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Recente ontwikkelingen in het contrastief
taalonderzoek Nederlands-Frans

Philippe Hiligsmann, Melanie Baelen,
Anne Lore Leloup & Laurent Rasier (red.)

Woord vooraf

Op 29 mei 2008 organiseerde de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde in het Academiegebouw een colloquium over Recente
ontwikkelingen in het contrastief taalonderzoek Nederlands-Frans, in samenwerking met de Vakgroep Nederlands van de Universite catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve). De volgorde van de hier opgenomen bijdragen
is dezelfde als die van de lezingen op het colloquium.
Het colloquium had tot doel informatie te verstrekken over de meest recente
ontwikkelingen in het contrastief taalonderzoek Nederlands-Frans (morfosyntaxis, fonetiek/fonologie, fraseologie, pragmatiek, enz.), met het oog op
mogelijke didactische toepassingen. De laatste jaren kent het contrastief taalonderzoek immers een vernieuwde belangstelling. Er wordt terecht van
uitgegaan dat men dankzij de zo grondig mogelijke vergelijking van taalsystemen een beter inzicht kan verkrijgen zowel in de manier waarop taalsystemen in elkaar zitten als in het verwervingsproces van vreemde talen. Daarnaast wilde het colloquium een discussieforum bieden voor contrastief
taalkundigen en voor docenten Nederlands en Frans.
De organisatie van het colloquium en de publicatie van de bundel zijn mogelijk gemaakt door financiele en/of andere steun van de Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, het Fonds de la Recherche Scientifique-FNRS en de Faculte de philosophie et lettres van de Universite catholique de Louvain. Het bestuur van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde zijn wij zeer erkentelijk voor de enthousiaste reactie op
het voorstel een colloquium aan contrastieve taalkunde Nederlands-Frans te
wijden. Ten slotte danken wij de personeelsleden van de Academie, in het
bijzonder Marijke De Wit, Kristien Berghs en Cindy Holtyzer, voor hun
praktische hulp.
Philippe Hiligsmann, Melanie Baelen,
Anne Lore Leloup & Laurent Rasier
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Schakeringspartikels in het Nederlands
en het Frans

Sera De Vriendt, lid van de Academie, Vrije Universiteit Brussel & Piet Van de Craen, Vrije
Universiteit Brussel

1.

INLEIDING

In deze bijdrage gaan we in op de schakeringspartikels in het Nederlands met
de bedoeling een vergelijking met het Frans to maken. We geven eerst een
definitie en kenmerken, gaan dan over tot een vergelijking en bespreken tenslotte enkele implicaties voor het onderwijs. Het onderzoek is corpus-based
en bouwt voort op eerder geleverd werk door de auteurs (zie hiervoor
De Vriendt & Van de Craen, 1984; 1986; 1995 en De Vriendt et al., 1991).

2.

SCHAKERINGSPARTIKELS

Schakeringspartikels zijn woorden zoals dan, nou, toch, maar, wel eens, even
niet zozeer in al hun mogelijke betekenissen en functies maar wel in zinnen als
Hoe kan ik dat nou?
Wie heeft ze dan gehad, dacht je?
Ze moet het toch leren.
Zo zal het wel zijn.
Geef maar thee.
Ik wil er soms eens uit.
Dan zal ik die 's (=eens) even mores leren.
Rombouts (1980) bedacht voor deze woorden de benaming schakeringspartikels maar al in 1903 had Hoogvliet het over hetzelfde verschijnsel dat hij
invoegselwoorden noemde (Hoogvliet, 1903). De eerste systematische
poging tot behandeling voor het Nederlands gebeurde door een verzameling
artikelen onder redactie van Van der Auwera & Vandeweghe in Studies over
Nederlandse partikels (zie Van der Auwera & Vandeweghe, 1984). Daarna is
er o.a. Foolens dissertatie De betekenis van partikels (Foolen, 1993). Voor
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het Duits moet worden gewezen op het werk van Weydt (o.a. Weydt, 1979)
en voor het Frans – en andere talen – op dat van Fernandez (Fernandez,
1994). Voor andere talen zie o.a. Van der Wouden et al. (2003).
Een definitie is niet makkelijk te geven. `[P]articles defy analyses', zei Longacre
(1976) in zijn introductie tot Discourse Grammar, aangehaald door Fernandez.
In de inleiding van Van der Auwera & Vandeweghe staat het volgende:
[schakeringspartikels] signaleren niet zozeer hoe de zinsinhoud moet
worden beschouwd met het oog op de denkbare alternatieven, maar
vormen veeleer een signaal voor de hoorder m.b.t. de strekking van
de uiting, de illokutieve waarde ervan, naast een indikatie van hoe de
zinsinhoud in een ruimer kader van spreker-hoorder-verwachtingen en
-preferenties moet worden ingepast. (Van der Auwera & Vandeweghe,
1984, p. 12-13).
We gaan hier niet verder op definities in. Wel willen we duidelijk stellen dat
het belangrijk en noodzakelijk is een onderscheid te maken tussen enerzijds
schakeringspartikels en anderzijds modale partikels. Dat zijn vaak echte bijwoorden (waarschijnlijk, misschien,...), wat niet het geval is met schakeringspartikels. Het onderscheid is erg zinvol.

3.

SCHAKERINGSPARTIKELS IN HET NEDERLANDS

We beperken ons hier tot de daarnet gesignaleerde woorden: dan, nou, toch,
maar, wel eens, even. Ze kunnen beschouwd worden als de prototypische
voorbeelden, maar ze zijn zeker niet de enige en de categorie is verre van
gesloten. Wel zijn ze het frequentst. In aanmerking komen ook soms en misschien in een zin als
Was je ontbijt soms/misschien niet lekker?
De Vriendt & Van de Craen (1995) onderzochten gewoon en kwamen tot de
conclusie dat gewoon (vooralsnog?) best niet tot de schakeringspartikels wordt
gerekend, hoewel het woord in bepaalde contexten partikelgedrag vertoont.
Schakeringspartikels vertonen een aantal interessante kenmerken die al eerder werden vermeld (zie hiervoor bijvoorbeeld De Vriendt & Van de Craen,
1984; 1986 en De Vriendt et al., 1991):
1. Ze treden vooral op in een bepaald taalregister: alledaagse gesproken
omgangstaal; ze treden meer op in gesproken dan in geschreven taal
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(in romans overwegend in dialogen), ze treden meer op in gewone
omgangstaal dan in lezingen, interviews en dergelijke. Tabel 1 levert
enkele kwantitatieve gegevens.
TABEL 1

Voorkomens van schakeringspartikels in diverse registers

Tekst en aantal woorden
Pinter The Birthday Party
(vertaling van het eerste bedrijf) (zie verder voor
commentaar) : 6.500 woorden
Reve De avonden: 6.500 w.
Claus Het- verdriet van Belgie: 6.500 w.
Kuifje De zeven kristallen bollen
De Morgen: 3000 w.
De zevende dag: 3000 w.

Aantal schakeringspartikels
180

47 (alle in dialogen)
21 (18 in dialogen)
44
18 (14 in een interview met
Van Rompuy)
3

2. Ze zijn homoniem met bijwoorden of voegwoorden. Of: is het telkens een
woord met verschillende gebruiksmogelijkheden? Er bestaan hieromtrent
twee opvattingen in de literatuur waarover hier geen uitspraak moet worden gedaan. Het is wel een feit dat vergeleken met de andere woorden (of
andere gebruiksfuncties) schakeringspartikels een verzwakte of verbleekte
betekenis hebben, wat ze tot geschikte voorbeelden maakt voor de bespreking van beeindigde of aan de gang zijnde grammaticaliseringsprocessen
(zie o.a. Abraham, 1991; Beheydt, 2004).
3. Schakeringspartikels zijn niet beklemtoonbaar. Bijgevolg: als ze kunnen
worden beklemtoond, zijn het geen schakeringspartikels.
4. Schakeringspartikels zijn niet topicaliseerbaar. Bijgevolg: als ze in topicpositie staan, zijn het geen schakeringspartikels.
5. Ze komen uitsluitend in het middenstuk voor (zie verder).
6. Ze kunnen clusters vormen. Voorbeeld:
Ik zou het hem dan toch maar eens vragen. (Zie verder voor welke
clusters niet kunnen en in welke volgorde)
7. De betekenis van schakeringspartikels heeft to maken met de illocutieve
kracht van de uitdrukking. Vergelijk bijvoorbeeld de volgende zinnen:
Wil je de radio aanzetten?
Wil je de radio even aanzetten?
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Zonder even kan het om een vraag of een aansporing gaan, maar met even is
het zonder enige twijfel een aansporing. Het gaat hier bijgevolg om een
belangrijke nuancering.
Foolen (1985) stelde een lijst op met mogelijke illocutieve strekkingen: toestemming, aansporing, toegeving, bevel, waarschuwing, geruststelling enzovoort zijn mogelijkheden, maar dezelfde zinnen zonder schakeringspartikel,
met passende intonatie en context, drukken dit ook al uit. Zo is Kijk maar uit
een waarschuwing en Maak je maar geen zorgen een geruststelling (voorbeelden uit Foolen, 1985), maar dat zijn die zinnen ook zonder partikel. Het
schakeringspartikel is overigens soms uitgesloten in zinnen die dezelfde attitudes uitdrukken. Bijvoorbeeld: de toegeving in Kom dan maar zou uitgedrukt worden door het partikel maar; in Je zult wel gehjk hebben geeft de
spreker echter ook iets toe en maar kan daar noch aan toegevoegd worden,
noch in de plaats van wel gebruikt worden.
Wat de plaats in de zin betreft, kunnen de volgende opmerkingen worden
gemaakt. Het gaat niet om Wasserscheide' (cf. Krivonosov, 1977) zonder
meer, maar om een complex samenspel van factoren: woordgroepcategorieen (nominaal vs. pronominaal), functies (al dan niet directe aanvullingen
bij het werkwoord) en pragmatiek (thema vs. rhema, bekende vs. nieuwe
informatie, maar ook de relatie tot de – al dan niet – talige context).
De plaats in het middenstuk wordt aangegeven in tabel 2.
TABEL 2

