantal contacturen dankzij SAL is een bijkomend voordeel
voor de dikwijls beperkte groep docenten (bijvoorbeeld drie voor 3 a 4 niveaus
Frans in de faculteit TEW). Er werd een onderscheid gemaakt tussen individueel
werk (vooral via de computer) en werk in groepen, onder begeleiding van
docenten. Het computerwerk is gekoppeld aan een studieleidraad waarin onder
andere de wekelijkse zelfstudieopdrachten opgenomen zijn. Na elke opdracht
volgt wekelijks een responsiecollege (1 uur) waar de studenten alle bij hun
zelfstudie ontmoete problemen voorleggen aan de docent.
Als de studenten niets voorbereid hebben of indien ze geen vragen
hebben, gaat het college niet door: zo leren ze snel verantwoordelijkheid
opnemen voor hun eigen leerproces en vorderingen. Dit is meestal alleen nodig
in het begin van het eerste bachelorjaar. De nieuwkomers moeten zich immers
dit systeem nog eigen maken, maar meestal duurt dit slechts enkele weken.
Enkele dagen na het wekelijkse responsiecollege volgt dan een werkzitting
waarbij de studenten in situatie gebracht worden (simulaties, rollenspel) en
waarbij de docent foutenanalyse en terugkoppeling geeft op het vlak van inhoud,
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stijl, taalcorrectheid (lexicon, grammatica, syntaxis), opbouw van het discours,
taalregister, intonatie, uitspraak en significante aspecten van de non-verbale
communicatie, gekoppeld aan cultuurverschillen tussen brontaal/-cultuur
(Nederlands — Vlaanderen) en doeltaal/-cultuur (Frans - Frankrijk, Quebec,
Wallonie ...).
De invoering van dit nieuwe didactische concept was mogelijk door een
belangrijke vooruitgang van de ICT. Immers, de laatste 5 jaar werden
baanbrekende vernieuwingen doorgevoerd: veel grotere opslagcapaciteit en
transmissiedebiet, maar ook betere betaalbaarheid; ontwikkeling van ELO's 6
zoals Black Board, Moodle en van auteurssystemen zoals Ace, Hot Potatoes,
Hologram, e.d. Het is natuurlijk evident dat invoering van ICT enkel zinvol is
wanneer deze ook toelaat de efficientie van het onderwijs, m.a.w. het
leerrendement, te verhogen. Technologic mag zeker geen doel op zich zijn. Ook
mag men niet uit het oog verliezen dat ICT-ondersteuning vereist dat de
leerinhouden en hun organisatie didactisch moeten herdacht worden. Het
elektronisch ter beschikking stellen van een klassiek handboek of syllabus
betekent immers geen enkele meerwaarde voor het leerrendement. Een beroep
doen op ICT impliceert een creatieve en innovatieve aanpak, die ten voile
gebruik maakt van de integratie van multimedia (internetsites, streaming video,
audio, tekst, beeld, grafische elementen en de onderlinge koppeling ervan), wat
zeker voor taalverwerving een grote meerwaarde kan betekenen.
Binnen de universiteit werd gezamenlijk geopteerd voor Black Board als
ELO. Een ELO is in feite een soort kapstok waar je leer- of toetsmateriaal aan
ophangt. Een elektronische leeromgeving kan eveneens dienst doen als
berichtenbord (ad valvas) waar men als docent bovendien dagvers authentiek
materiaal kan aanbieden. Een dergelijk systeem laat onder meer ook toe te
discussieren binnen een (groeps)forum (al dan niet voor extemen toegankelijk).
Elke student kan met zijn password van overal ter wereld via internet inloggen
op de site van de UHasselt die hem rechtstreeks toegang verleent tot alle
rubrieken die horen bij zijn individuele studietraject (zie figuur 2).