Volgorde van schakeringspartikels in een niet-gemarkeerde zin
anaforen dan/nou bep. NP toch wel/maar bepa-

eens even onbep.NP Bep/VZV

ling(en)

De commentaar op tabel 2 volgt hieronder.
– Met anaforen worden anaforische pronomina en bijwoorden bedoeld,
zoals hem, er, daar, enzovoort.
– Dan/nou : Het bijwoord dan verwijst naar een in de voorcontext al
dan niet expliciet vermelde tijd (ogenblik, dag, etc) of voorwaarde. Het
bijwoord nu of nou situeert de handeling eveneens in de tijd, binnen een
tijdsspanne die het moment van het spreken omvat. De partikels daarentegen refereren op een vagere, minder precieze manier aan de situatie
waarin spreker en hoorder zich bevinden.
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- Dan volgt een bepaalde nominale constituent.
- Toch is eveneens anaforisch, maar is tevens adversatief, d.w.z. drukt uit
dat de spreker een andere mening toegedaan is dan wat hij denkt dat de
hoorder verwacht.
- Maar of wel sluiten elkaar uit: ofwel het restrictieve van maar of het
affirmatieve van wel.
- Dan krijgen we de meeste bepalingen (zie verder in de tabel).
- Dan volgen eens en even : beide met een verzwakte betekenis en 'minimizing the state of affairs' (De Vriendt et al., 1991, p. 54), maar verwant aan
bijwoorden met de betekenis van: een enkele keer, een korte tijd.
- Hierna volgen onbepaalde nominale constituenten en bepalingen of voorzetselvoorwerpen die semantisch het nauwst aansluiten bij het werkwoord
in de SOV-structuur.
De volgorde in clusters is precies dezelfde als in tabel 2, dan zonder andere
constituenten.

4. CONTRASTIEF NEDERLANDS-FRANS

De vraag die we hier behandelen, luidt: wat beantwoordt in het Frans aan de
Nederlandse schakeringspartikels? Deze vraag is uiteraard belangrijk voor
vertalers. In de literatuur vinden we twee opvattingen. Enerzijds Zajicek: 'Les
adverbes MONOSYLLABIQUES neerlandais employes dans les phrases suivantes ont une valeur semantique propre qui est beaucoup trop faible par rapport a celle des adverbes francais theoriquement correspondants, indiques par
les dictionnaires usuels. Il convient donc de les SUPPRIMER entierement a la
traduction'. (Zajicek, 1973, p. 280, nadruk in de oorspronkelijke tekst).
Zijn voorbeelden lijken hem gelijk to geven:
Zei hij nu zeven of negen?
Hoe weet ik dat nou?
Hij leek wel op een zigeuner
Eindelijk gebeurt er eens iets!
Je vertelt het toch niet verder he?
Zeg niet : ik win toch nooit iets
Oordeel zelf maar

A-t-il dit 'six' ou (bien) 'clix'?
Comment le saurais-je?
Il ressemblait a un bohemien
Il se passe enfin quelque chose
Tu ne le repeteras pas, hein?
Ne dites pas: je ne gagne jamais
Jugez vous-meme

Anderzijds is er de mening van Lerot. Volgens hem zijn de partikels waarover wij het hebben 'Si on veut croire une opinion communement admise -
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particulierement frequentes en allemand et en neerlandais tandis que le francais
se distingue par une etonnante pauvrete'. En verder 'Sur la base des travaux de
Rene Metrich (Metrich 1999) L. .1 nous pouvons evaluer la proportion de particules allemandes traduites en francais a 40% environ.' (Lerot, 2001, p. 125).
Dit zijn diametraal tegenover elkaar staande meningen: de ene geeft de raad
om de schakeringspartikels weg te laten, de andere komt tot de conclusie dat
ongeveer 40% vertaald wordt. Lerot wijst terecht op het feit dat schakeringspartikels in hoge mate van het register afhangen, maar het verschil tussen
nul, ' supprimer entieremene, en 40% lijkt toch wel erg groot.
Bij Lerot lezen we wat verder (op p. 126) dat het materiaal van Metrich
gebaseerd is op een corpus dat bestaat uit `cinq differentes traductions
francaises d'une nouvelle de Franz Kafka (Die Verwandlung)'. Als men dan,
onder de besproken voorbeelden, zinnen aantreft als : Die Miiglichkeit dessen
musste man doch eigentlich zugeben (vertaald als: 11 fallait bien reconnaitre
dans le fond que ce n'etait pas impossible'), dan begrijpt men dat men hier
met een heel wat ander register te maken heeft dan met het register waarin de
voorbeelden van Zajicek gebruikt worden.
Het interessantst zou zijn over gegevens te beschikken voor gesproken taal.
Daar word je uiteraard met een methodologisch probleem geconfronteerd:
gesproken Nederlands en een vertaling in gesproken Frans, waar/hoe vind je
dat? Een mogelijk idee is : een opname van een uiteenzetting in het Nederlands en hoe een tolk die inhoud weergeeft. Dubbel probleem (tenminste
dubbel ! ): (i) Dit taalgebruik is allesbehalve gewoon alledaags gesproken
Nederlands, het gaat om een heel apart register; (ii) de specifieke problematiek van het tolken wordt hier dan een bijkomend probleem.
Wij hebben het antlers opgelost. We hebben drie bronnen geexcerpeerd.
(i) Alle zinnen uit de vertaling van het eerste bedrijf van Harold Pinter
The Birthday Party door Van het Reve werden in het Frans vertaald. Pinter
beschikt 'over een heel eigen stijl [.. .1 een constant langs elkaar heen praten
van zijn personages in schijnbaar alledaagse dialogen met geheel onverwachte uitschieters in woord en daad' (Encyclopedie, 1970, p. 517). Met Pinter zitten we dus goed en Reyes vertaling is o.i. bijzonder geslaagd. (ii) De
resultaten hiervan worden vergeleken met de Franse vertaling van de eerste
twee hoofdstukken van Claus' Het verdriet van Belgie. Dit zijn evenveel
woorden als in Pinters eerste bedrijf. (iii) We vergelijken ook met een
stripverhaal De zeven kristallen bollen, een Kuifje album. Het resultaat staat
in de tabellen 3, 4 en 5.
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Pinter:
TABEL 3

Aantal partikels al dan niet in het Frans vertaald

Aantal
in Nl.
Niet

DAN NOU TOCH
15
27
37

MAAR
28

WEL EENS
22
40

EVEN
11

Totaal
180

37

14

13

28

28

20

11

151
(84%)

0

1

14

0

12

2

0

29
(16%)

in het Fr.
Wel
in het Fr.

Bron: Van het Reyes vertaling van Pinters The Birthday Party.

De opmerkelijkste cijfers staan vetgedrukt.
Claus :
TABEL 4

Aantal partikels al dan niet in het Frans vertaald

Aantal

DAN

NOU

TOCH

MAAR

WEL

EENS

EVEN

Totaal

4

1

7

5

2

1

1

21

4

1

2

4

0

1

1

13

0

0

5

1

2

0

0

8

in Nl.
Niet

in het Fr.
Wel

in het Fr.
Bron: Vertaling van Claus Het verdriet van Belgie.

De opmerkelijkste cijfers staan vetgedrukt.
Kuifje:
TABEL 5
Aantal partikels in de oorspronkelijke Franse tekst en in de Nederlandse vertaling
van Kuifjes De zeven kristallen bollen

Aantal
in Nl.
Niet

DAN
0

NOU TOCH
4
10

MAAR
6

WEL EENS
14
6

EVEN
4

Totaal
44

0

3

5

6

6

13

4

37

0

1

5

0

0

1

0

7

in het Fr.
Wel
in het Fr.

De opmerkelijkste cijfers staan vetgedrukt.
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Deze resultaten zijn bijzonder interessant. In het eerste bedrijf komen bij Pinter 186 schakeringspartikels voor. Daar worden er in het Frans ongeveer 15%
van vertaald, namelijk 29. Bovendien: nooit worden dan, maar, even vertaald, eenmaal nou (door een conditionalis ! ) en tweemaal eens (un jour, par-

fois). In feite kom je in de buurt van nul (Zajicek), behalve voor zinnen met
toch (type: Die heeft toch ook cornflakes gehad? – 11 a aussi eu des cornflakes, non? ') en zinnen met wel (bien, vraiment, a vrai dire, le fait est que).
Wat deze laatste betreft, kan men zich zelfs afvragen of een Fransman even
vaak bien zou gebruiken als vertaler dezes (SdV)!
De conclusie van dit kleine onderzoek is als volgt: een beperkt aantal types
schakeringspartikels kan – soms – een equivalent in het Frans hebben, namelijk:
– toch in declaratieve zinnen: dat zullen ze toch wel gezegd hebben.
Vertaald als quand-meme of tout de meme;
– toch in vragende of exclamatieve zinnen met hoofdzinsorde: dit

huis staat toch zeker op de hjst? Vertaald als : non ? of n'est-ce
pas?
– wel in declaratieve zinnen: ik hou wel van een sigaret, hoor. Vertaald als bien, vraiment, certainement of it est vrai que.

5.

IMPLICATIES VOOR HET ONDERWIJS

De thematiek is niet nieuw. Foolen (1985) komt tot de vaststelling dat de
leerbaarheid van schakeringspartikels voor taalleerders van het Nederlands
bemoeilijkt wordt door vier factoren. (i) Door de polyfunctionaliteit en de
semantische vaagheid ervan wordt regels voor gebruik opstellen zo goed als
onmogelijk. (ii) De onopvallendheid van de schakeringspartikels draagt niet
bij tot de leerbaarheid. (iii) Er is een zekere overeenkomst met de intonatie
en niet-verbale uitdrukkingsmiddelen. (iv) Schakeringspartikels zijn niet frequent in een aantal talen, zoals het Frans en het Engels.
Hieraan kan het taalregister (of de registers) worden toegevoegd dat het al
dan niet gebruik ervan bepaalt. Foolen (1985) spreekt van het bevorderen van
het gebruik van partikels door 'round characters' (in tegenstelling tot 'flat

characters') en emotie in het tekstmateriaal en door een bepaald type oefeningen (rollenspel bijvoorbeeld) en/of natuurlijke conversatie tussen docent
en leerlingen. Het is zeer de vraag of dat helpt.
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We denken dat het best een onderscheid tussen leerders kan worden gemaakt,
bijvoorbeeld (i) jonge leerlingen, tieners en volwassenen, (ii) studenten vertaler/tolk en studenten leerkrachten.

Jonge leerlingen, tieners en volwassenen
Foolen onderzocht leermateriaal, d.z. Noord-Nederlandse leerboeken, die
dertig jaar geleden door leerstoelen en lectoraten in het buitenland gebruikt
werden. Hij stelde heel grote verschillen vast wat betreft: aandacht voor partikels, al dan niet frequent gebruik van partikels, de uitleg die erover wordt
gegeven. Hoe zit het met de boeken die nu in Franstalige scholen gebruikt
worden? Wij achten de kans klein dat leerlingen leren hoe en wanneer ze
partikels moeten/kunnen gebruiken. Bovendien zijn de leerkrachten vaak
geen native speakers, waardoor twijfel over frequentie en correct gebruik van
partikels kan ontstaan. Ook de immersieklassen lijken geen soelaas te bieden : exploratieve observaties van lessen in enkele Franstalige immersieklassen Nederlands leverden alvast een zeer geringe oogst op aan partikelgebruik, namelijk veelvuldig gebruik van eens in directieve zinnen. Kennelijk
is het schoolse klastaalregister geen vruchtbare bodem voor partikelgebruik.
In het volwassenenonderwijs ligt de situatie niet anders. Tenzij er expliciete
oefeningen worden voorzien, komt partikelgebruik niet in het stuk voor.

Studenten vertaler/tolk
Zij krijgen enerzijds veel gelegenheid om in contact te komen met gesproken
taal en een grote varieteit van geschreven Nederlands en de leerkrachten zijn
vaak, zo niet altijd, native speakers. Anderzijds kunnen specifieke oefeningen worden gewijd aan het weergeven van nuances die in het Nederlands
door schakeringspartikels worden uitgedrukt. Dit kan ingeleid worden of
samengaan met theoretische uiteenzettingen over kenmerken van schakeringspartikels in het Nederlands en, eventueel, in andere talen binnen het
kader van taalbeschouwing.

Studenten leerkrachten
Voor deze studenten geldt ongetwijfeld dat schakeringspartikels een interessant onderwerp zijn voor (werk)colleges over Nederlandse syntaxis en pragmatiek. Het is ook wenselijk dat het gebruik van schakeringspartikels voldoende wordt ingeoefend, ten minste als men wenst dat leerkrachten in staat
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zijn om hun leerlingen tot communicatief vaardige sprekers van het Nederlands op te leiden. Gesproken Nederlands zonder partikels klinkt namelijk
on-Nederlands.
Het is duidelijk dat opdat onderwijs van partikels van de grond zou komen,
er aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan. Of misschien ook wel
niet: aantrekkelijk communicatief taalonderwijs lijkt een uitweg te bieden,
maar wordt dit niet al lang voorgehouden?

6. CONCLUSIE

In deze bijdrage gingen we eerst na wat schakeringspartikels zijn en hun kenmerken. Vervolgens gingen we na hoe ze ervan of komen in een contrastieve
Nederlands – Franse omgeving. Het blijkt dat sommige partikels meer dan
andere worden vertaald. Wat de didactische implicaties betreft, maken schakeringspartikels alleen maar een kans in het onderwijs als er degelijk communicatief onderwijs op het menu staat.
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Positie- en bewegingswerkwoorden
in het Nederlands, het Engels en het Frans

Maarten Lemmens, University Lille 3 & Dan I. Slobin, University of California

1. INLEIDING

De Nederlandse positiewerkwoorden liggen, zitten en staan en hun causatieve equivalenten (leggen, zetten, stellen en stoppenl steken) vormen vaak
een probleem voor NT2-leerders in het algemeen en Franstalige NT2leerders in het bijzonder. 1 In een eerdere publicatie (Lemmens, 2002) werd
deze moeilijkheid gesitueerd op drie (sterk met elkaar verweven) niveaus.
Vooreerst is er de codeerverplichting, die inhoudt dat je in het Nederlands
steevast een positiewerkwoord moet gebruiken in zinnen die een of ander
concreet object localiseren in de ruimte. Het gebruik van bijvoorbeeld zijn in
zinnen als De man is op de stoel of Het bed is in de kamer is niet correct; de
idiomatisch juiste formulering is die met respectievelijk zit en staat. Deze
codeerverplichting is het gevolg van de evolutie (grammaticalisering) van de
drie basiswerkwoorden liggen, zitten en staan van werkwoorden die een
basislichaamshouding (van een mens) uitdrukken naar werkwoorden die een
locatie uitdrukken (van een levende en/of niet-levende entiteit). Daarbij komt
nog dat de drie werkwoorden verder gegrammaticaliseerd zijn tot pseudohulpwerkwoorden die progressief aspect kunnen uitdrukken, vb. Hij stond op
de bus te wachten of Ze zat de hele tijd maar rond te lopen (zie Lemmens,
2005a).2
Zelfs als je al weet dat je in locationele' contexten een positiewerkwoord
dient te gebruiken in het Nederlands, dan kom je meteen terecht bij een

Een groot deel van dit artikel werd eerder gepresenteerd op de internationale studiedag Language & Space, University Lille 3, 9 mei 2007; cf. Lemmens & Slobin, 2007).
2

Zie ook Kuteva (1999) en Ebert (2000) over dergelijke grammaticalisering in een ruimer typologisch perspectief. Een mooi voorbeeld van de flexibiliteit van deze progressief constructies
is de volgende klacht van Jezus `ik lig al 2000 te hangen aan mijn kruis' uit het liedje 'Was
ik maar de Jesusblues' liedje van de cabaretgroep Lenny en de Wespen (opgetekend door
M. Lemmens, 25/06/2008, Radio 1).

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN /

17

tweede probleem: welk van de drie positiewerkwoorden moet je nu precies
gebruiken? Voor een Nederlandstalige is het evident dat een bal op de grond
ligt, een wagen op straat staat (maar goed op de weg ligt), een schip in het
water ligt en dat water in een flesje zit, maar voor een anderstalige is de
logica van deze keuzes niet zo makkelijk to achterhalen. Zo zullen Franstalige leerders van het Nederlands, als ze weten dat ze een positiewerkwoord
moeten gebruiken, vaak zeggen dat een bed in de kamer ligt waarbij ze zich
verkeerdelijk laten leiden door de horizontale dimensies van het object eerder dan door het feit dat dit object een `stavlak' heeft (vaak ook poten) die de
motivatie vormt voor het gebruik van staan in deze context. Elk van de drie
werkwoorden heeft met andere woorden een ruim semasiologisch bereik dat
de codeerkeuze wel erg moeilijk maakt; zie Lemmens (2002a, 2002b) voor
een gedetailleerde beschrijving.3
Tenslotte is er nog het bijkomend probleem van de codeervariatie. In de volgende voorbeelden is er steeds een keuze mogelijk tussen verschillende positiewerkwoorden :
(10) a. De boter ligt/staat/zit in de koelkast.
b. 1k stalzit in de file. (*lig)
De verschillende varianten hebben elk hun eigen semantische waarde. Het
verschil tussen liggen en staan in Let eerste voorbeeld geeft aan dat je in het
eerste geval eerder spreekt van een pakje boter dat Been `stavlak' heeft en
typisch op zijn langste en breedste vlak in de koelkast rust (m.a.w. meest
horizontaal en minst verticaal), terwijl het gebruik van staan verwijst naar de
boter in een botervlootje dat wel een stavlak heeft. Met het gebruik van zitten gaat het eigenlijk helemaal niet meer over de positie van het pakje boter,
maar eerder over het feit dat het zich wel degelijk in de koelkast bevindt
(idee van `omslotenheid'). Het gebruik van staan in het tweede voorbeeld
stoelt op een metonymie: het is niet de ik-persoon maar de auto die in de file
staat; zitten kan dan weer dubbel opgevat worden als een verwijzing enerzijds naar de zittende houding van de chauffeur (minst waarschijnlijk),
anderzijds naar de idee van het besloten zijn (het `vastzitten') in de file.
Als je de contexten waarin de positiewerkwoorden in het Nederlands
gebruikt worden vergelijkt met gelijkaardige contexten in het Frans, dan zie
je meteen een duidelijk verschil: op enkele uitzonderingen na wordt in het
Frans de locatie van objecten uitgedrukt met een algemeen werkwoord, zoals
3

Voor een beschrijving van de causatieve pendanten, zie Lemmens (2006a, 2006b).
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etre of se trouver of it y a (in presentatieve constructies). Zelfs in contexten
waar mensen gelocaliseerd worden, wordt lichaamshouding vaak niet expliciet gecodeerd; vergelijk lk zit in de trein met Je suis dans le train. Een formulering met etre assis zou hier erg gemarkeerd zijn.
In dit artikel willen we dieper ingaan op het ruimere typologische onderscheid
dat ten grondslag ligt aan dit verschil tussen het Nederlands en het Frans. Dit
ruimer kader (in meer detail geschetst in Sectie 2.1) relateert het gebruik van
positiewerkwoorden (statische spatiale relaties) aan dat van bewegingswerkwoorden (dynamische spatiale relaties). Terwijl in de initiele formulering van
deze typologie Talmy (2000) de twee types van spatiale relaties als gelijkaardig worden beschouwd, zullen wij beargumenteren (Sectie 2.3) dat er enkele
belangrijke nuances aan te brengen zijn voor de statische spatiale relaties, die
precies te maken hebben met de verregaande grammaticalisering van positiewerkwoorden zoals in het Nederlands het geval is. Onze argumenten zijn
gebaseerd op een lopend onderzoeksproject i.v.m. positie- en plaatsingswerkwoorden in verschillende Germaanse talen (in hoofdzaak Nederlands, Engels
en Zweeds) en in het Frans (zie Lemmens, 2005b). De hier voorgestelde
resultaten moeten evenwel als voorlopig worden geduid, aangezien de data
nog niet helemaal geharmoniseerd zijn over de verschillende talen en ze
slechts gebaseerd zijn op een deel van de data.