Martine Vet" ans (foto: Jesse Ultzen)
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Elke groep docenten kan autonoom beslissen wat zij voor hun vakken
implementeert in de ELO. Om onze studenten toe te laten via begeleide
zelfstudie optimaal cognitieve en communicatieve vaardigheden te verwerven,
ontwikkelden samen met Brainlane, spin-off van de Universiteit Hasselt,
het auteurssyteem LingugTor. Hiermee kunnen auteurs/docenten interactieve,
multimediale oefeningen maken voor taal- en cultuurverwerving (grammatica,
lexicon, luister-, lees- en schrijfvaardigheid, enz.). Deze oefeningen kunnen op
dezelfde drager en binnen het auteursplatform gekoppeld worden aan
authentieke teksten en dialogen, naslagpagina's (grammatica, thematisch
lexicon, enz.) en aan een elektronisch woordenboek. Een aangepaste
auteursomgeving zoals LingugTor staat de leerder bijkomend toe, in functie
van zijn eigen leerstijl - inductief of deductief - zijn zelfstudieopdrachten uit te
voeren. Indien studenten leermodules, ontwikkeld in Lingu@Tor, op een
netwerk gebruiken, dan kunnen hun vorderingen en resultaten automatisch
geregistreerd worden. Ling@Tortoepassingen zijn echter ook op stand-alone
PC's bruikbaar, maar dan op CDRoms, en verder in om het even welke ELO.
Heel wat van deze toepassingen zijn uitgegeven en commercieel beschikbaar
gesteld 8 . Zo ontwikkelden we dank zij drie Europese Leonardo da Vinciprojecten 9 29 CDROMs Interculturele Communicatie voor Kaderpersoneel Plurilingue . Elk van deze CDRoms combineert een brontaal/-cultuur met een
doeltaal/-cultuur (zie figuur 10). In het totaal gaat het om negen bron- en vijf
doeltalen/-culturen. Deze contrastieve methode op niveau B2 — C1 11 van het
GERK combineert taal- en cultuurverwerving.
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Grammatica wordt benaderd zoals we hierboven beschreven en een specifieke
aandacht gaat uit naar interferentiefouten, zowel op het vlak van taalgebruik als
op dat van culturele gebruiken. De methode wordt door ons intensief gebruikt
aan de faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen. Elke CDRom bestaat
uit vier grote delen (zie figuur 6) waarbij van het ene deel overgestapt kan
worden naar het andere i.f.v. specifieke communicatieve behoeften en
problemen, zonder dat dit het leerproces benadeelt. Op die manier wordt de
leerder geen strak lineair leerproces opgelegd, maar stuurt hij grotendeels zelf de
manier waarop hij de leerstof doorneemt: inhouden al dan niet combineren,
theorie en oefeningen inductief of deductief doornemen. Immers, elke leerder
heeft een ander beginniveau, heeft een eigen leerstijl.
Kortom, dank zij het nieuwe didactische concept van SAL gekoppeld aan
ICT is ons onderwijs zo ingericht dat de contacturen uitsluitend gebruikt worden
voor het behandelen van problemen (vraaggestuurd) en het trainen van de
productieve vaardigheden. De studenten oefenen autonoom hun grammatica en
luistervaardigheid, zelfstandig verwerven ze ook hun lexicon. Deze onderdelen
lenen zich immers het best tot zelfstudie. Er is geen klassikale uitleg, wel
terugkoppeling via het college waarin studenten vragen kunnen stellen en
waarbij de docent de theorie verder kan uitdiepen en op specifieke behoeften
van de individuele student kan ingaan. De rest van de tijd wordt vooral besteed
aan gespreksvaardigheid (onderzoek wees herhaaldelijk uit dat deze vaardigheid
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het allerbelangrijkste is in bedrijfssituaties). Het rendement van het taalleren is
hoger (examenresultaten bewijzen het), de docent kan veel meer zijn
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deskundigheid valoriseren. Naast de taalcommunicatieve en de sociaalinteractieve competenties verwerven de studenten bovendien algemene
leercompetenties die hen moeten voorbereiden op LL (Levenslang Leren).
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Note
Nederlandstalig Belgie.
2

Gemeenschappelijk Europees Referentie Kader voor Talen (GERK).

3

Franstalige Belg uit het Zuiden van het land.

4

Belgie, Frankrijk, Spanje en Ierland (1998-2001).

5

De beoordelingen 'moeilijk' en 'zeer moeilijk' werden geclusterd.

6

Elektronische/digitale leeromgeving/leerplatform.

7

Groep docenten Zakelijk en Economisch Frans, directie en navorsers van het
onderzoeksinstituut CTL.
8

Zie ondermeer www.plurilingua.com en www.language-web.com .