2.

TYPOLOGIE VAN BEWEGINGS- EN PLAATSINGSWERKWOORDEN

2.1.

WERKWOORD VERSUS SATELLIET

In zijn typologische karakterisering van talen beargumenteert Talmy (Talmy,
2000) dat voor het uitdrukken van beweging (motion events) talen in twee
grote groepen kunnen worden ingedeeld, die elk hun eigen lexicalisatiepatronen hebben. Met dit laatste wordt bedoeld dat talen de basisconcepten van een
bewegingsgebeuren (Beweging, Pad, Beweger, Grond) en secundaire concepten (Manier, Oorzaak) op verschillende manieren samenvoegen in lexicale
elementen (Talmy spreekt van lexical conflation). 4 Het werkwoord kruipen
bijvoorbeeld verenigt in zich de concepten Beweging+Manier; dalen versmelt
4

De Nederlandse termen zijn onze eigen vertalingen van de Engelse termen Motion, Path,
Figure en Ground voor de basisconcepten en Manner en Cause voor de secundaire concepten
(in Talmy's terminologie co-events). We gebruiken de term (lexicale) versmelting als vertaling van (lexical) conflation.
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Beweging+Pad. Het Franse werkwoord (en)cadrer heeft als lexicale basis de
Grond (cadre), net als het Nederlandse (in)kaderen overigens. 5 De indeling in
twee grote groepen heeft precies te maken met de vraag of de cluster Beweging+Pad (die als kern van elke beweging kan Belden) wordt uitgedrukt in het
werkwoord dan wel in een ander element in de zin. Het eerste is bijvoorbeeld
het dominante patroon voor het Frans, vb. Il entra dans la chambre of Il traversa la rue. In dat geval spreekt Talmy van een 'verb-framed language'. In
het Nederlands (of een andere Germaanse taal) is dit niet de meest gebruikelijke structuur, aangezien het Pad veelal wordt uitgedrukt door een satelliet,
vb. Hij stapte de kamer binnen of Hij liep de straat over; vandaar dat Talmy
deze talen 'Satellite-framed' noemt. 6 Aangezien het Pad elders in de zin wordt
uitgedrukt, is het werkwoord vrij om een ander concept uit te drukken, zoals
Manier of Oorzaak; in de twee Nederlandse vertalingen hierboven is dat duidelijk zo : stappen en lopen drukken een manier van beweging uit (Beweging+Manier). Als je in het Frans daarentegen het secundaire concept Manier
wil uitdrukken, dan moet je dat doen door een syntactisch ondergeschikte
component toe te voegen (vb. en courant), maar deze wordt vaak weggelaten,
in tegenstelling met wat er in S-talen gebeurt.7
Uit het voorafgaande kunnen een aantal duidelijke voorspellingen worden
afgeleid i.v.m. het uitdrukken van Manier van bewegen in S-talen, cf. Slobin
(1996a):
• In S-talen zal je een frequente verwijzing naar Manier van bewegen aantreffen, omdat je dit makkelijk kan doen in het werkwoord (in tegenstelling tot een syntactisch zwaardere constructie in V-talen).
• S-talen beschikken (net daardoor) ook over een meer gevarieerd lexicon
om Manier uit te drukken.
• Manier van bewegen is ook belangrijk voor taalverwerving en geheugen.
5 De versmelting Motion+Ground wordt overigens door Talmy als niet bestaande of weinig
courant beschouwd, terwijl dit net een patroon is dat in het Frans erg vaak voorkomt, emballer, embouteiller, accrocherldecrocher, etc. (cf. Kopecka, 2006).
6
Talmy hanteert een eerder enge defmitie van 'satellite' Ca satellite to the verb [...] is the grammatical category of any constituent other than a noun phrase or prepositional phrase complement that is in a sister node to the verb', Talmy, 2000-11, p. 102). Hoewel hij hiervoor een uitgebreide (hoofdzakelijk syntactische en op het Engels gebaseerde) argumentatie presenteert,
lijkt het uitsluiten van preposities niet echt aangewezen, aangezien in een zin als Hij spurtte
door het bos, het voorzetsel door als enige element in de zin het Pad uitdrukt. Het lijkt ons dat
de cruciale vraag is of het Pad uitgedrukt wordt in het werkwoord (Path in Verb') dan wel
elders in de zin, waar dat dan ook moge zijn (pre- of postpositie, prefix, casusmarkering, etc.).
7
Om omslachtige omschrijvingen te vermijden zullen we gemakshalve in de rest van dit artikel
spreken van V-talen en S-talen.
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Deze hypothesen en predicties zijn door uitgebreid en gevarieerd onderzoek
bevestigd8 en wij zullen daar hier niet nader op ingaan. De meeste van deze
studies (indien niet alle) hebben echter betrekking op beweging of, in sommige gevallen, plaatsing (vb. He put something on the table). Maar hoe zit
het nu met zinnen die een statische locatie aanduiden? Dit wordt verder uitgewerkt in de volgende sectie.

2.2.

VAN BEWEGING NAAR LOCATIE

In zijn definitie van 'Motion events', plaatst Talmy beweging en locatie op
dezelfde lijn: 'The basic Motion event consists of one object (the Figure)
moving or located with respect to another object (the reference object or the
Ground) [...] [T]he component of Motion (with a capital M) refers to the
presence per se of motion or locatedness in the event' (Talmy 2000-11, p. 25).
Het typologisch onderscheid tussen V-talen en S-talen is dus ook van toepassing bij locationele contexten, zoals overigens ook moge blijken uit de volgende voorbeelden, waarbij het Nederlands (samen met de andere Germaanse talen) als voorbeeld geldt voor S-talen en het Frans als voorbeeld van
een V-taal.
(2) a. De vlieg zit op het plafond. (Eng.: sits on; Du.: sitzt auf,
Zw.: sitter pa)
b. La mouche est au plafond.
In de analyse van Talmy wordt het positiewerkwoord in de Germaanse talen
gezien als de versmelting Beweging+Manier; in het Frans daarentegen
wordt, net zoals bij beweging, de component Manier niet uitgedrukt, er wordt
een neutraal werkwoord (etre) gebruikt. Merk overigens op dat de semantiek
van het voorzetsel in de twee taalgroepen ook enigszins anders is : op drukt
een specifiekere relatie uit (met incorporatie van de idee van ondersteuning)
dan het erg gegrammaticaliseerde Franse a. Wij gaan echter in dit artikel niet
verder in op dit verschil.
In het hiergeschetste typologisch model worden de eerder vermelde moeilijkheden die Franstalige leerders hebben met positiewerkwoorden in het Nederlands meteen ook in een ruimer perspectief geplaatst; uit eigen informele

8

Zie o.a. Berman & Slobin (1994); Hickmann & Hendricks (2004); Slobin (1996a; 1996b;
2003; 2004), Striimqvist & Verhoeven (2004).
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testjes blijkt dat diezelfde taalleerders inderdaad vergelijkbare moeilijkheden
hebben met de rijke Nederlandse (of Engelse) woordenschat om manieren
van bewegen uit te drukken. Neem bijvoorbeeld het volgende lijstje van
werkwoorden: lopen, rennen, hollen, draven, snellen, sprinten, spurten,
racen. Alle drukken zij min of meer hetzelfde uit (` zich snel (op eigen
kracht) voortbewegen'), maar toch ook weer niet. Deze subtiele verschillen
hebben over het algemeen te maken met semantische en/of collocationele
onderscheidingen die Franstaligen niet gewoon zijn te maken; vergelijkbare
subtiele verschillen motiveren ook het gebruik van plaatsings- en positiewerkwoorden.
Toch willen wij meteen twee belangrijke kanttekeningen plaatsen bij het typologisch model zoals Talmy het voorstaat. Ten eerste, terwijl je voor locationele werkwoorden als liggen, leunen of hangen een versmelting kan aangeven
van Beweging+Manier (met Beweging hier dan als statische locatie), is het
niet duidelijk wat de versmelting bij het Franse etre dan wel moet zijn (of het
Nederlandse zijn dat ook in sommige contexten locationeel gebruikt kan worden, vb. 1k ben in de garage). Voor beweging drukt het werkwoord in V-talen
Beweging+Pad uit; maar wat moet je je voorstellen als Pad bij locationeel
etre als statische locatie al wordt uitgedrukt in de component Beweging?
Gegeven de semantiek van het werkwoord zou je Beweging+Existentie kunnen beargumenteren; dat is zeker een mogelijkheid, maar het is duidelijk dat
de perfecte parallel met de bewegingswerkwoorden dan niet helemaal meer
opgaat.
Een tweede kanttekening betreft belangrijke 'inter-Germaanse' verschillen.
Eerder vermeldden we reeds dat in het Nederlands het gebruik van een positiewerkwoord meestal vereist is als je de locatie van een entiteit wil uitdrukken en dat het werkwoord zijn niet correct is. Laat dit nu net een van de
belangrijke verschilpunten zijn tussen bijvoorbeeld het Nederlands en het
Engels, zoals geillustreerd in de volgende voorbeelden.
(3) a. The keys were / (were lying) on the table.
b. De sleutels *waren / lagen op tafel.
(4) a. The car was / (stood) in front of the house.
b. De auto *was / stond voor het huis.
(5) a. The wine is / *is sitting in the bottle.
b. De wijn *is / zit in de fles
Binnen het domein van bewegingswerkwoorden zijn er geen gedocumenteerde verschillen tussen de Germaanse talen, maar deze voorbeelden geven
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duidelijk aan dat er wel 'inter-Germaanse' verschillen zijn voor het locationele domein. Het zijn precies deze verschillen die de basis vormen voor een
belangrijke nuance die we zullen aanbrengen aan Talmy's model; hieruit zal
blijken dat de twee domeinen wel degelijk verschillend gestructureerd zijn.
In de volgende sectie belichten we in meer detail de (voorlopige) onderzoeksresultaten die deze aanvullingen schragen. In de daaropvolgende sectie
kijken we ook even naar wat in het Frans een dominant patroon lijkt te zijn
bij locationele uitdrukkingen.

2.3.

HET LOCATIONELE DOMEIN

Onze studie is gebaseerd op beschrijvingen van vijf prenten uit een kinderboek
(zonder woorden) door sprekers van het Engels, Nederlands, Frans en Zweeds.
Deze prenten bevatten een rijke mengeling van verschillende objecten, zoals
fleurige kleren in een kinderkledingszaak, groenten op de markt, meubels en
kleren in de slaapkamer, enz. Bij elk van deze prenten werden vragen gesteld
gericht op de locatie van bepaalde afgebeelde objecten, vb. Welke kleren vind
je in deze winkel en waar zijn ze ? of ook Waar zijn de kleren en de meubels
in deze kamer? Het combineren van twee vragen in een (welke kleren en waar
/ meubels & kleren) is om te vermijden dat sprekers een opsomming van locaties zouden geven; als je ze zou vragen Waar zijn de kleren in deze winkel?,
is de kans groot dat je zo'n lijstje zou krijgen (vb. Er zijn kleren aan de muur,
op de toonbank, in het rek.). De analyse die in dit artikel wordt gepresenteerd,
is gebaseerd op zinnen die de locatie van entiteiten beschrijven (ongeacht of ze
op de geviseerde objecten betrekking hebben of niet). De beschrijvingen werden op video opgenomen met de bedoeling om ook de co-verbale gebaren te
kunnen analyseren, maar deze analyse werd nog niet aangevat.
De eerder aangehaalde gevoeligheid van Nederlandse taalgebruikers voor
locationeel detail (vanuit gegrammaticaliseerd gebruik van positiewerkwoorden) wordt overigens mooi bevestigd door correcties en hernemingen in de
(Zuid-)Nederlandse data. Ziehier twee voorbeelden:
(6) a. in de rechterzetel staat euh ligt een kussen
b. voor het bed staat euh ligt een euh twee paar pantoffels
In het eerste voorbeeld gaat het om een kussen dat zich in half-verticale positie in de zetel bevindt; de verticaliteit leidt de spreker ertoe om een initiele
codering te geven met staan, maar dan volgt een correctie naar wat als de
meest canonieke positie van een kussen (een niet-rigide voorwerp) mag
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worden beschouwd, m.n. liggen. De correctie gebeurt dus in de richting van
de canonieke locatie. In het tweede voorbeeld betreft de correctie ook de
canonieke locatie, maar dan omgekeerd. Op de afbeelding staat slechts een
van de twee paren mooi naast mekaar; het andere paar bevindt zich in een Vvorm waarbij de hiel van de ene pantoffel rust op de binnenzijde van de
andere en de tenen naar buiten wijzen in verschillende richtingen. Deze minder ordelijke positie is voldoende om de canonieke locatie van pantoffels
(staan) te verstoren. Menig Franstalige (maar ook menig Engelstalige) spreker zal verbaasd zijn over zulke subtiliteiten in de codering.9
Laten we nu even dieper ingaan op de verschillende structuur van domein
van beweging en locatie. 1° We zullen dit doen aan de hand van de volgende
vragen waarbij we de antwoorden voor de twee domeinen naast elkaar zullen
leggen:
•
•
•
•

Wat drukt het werkwoord uit?
Waar wordt de semantische kern uitgedrukt?
Waar wordt canonieke Manier uitgedrukt?
Waar wordt niet-canonieke Manier uitgedrukt?

We zullen aantonen dat de partiele verschillen tussen de twee domeinen ook
verschillende predicties met zich meebrengen alsook verschillende psycholinguIstische modellen.
i. De eerste vraag is Wat drukt het werkwoord uit? Zowel bij bewegings- als
locatiewerkwoorden is dit verschillend voor S-talen en V-talen. (Om aan te
geven dat het hier om een semantische vergelijking gaat, gebruiken we een
Engelse terminologie.)
Beweging :
Verb-framed:
Satellite-framed:

PATH
MANNER

9

man EXIT house
man WALK out of house

Vanuit deze observaties is het dan ook makkelijk te begrijpen waarom liggen vaak geassocieerd wordt met een eerder rommelige toestand, aangezien niet alle objecten op hun daartoe
bedoelde stavlak rusten. Negatief gedefinieerd krijgt liggen dan iets van `niet op zijn stavlak
rustend' en dat impliceert vaak een meer rommelige toestand. Merk op dat wanneer objecten
zich in verschillende posities bevinden waardoor er een conflict ontstaat in de keuze van het
positiewerkwoord (vb. verscheidene flessen op een tafel, waarbij er enkele op hun zij liggen
en andere rechtstaan), Nederlandstaligen vaak zullen terugvallen op een neutrale codering met
vb. zijn of zich bevinden (zie ook Van Geenhoven & Warner, 1999).
10 Gemakshalve zullen we in deze sectie vaak de termen Beweging en Locatie (met hoofdletter)
hier als afkorting gebruiken om de respectievelijke domeinen aan te duiden.
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Locatie :
Location-framed :
LOCATION
clothes ARE on bed
Disposition-framed: DISPOSITION clothes LIE on bed
ii. De volgende vraag is waar de semantische kern wordt uitgedrukt in zinnen die een beweging dan wel een locatie uitdrukken.
Beweging (kern = PATH)
Verb-framed:
man EXIT house
Satellite-framed:
man walk OUT of house
Locatie (kern = LOCATIVE RELATION)
Location-framed:
clothes are ON BED
Disposition-framed: clothes lie ON BED
Hier zie je een eerste duidelijk verschil tussen de twee domeinen: terwijl je
bij Beweging een `chiastische' oppositie hebt tussen werkwoord en satelliet
voor de twee groepen, krijg je een mooie parallel bij Locatie: in zowel Location- als Disposition-talen wordt de semantische kern, de locatie zelf, uitgedrukt in de voorzetselcomplement. Wat Locatie betreft, is er dus geen verschil in waar de semantische kern wordt uitgedrukt; beide groepen zijn
syntactisch gezien 'PREPOSITION-framed'.
De volgende twee vragen hebben beide to maken met de secundaire component (co-event) Manier, waarbij we een onderscheid maken tussen canonieke
en niet-canonieke locatie.
iii. Als we kijken naar waar canonieke Manier wordt uitgedrukt in de zin,
dan zien we opnieuw een verschil tussen de Location- en Dispositiontalen:
Beweging
Verb-framed:
man exit house WALKING
Satellite-framed:
man WALK out of house
Locatie
Location-framed:
clothes are LAID OUT on bed
Disposition-framed: clothes LIE on bed
Wat de uitdrukking van canonieke Manier betreft, zie je dat er in Locationtalen, een ondergeschikte aanvulling wordt toegevoegd, terwijl dat niet
gebeurt bij Disposition-talen, waar de canonieke Manier in het (positie)werkwoord vervat is. Deze verschillen komen overeen met die die je aantreft in
het domein van beweging.
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iv. Als je echter kijkt naar waar niet-canonieke Manier wordt uitgedrukt, dan
zie je weer een parallel tussen Disposition- en Location-talen die je niet aantreft in het domein van beweging:
Beweging
man exit house CRAWLING
Verb-framed:
man CRAWL out of house
Satellite-framed:
Locatie
clothes are SCATTERED on bed
Location-framed:
Disposition-framed: clothes lie SCATTERED on bed
Zowel Location- als Disposition-talen drukken niet-canonieke Manier uit in
een toegevoegde ondergeschikte aanvulling (veelal een participiale construetie).
Gegeven de eigen structuur van het locationele domein zullen de predicties
ook anders zijn dan deze die voorgesteld zijn voor Beweging. Enerzijds mag
je verwachten dat in Disposition-talen er een hogere frequentie is van
DISPOSITIE werkwoorden, terwijl je in Location-talen een lage frequentie
van informatie m.b.t. canonieke DISPOSITIE mag verwachten. Anderzijds
zullen voor beide groepen beschrijvingen van Manier worden gebruikt wanneer deze pertinent zijn.
De predictie dat DISPOSITIE niet in dezelfde mate voorkomt in de twee
types, wordt bevestigd door onze data voor het Nederlands, het Frans en het
Engels, zoals geillustreerd in Figuur 1. Wat hierbij meteen opvalt, is dat het
Engels zich gedraagt als het Frans en niet zoals het Nederlands, zoals je zou
hebben kunnen verwachten vanuit het domein van beweging.