1998-2000: onderzoeksfase; 2000-2005: ontwikkelingsfasen, resultaat: 29 contrastieve
CDRoms.
9

10 Een van deze 29 CDRoms combineert Tsjechisch (brontaal/-cultuur) met Engels (doeltaal/culturen : UK, IRL, USA). Voor meer informatie: www.plurilingua.com .
Vroeger vaag omschreven als niveau gevorderden.
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Over de auteurs
Dr. Alexandra Andreasovd studeerde Nederlands en Duits aan de
universiteiten in Brno en Olomouc. Vanaf 2001 is ze als docente taalverwerving
en Nederlandse taalkunde aan de afdeling Nederlands van het Instituut voor
germanistiek, nordistiek en neerlandistiek van de Filosofische faculteit van de
Masaryk Universiteit te Brno verbonden. In 2003 promoveerde ze met een
proefschrift over de betekenissen van de modale hulpwerkwoorden `moeten` en
`molten` in de 17e en 18e eeuw. Haar belangstelling is gericht op didactiek van
het Nederlands en het vertalen van Nedertlandstalig toneel.
Dr. Saskia Daalder studeerde Nederlandse taalkunde, algemene taalwetenschap
en logica aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is werkzaam aan de Vrije
Universiteit Amsterdam. Haar werkterreinen zijn: de theorie van de grammatica,
pragmatisme, Nederlandse grammatica, voegwoorden, relevantietheorie en de
geschiedenis van de taalwetenschap (vooral van de eerste helft van de twintigste
eeuw).
Drs. Alice van Kalsbeek was van 1983-1998 werkzaam aan de Afdeling
Nederlands als tweede taal van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Haar taken
lagen op het gebied van onderwijs, nascholing en leermiddelenontwikkeling. Ze
was o.a. coauteur van Code Nederlands (1990, 1996). Ook deed ze onderzoek
naar de praktijk van het NT2-onderwijs. Sinds 1998 werkt ze bij het Steunpunt
Nederlands als vreemde taal van de Universiteit van Amsterdam. Haar speciale
belangstelling gaat uit naar de relatie tussen taal en cultuur.
Dr. Ellen Krol is universitair hoofddocent Nederlandse letterkunde aan de
Karelsuniversiteit te Praag en initiatiefnemer van Praagse Perspectieven, de
jaarlijkse colloquia van de sectie Nederlands in Praag vanaf 2002 tot heden.
Daarnaast doceert zij parttime letterkunde aan de Hogeschool Rotterdam. Zij
promoveerde in 1997 aan de Universiteit van Amsterdam bij prof. dr. W. van
den Berg op De smaak der natie, opvattingen over huiselijkheid in de NoordNederlandse poezie van 1800-1840. Hilversum, 1997 en publiceerde over Wolff
en Deken, Tollens, Potgieter en Beets.
Dr. Roland Nagy studeerde Engels en Nederlands aan de EOtvOs Lorand
Tudomanyegyetem (ELTE) te Boedapest. Hij is in taalkunde, voornamelijk in
fonologie gespecialiseerd. Tussen 1995 en 1997 heeft hij Engelse fonetiek en
fonologie gedoceerd aan de vakgroep van de docentenopleiding Engels aan de
ELTE. Sinds 2003 geeft hij Nederlandse taalkunde aan de ELTE. Op dit
moment is hij bezig met zijn dissertatie en een leerboek Nederlandse fonetiek
en fonologie voor Hongaarstaligen.
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Dr. Olf Praamstra is voorzitter van de opleiding Dutch Studies aan de
Universiteit Leiden. Hij verzorgde samen met Annemarie Kets en Marielle
Lenders een editie van de Studentenschetsen van Klikspaan (2002), hij schreef
Een feministe in de tropen, de Indische jaren van Mina Kruseman (2003) en
stelde een bloemlezing samen uit het de verhalen van Thomas Burgers, Dorp in
het onderveld, Zuid-Afrikaanse verhalen (2004). Op dit moment werkt hij aan
een biografie van Conrad Busken Huet.
Dr. Ted Sanders is hoogleraar taalbeheersing aan de faculteit der
Geesteswetenschappen / Letteren van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek
richt zich op coherentie en tekststructuur, lees- en schrijfprocessen,
tekstkwaliteit en tekstontwerp. Over die onderwerpen publiceerde hij, vaak
samen met anderen, in internationale tijdschriften. In het najaar van 2006 gaat
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