■ Dispositie oNeutraal
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FIGUUR 1:

Engels

Frans

Neutrale en Dispositie werkwoorden in het Nederlands,
het Frans en het Engels
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Als je kijkt naar welke nu precies de Dispositie-werkwoorden zijn die
gebruikt worden als Manier pertinent is (zie Tabel 1), dan valt meteen op dat
het aantal type werkwoorden niet echt verschilt voor de drie talen noch dat
hun semantiek echt verschilt voor het Engels en het Nederlands, terwijl ze
qua type toch in een andere groep (resp. Location-framed en Dispositionframed) behoren. (We komen in de volgende sectie kort terug op de semantiek van de Franse werkwoorden.)
TABEL 1

Dispositie werkwoorden in het Nederlands, het Frans en het Engels
Nederlands
bevestigd
gehangen
gelegd
geplakt
geplooid
geslagen
gestapeld
gevouwen
verspreid

Engels

Frans

attached
draped
folded
hang/hung

accroche

lying
scattered
spread
stacked
strewn
strung

attaché
colle
dissemine
empile
eparpille
etale
etendu
pendul suspendu
plie
reparti

Uit het voorafgaande kan je verschillende psycholinguistische modellen
afleiden voor beweging en locatie, die je als volgt kan samenvatten.
Beweging
Verb-framed: Lage frequentie en verscheidenheid van werkwoorden

die Manier uitdrukken. Het gebruik van PADwerkwoorden als hoofdwerkwoord beperkt de aandacht
voor Manier, behalve wanneer deze saillant is.
Satellite-framed: Hoge frequentie en verscheidenheid van werkwoorden
die Manier uitdrukken. Het gebruik van Manier werkwoorden als hoofdwerkwoord stimuleert aandacht voor
deze component.
Locatie
Location type:

Cognitieve saillantie enkel van niet-canonieke disposities. Het gebruik van neutrale werkwoorden beperkt de
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aandacht voor canonieke disposities. De aandacht voor
niet-canonieke dispositie wordt niet beInvloed door de
typologie.
Disposition-framed: Cognitieve saillantie van canonieke en niet-canonieke
dispositie. Het gebruik van Dispositie werkwoorden
orienteert sprekers naar canonieke dispositie. De aandacht voor niet-canonieke dispositie wordt niet beInvloed door de typologie.
De verschillen tussen het Engels en het Nederlands in het domein van locatie (eerder onverwacht gegeven hun gelijkaardig karakter in het domein van
beweging) hebben dus in hoofdzaak te maken met hun verschillende aandacht voor canonieke locatie. Net zoals bij het domein van beweging wordt
Manier uitgedrukt wanneer deze relevant is, ongeacht de typologische opdeling. Toch blijkt ook bier een verschil tussen het Engels en het Nederlands
aan de ene kant en het Frans aan de andere kant, zoals in de volgende sectie
kort wordt toegelicht.

2.4.

WAAR HET FRANS AAN VASTHOUDT

Tot zover is het Frans eigenlijk maar zijdelings aan bod gekomen in de
bespreking van het locationele domein. Het moge duidelijk zijn dat het Frans
thuishoort in de groep van DISPOSITION-framed, maar toch heeft het ook
zijn eigen specifieke tendensen, waarvan we er slechts een zullen toelichten
in het kader van dit artikel. 11 We zullen dit doen aan de hand van een specifiek voorbeeld uit een van de prenten, dat van de kinderkledingszaak. Aan
een van de muren in deze winkel zijn er verschillende kledingstukken (jurkjes, sokjes, tuinbroekjes, een hoedje, e.d.) aan de muur opgehangen, mooi
opengespreid. De grafiek in Figuur 2 geeft een overzicht van de werkwoorden die gebruikt worden om de locatie van deze kledingstukken te beschrijven. Wat meteen opvalt, is dat in het Nederlands (zwarte balk) hangen (dat
als het vierde basiswerkwoord kan gelden naast zitten, liggen en staan)
als ongemarkeerde keuze geldt; in het Frans (tweekleurige balk) is het

11

Naast deze specifieke verschillen voor de uitdrukking van de locatie van entiteiten zijn er ook
meer algemene verschillen tussen talen onderling, zoals bijvoorbeeld de manier waarop de
ruimte `doorlopen' wordt bij de beschrijving, dynamisch (vb. als je van links naar rechts in de
kamer gaat, dan kom je eerst bij een kast, daarna kom je bij een deur...) of statisch (vb. Aan
de rechterkant van de kamer staat een kast). Deze werden niet in onze studie betrokken.
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basiswerkwoord een dat de idee van BEVESTIGING uitdrukt (vb. etre
colle I accroche). Deze aandacht voor bevestiging in het Frans werd ook al
geobserveerd door Hickmann & Hendriks (2006) in hun studie van beschrijvingen door zowel volwassenen als kinderen.
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FIGUUR 2:
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Lexicale keuzes voor opgehangen kleren

In dit verband kan verder worden opgemerkt dat correcties regelmatig in de
richting gaan van het dominante patroon, zoals in volgend voorbeeld:
(7)

sur le fond de l'image it y a des t-shirts suspen(dus) enfin
accroches sur le mur

Zoals we eerder zagen, gebeurt de correctie in de Nederlandse beschrijvingen
eerder in de richting van de positiewerkwoorden. Overigens tref je in de
Franse beschrijvingen al eens een werkwoord van bevestiging aan in contexten waar het Nederlands dat bijvoorbeeld niet gauw zou doen. Hier is een
typisch voorbeeld:
(8)

a. un lit cone contre le mur
b. het bed staat tegen de muur

Deze aandacht voor de idee van bevestiging in het Frans zou verklaard kunnen worden als een extensie van de incorporatie van de Grond in het werkwoord (bij zowel beweging- als plaatsingswerkwoorden). De idee van bevestiging uitgedrukt door een werkwoord als accrocher bijvoorbeeld vindt
immers zijn oorsprong in de incorporatie van de Grond waaraan het object
bevestigd is (crochet), ook al is een dergelijke Grond niet altijd noodzakelijkerwijs aanwezig in de contexten waarin het gebruikt wordt. Toch lijkt de
enge associatie tussen Grond en `Bevestiging aan Grond' een mogelijke verklaring voor de aandacht die Franse sprekers reserveren voor bevestiging.
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De werkwoorden die door de Engelstaligen worden gebruikt (lichtgrijze balk
in Figuur 2), bevestigen het gemengde karakter van het Engels : het vaakst
wordt het neutrale werkwoord be gebruikt, naast een aantal keren hang of
een agentief plaatsingswerkwoord. Dit laatste wijst op een ander domein
waar het Engels afwijkt van het Nederlands en waar we in het kader van dit
artikel niet op in zijn gegaan, m.n. de aspectuele verschillen tussen talen voor
het uitdrukken van locationele toestanden. Voor het Nederlands is het statische aspect dominant Chet zich bevinden in een toestand'), terwijl voor het
Frans het agentieve (of causatieve) aspect primeert (` in een toestand gebracht
worden'). Het basispatroon is dan ook verschillend voor beide talen: voor het
Nederlands is een statisch positiewerkwoord de basis, terwijl inchoatief en
causatief aspect hiervan zijn afgeleid, vb. liggen > gaan liggen (inchoatief) >
(zich) leggen (causatief). Voor het Frans is dat net omgekeerd: het causatief
model is het grondpatroon waarvan de andere twee zijn afgeleid: asseoir
`zitten' > s'asseoir (inchoatief) > etre assis (statisch). Ook hier blijkt het
Engels een tussenpositie in te nemen: statische werkwoorden (lie, sit, stand,
of hang zijn niet uitgesloten, maar daarnaast is er de tendens om, zo dispositie uitgedrukt wordt, dit te doen met een causatieve vorm (laid out, scattered,
etc.) net zoals in het Frans. Dit lijkt bevestigd te worden door de types gebaren die sprekers maken terwijl ze de locatie van objecten beschrijven, maar
de analyse hiervan is nog niet uitgevoerd.

3. CONCLUSIES

Uit de analyse van semi-spontane locationele beschrijvingen blijkt duidelijk
dat de typologie voor bewegingswerkwoorden slechts ten dele van toepassing is op locatiewerkwoorden. Voor statische locatie is het belangrijk een
opdeling te maken tussen talen die een kleine set van basiswerkwoorden hebben (zoals liggen, zitten, staan en hangen voor het Nederlands) en talen die
geen alomverspreid gebruik van een dergelijke beperkte set hebben. Frequent
gebruik van dergelijke werkwoorden verhoogt immers de aandacht die sprekers hebben voor canonieke locatie, hetgeen net het onderscheid geeft tussen
het Nederlands en het Engels dat zich in deze meer als het Frans gedraagt.
Toch lijkt het niet zo te zijn dat deze grammaticalisering ook meteen een verhoogde aandacht impliceert voor `manieren van gelocaliseerd zijn' tout court
(in tegenstelling tot wat geldt voor Beweging); immers, voor niet-canonieke
locatie blijkt er geen verschil te bestaan tussen bijvoorbeeld het Nederlands
en het Engels in de types noch de frequentie van Dispositie werkwoorden.
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Verder bevestigt onze analyse de eerder gemaakte observatie dat het Frans
vooral bekommerd lijkt te zijn op BEVESTIGING. Dit artikel schetst slechts
de eerste observaties die we uit onze data kunnen afleiden en verdere analyses zijn in uitvoering om na te gaan of deze tendensen zich doorzetten in alle
opgenomen beschrijvingen. Het is te verwachten dat deze analyses de hier
beschreven observaties zullen bestendigen.
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Statische en dynamische spatiale adposities in
het Nederlands en het Frans

Willy Van Langendonck, lid van de Academie, Katholieke Universiteit Leuven; Beatrice Lamiroy,
Katholieke Universiteit Leuven & William Van Belle, Katholieke Universiteit Leuven

1. INLEIDING

In deze paper willen we de contrasten onderzoeken tussen Nederlands en
Frans bij spatiale adposities (pre- en postposities) in hun statische functies,
zoals in (1) en hun dynamische functies, zoals in (2):
(1) a. De vaas staat op de tafel. I Le vase est sur la table.
b. Ze wonen te Gent. / Ils habitent (a) Gand.
c. We wandelden in het bos. / Nous nous sommes promenes
dans le bois.
d. Marie reist vaak binnen/in Frankrijk. I Marie voyage souvent
en France.
(2) a. Pierre heeft de vaas op de tafel gezet. / Pierre a mis le vase
sur la table.
b. Jan liep de trap op. I Jean a monte l'escalier.
c. Ze begaven zich naar het stadhuis. I Ils se sont rendus a
l'hOtel de ville.
d. Ze vertrokken richting zuiden. / Ils sont partis vers le Sud.
Nederlandse adposities zoals in, binnen, op, te en Franse zoals a, dans, sur,
en noemt men intern-lokaliserend (of situationeel) omdat het object zich binnen de grenzen van een plaats bevindt of beweegt, zoals in (la) De vaas staat
op de tafel, en ook in (lc) We wandelden in het bos. Bij extern-lokaliserende
(of relationele) adposities als buiten, boven, onder, rond, naast, voor, achter
(Van Langendonck, 1974; Cuyckens, 1991; Borillo, 1998, p. 82) bevindt het
object zich buiten de grenzen van de plaats. Extern-lokaliserende adposities
vallen buiten het bestek van dit artikel.
De intern-lokaliserende functie kan in een dynamische zowel als in een
statische context optreden (zie ook Borillo, 1998, p. 84-85). De dynamische
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functie is gemarkeerd tegenover de ongemarkeerde of prototypische statische
(zie ook Borillo, 1998, p. 48-49). Zonder context verstaan we immers een uitdrukking als in het glas als statisch. De dynamische functie is inderdaad complexer doordat ze een verandering inhoudt van de ene statische situatie naar de
andere. Deze verhouding is relevant omdat gemarkeerde categorieen sours
worden uitgedrukt door vormen van de ongemarkeerde tegenhanger. Dat fenomeen doet zich inderdaad vaak voor bij de dynamische functie, zoals we zien
in (2a), waar het in principe statische op en sur figureren. Een echte noodzaak
voor differentiatie tussen statisch en dynamisch is er in deze zinnen niet omdat
het werkwoord het al dan niet statische karakter van de lokalisatie aangeeft.
Een belangrijk onderscheid qua sOOrten plaatsen is dat tussen een oppervlak
en een ruimte in de vorm van een container. Zoals bekend, is vanuit een experientieel standpunt de container de ongemarkeerde categorie : we zijn een container en leven doorgaans in een container (zie o.m. Mayerthaler, 1980). Dus,
de prepositie in is ongemarkeerd tegenover op, zoals dans en en ongemarkeerd zijn tegenover sur. We zeggen dan ook in de kast en op de tafel, resp.
dans l'armoire en sur la table. Hier bespeuren we weinig verschillen tussen
beide talen. Wat het Nederlands echter mist, is een neutrale prepositie zoals a
in het Frans (Lamiroy, 1983; Vandeloise, 1986; 1987; 1988; 1990; Svorou,
1994; Asher & Sablayrolles, 1995; Bloom et al., 1996; Borillo, 1998; Goyens et al., 2002; Rouleau 2003; Van Goethem 2003), vgl. a la campagne vs.
op het platteland, a la maison vs. thuis, au garage vs. in de garage.
Wat doen beide talen nu in geval van vervaging of neutralisatie tussen container en oppervlak? Het typische geval lijkt ons een lokalisatie waarbij het
our een woonplaats of geografisch gebied gaat. Je kunt immers wel zeggen
dat we hier een oppervlak hebben waarop we lopen, maar evengoed een leefruimte waarin we ons bevinden. We kijken eerst naar statische lokalisatie,
vervolgens naar dynamische (vgl. voor het Nederlands Van CanegemArdijns et al., 2007; Van Canegem-Ardijns & Van Belle, 2004). Telkens zijn
belangwekkende contrasten, maar ook overeenkomsten to ontdekken tussen
beide talen.

2.

STATISCHE LOKALISATIE

Woonplaatsen of geografische entiteiten krijgen vaak een eigennaam. Het
gebruik van preposities bij eigennamen kan verschillen van dat bij soortnamen. Dat blijkt meer van belang voor het Frans dan voor het Nederlands.
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Het Nederlandse te komt nog slechts systematisch voor bij gemeentenamen,
b.v. te Leuven (waar het schrijftalig aandoet), en in vaste uitdrukkingen zoals
te land en ter zee. Productief zijn in en op. Beide voorzetsels komen zowel
bij soort- als eigennamen voor. De container-oppervlak-tegenstelling krijgt
een metaforische interpretatie, waarbij in het ongemarkeerde en op het
gemarkeerde voorzetsel blijft. Dat leidt tot een merkwaardig contrast in het
optreden van de twee concurrenten. In verwijst dan metaforisch naar omsloten, omheinde, beschermende, integrerende, antropocentrische plaatsen,
zoals nederzettingen, steden en dorpen, b.v. in Leuven, terwiji het gemarkeerde op verwijst naar meer open (cf. Duits auf = op, open), blootgestelde,
hogere (b.v. op de berg, op zolder) en geIsoleerde plaatsen (zoals eilanden,
b.v. op de Seychellen, op Antarctica), en voorts ook sociaal verheven, openbare, officiele plaatsen (b.v. op het paleis, op het instituut). Door deze experientieel geInspireerde tegenstelling kan eenzelfde spatiale categorie in of op
hebben, afhankelijk van het gezichtspunt, b.v. op Corsica, indien als eiland
beschouwd, maar in Corsica, als het gezien wordt als een door mensen georganiseerd district. Engeland wordt nauwelijks als een eiland gezien, maar als
een natie: dus in en niet op Engeland. Ambtenaren werken op het ministerie,
maar een bezoeker zal wachten in het ministerie. Een tuinman werkt op de
ruin, een leek werkt in zijn tuin(tje). Wat ertoe doet, is dus niet de categorie
van de plaats, maar of die gezien wordt als eenvoudig en gewoon, menselijk
geIntegreerd (vandaar in) dan wel open, openbaar, officieel of geIsoleerd
(vandaar op; cf. ook Van Langendonck, 2007, p. 216-218). Dat het hier niet
meer gaat om de oppositie oppervlak vs. container, laat staan om een tegenstelling tussen twee en drie dimensies, ziet men aan het feit dat in en op in
(3a) niet in contrast kunnen staan, i.t.m. (3b):
(3) a. ?Ze woont niet op maar in Corsica. [alleen metalinguIstisch
zinvol]
b. Pierre zette de vaas niet op maar in de kast. [oppervlak vs.
container]
In het Frans is dit kennelijk Germaanse onderscheid van ondergeschikt
belang. Veeleer moeten we onderscheiden tussen gebruik bij soortnamen en
gebruik bij eigennamen. Bij soortnamen vinden we:
(4) a. a la campagne, a cet endroit, a la maison
b. dans ce village, dans cette commune, dans cette maison
c. en ville, en province
d. sur la mer, sur la montagne
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waarbij zomin dans of en als a een al dan niet metaforisch container-aspect
aangeven. Bij sur la mer kan men nog denken aan een oppervlak, maar bij
sur la montagne is het kenmerk `hoogte' relevanter, net als bij het Nederlandse op de berg. Toch zeggen Nederlandstaligen: ik woon op een berg,
maar Franstaligen nauwelijks : ?*j'habite sur une montagne; wel : it a plante
le drapeau sur la montagne. Sur neemt anderzijds verder afgeleide betekenissen aan die vaak parallel lopen met het Nederlandse openbaar of sociaal
belangrijk aandoende op, vgl.
(5 )

a. present sur le stand des Editions du Seuil (Grevisse &
Goosse, 2008)
b. aanwezig op de stand van Editions du Seuil
c. la circulation sur les grands boulevards
d. het verkeer op de grote boulevards
e. Il avait eu de grosses reparations sur sa voiture. (Houellebecq,
p.m. Ilse Magnus)
f. Hij had grote herstellingen gehad aan zijn auto.

Ook al wordt (5f) vertaald met aan, er zijn vergelijkbare uitdrukkingen met op:
g. Daar heb ik hard op/aan gezwoegd.
Bij Franse locatieve eigennamen blijken intern-lokaliserende preposities
meestal op te treden met het doel verschillende soorten geografische plaatsen
te differentieren. Zoals bekend, hangt bij landnamen het gebruik van het
voorzetsel of van het genus en de aanvang van de landnaam (men gebruikt
het voorzetsel en v6Or een klinker, b.v. en Allemagne). Sur is weer vaak vertaalbaar als op (vgl. Peeters, 2000; Van Overbeke, 2000):
(6) a. a Paris [gemeente], a Malte [eiland], au (< a le) Bresil [land]
b. dans le Hainaut [provincie], dans la rue Neuve [straat], dans
la Mer du Nord [zee], dans les Alpes [gebergte]
c. en France, en Equateur [land], en Europe [continent], en
Avignon [stad] (archaisch)
d. sur le Mont Blanc I op de Mont Blanc [berg]
e. sur Mars / op Mars [planeet]
f. Il habite sur Paris. / Hij woont op Wassenaar. (in NL; Van
Overbeke, 2000, p. 273)
Wat (6f) betreft: sur (vrij nieuw in het Frans) en op (nieuw in Nederland)
blijken hier ook de periferie van een grotere stad te omvatten, wat dan toch
weer doet denken aan een (ver)groot oppervlak, zoals bij lanen (zie 5c,d) en
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vlaktes. Daarbij merken we op dat a / dans I sur Paris nuances uitdrukken
die men alleen aantreft bij stadsnamen, kennelijk omdat deze de ongemarkeerde plaatsnaamcategorie vormen. Bij ongemarkeerde kiassen verwacht
men immers in de regel meer variatie. Het Nederlands heeft hier vier voorzetsels : te I in I binnen I op Parijs: a Paris = in Parijs (normaal), te Parijs
(formeel); dans Paris = binnen Parijs. Op komt hier overeen met sur.
Tot slot van deze sectie over statische lokalisatie wijzen we op het bestaan
van een overgangsklasse tussen interne en externe lokalisatie, met name contigue plaatsaanduiding, d.i. het aangeven van een plaats die aan een andere
grenst. In het Nederlands beantwoordt deze categorie formeel een duidelijk
aparte klasse, met aan, (na)bij en tegen. In het Frans daarentegen sluit ze aan
bij de intem-lokaliserende klasse: contiguiteit wordt hier weergegeven door
het ongemarkeerde a (zij het ook wel eens door contre of prês de). Enkele
voorbeelden met soort- of eigennamen van orientatiepunten:
(7)

aux Quatre Bras / aan het Vierarmenkruispunt
au carrefour / aan/bij het kruispunt
a l' entree / bij de ingang
adossee a (contre) un pilier / geleund tegen een pilaar (Van

Goethem, 2003, p. 23)

3. DYNAMISCHE LOKALISATIE

De dynamische functie houdt in dat iemand of iets zich van een bepaalde
plaats verwijdert om naar een andere te gaan. We onderscheiden hier vier
gevallen (vgl. Levinson & Wilkins, 2006, p. 531-536, 540; Van Staden et al.,
2006, p. 500-503):
1) Plaatsverandering, waarbij object en doel meestal dicht bij elkaar liggen,
zodat het eindpunt als vanzelf bereikt wordt en het afgelegde traject niet saillant is,' b.v.
(8)

a. An stapte in de grot.
b. Anne entra dans la grotte.

We noteren dat hier wel eens transitieve werkwoorden worden gebruikt, zonder voorzetsel,
b.v. het paleis betreden, de straat oversteken. Dit lijkt te wijzen op `afstandsiconiciteie (Haiman, 1983): de directe aanhechting van het object aan het verbum weerspiegelt het ontbreken
van een saillant traject.
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c. An zette de vaas op de tafel.
d. Anne mit le vase sur la table.
2) Bestemming met een beweging van een beginpunt naar een eindpunt dat
bereikt wordt. Zowel het eindpunt als het afgelegde traject zijn saillant, b.v.
(9) a. An reed de garage inlbinnen.
b. Anne entra dans le garage.
3) Bestemming met een beweging van een beginpunt naar een verwacht
eindpunt. Het traject is wel saillant, maar het eindpunt wordt slechts verwacht, b.v.
(10) a. Jan rijdt naar Gent. We hopen dat hij heelhuids aankomt.
b. Jean va a Gand en voiture. On espere qu'il arrivera sain et sauf.
4) Richting zonder meer, waarbij een eventueel vermeld eindpunt niet relevant is m.b.t. het afgelegde traject, b.v.
(11) a. Jan vertrok richting Brussel (om halverwege of te slaan naar
Zaventem).
b. Jean est parti vers Bruxelles (et a pris la direction de Zaventern a mi-chemin).
Kennelijk hebben we hier te maken met een semantisch continuum van
steeds geringere relevantie van het eindpunt. Tegelijk komt het afgelegde traject steeds meer onder de aandacht. Dit lijkt weerspiegeld te worden in een
formeel continuum. De verschillende stadia van deze gradatie zijn relevant
om de adpositionele structuren van beweging in het Nederlands en het Frans
te vergelijken. Het zal blijken dat niet elk stadium over zijn eigen adposities
beschikt. Veeleer wordt hetzelfde formele middel gebruikt om twee of meer
naburige bewegingstypes in het continuum weer te geven. Op dit vlak zien
we interessante verschillen opduiken tussen Frans en Nederlands. M.a.w., de
afbreekpunten (cut-off points) in het continuum verschillen voor de twee
talen. In de volgende secties bespreken we de strategieen die de twee talen
gebruiken om de verschillende stadia weer te geven.

3 .1 . DE EERSTE SOORT BEWEGING: PLAATSVERANDERING
De eerste soort beweging noemen we plaatsverandering. In dergelijke constructies wordt alleen het eindpunt van de beweging (d.i. de veranderde
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plaats) vermeld.2 Een zeker traject is er natuurlijk, maar heeft een ondergeschikt belang. Er zijn twee mogelijkheden. Bij intransitieve verba gaat het
om een (dikwijls minimale) beweging van de bewegende entiteit zeif, die
meestal een levend wezen is, b.v. in/op iets vallen, in iets gaan, enz. Bij transitieve verba daarentegen verplaatst iemand een object, vgl.
(12) a. Waar is het vliegtuig gevallen? Op een rij huizen? / Oa estce que l'avion est tombe? Sur une rang& de maisons?
b. An ging in de grot. Waar is ze in gegaan? / Anne entra dans
la cave. Oa est-elle entrée?
c. De kogel drong in zijn been. Waar is hij in gedrongen? I La
balle penetra dans la jambe. Oa a-t-elle penetre?
d. Waar heb je de paraplu (op) gelegd? Op de kast? / Oa est-ce
que to as mis le parapluie? Sur l'armoire?
e. Waar heeft hij de ladder gezet? In de garage? / Oa est-ce
qu'il a mis l'echelle? Au garage?
Het Frans combineert het vragende statische adverbium oa? met zowel transitieve als intransitieve verba. In het Nederlands gebruikt men het vraagwoord waar? ofwel een splitsbaar statisch pronominaal adverbium. Beide
talen maken hier gebruik van de preposities van de ongemarkeerde statische
patronen: in / op; dans / sur. De verklaring hiervoor is allicht de exclusieve
focus op de eindpositie. We vinden hier in het Nederlands kennelijk geen
postposities:
(13) *Hij legde de bal de kamer in. (Leys, 2003, p. 4)
De notie traject is wel saillant in de nu volgende gevallen van dynamische
lokalisatie : bestemming met bereikt eindpunt, bestemming met verwacht
eindpunt (vgl. Boons, 1987) en ten slotte richting zonder relevant eindpunt.3

3.2.

BESTEMMING MET BEREIKT EINDPUNT

Bestemming met bereikt eindpunt wordt in het Nederlands in de regel uitgedrukt door postpositionele complementen. Op zich kunnen deze ook eindigen
2

3

Het Nederlands vertoont hier meer verschillen in werkwoordkeuze dan het Frans, b.v. mettre
wordt naargelang van de stand van het betreffende voorwerp vertaald als leggen of zetten, enz.
Voor taaltypologische literatuur daarover, zie Ameka & Levinson (2007).
We noteren dat ook bij aankomen in/op gefocust wordt op het einddoel, maar dat er hier een
ondersteld traject is. Hybride constructies als komen naar/in/op worden hier niet behandeld.
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met een achterzetsel dat het verlaten van een beginpunt aangeeft, zoals in de
constituent het huis uit. We beperken ons hier tot gevallen met eindpunt.
Daar vinden we vooral in en op terug, maar dan als postposities, zoals
Hij liep de tuin in of de berg op (vgl. Van Langendonck, 1986; Van Canegem-Ardijns & Van Belle, 2004). Zulke constituenten worden `trajectieven'
genoemd in Draye (1992) en Leys (2003) omdat hier een pad of traject relevant is, ook al beweren deze auteurs niet dat het aangeven van een traject
onmogelijk zou zijn met preposities (Leys, 2003, p. 2). Naast het focussen op
een traject geven postpositionele constituenten o.i. tevens het bereiken van
een bepaald einddoel aan. Traject en einddoel hangen hier nauw samen.
We spreken dan van teliciteit.
Daarmee is niet gezegd dat prepositionele constituenten niet in een telische
constructie gebruikt kunnen worden. In feite gaat het hier om een continuum
van mogelijkheden waarbij, behalve het al vermelde onderscheid tussen het
postpositionele en het prepositionele gebruik van dezelfde adpositie, ook de
semantiek van het gebruikte bewegingswerkwoord en de vorming van de
voltooide tijden met hebben vs. zijn een rol spelen. Bewegingswerkwoorden
zoals klimmen, lopen, rijden, springen, varen, vliegen, wandelen kunnen
zowel met zijn als met hebben worden vervoegd. Volgens de ANS (1997,
p. 77) worden ze met hebben vervoegd 'als het handelingskarakter van de
door het werkwoord uitgedrukte werking centraal staat (...); ze worden met
zijn vervoegd als de notie van (plaats)verandering (met het bereikte of to
bereiken einddoel) op de voorgrond treedt (...).' Voor de uitdrukking van
een bestemming met bereikt eindpunt kan de combinatie van een bewegingswerkwoord, het telische zijn en een postpositionele constituent als prototype
gelden, maar bij werkwoorden die een verticals beweging weergeven, is een
combinatie met een prepositionele constituent ook goed mogelijk (vgl. Van
Canegem-Ardijns et al., 2007). Vergelijk de volgende voorbeelden:
(14) a. Hij rijdt altijd voorzichtig in de stad.
b. Hij heeft / *is altijd voorzichtig gereden in de stad.
c. Hij rijdt voorzichtig de stad in.
d. Hij *heeft / is voorzichtig de stad in gereden.
(15) a. Zij klommen in de bomen / de bomen in.
b. Zij hebben (urenlang) in de bomen / *de bomen in geklommen.
c. Zij zijn in de bomen / de bomen in geklommen.
In het Frans is er geen formele tegenhanger voor de postpositionele constructie. Deze taal drukt teliciteit uit ofwel door transitieve verba (monter
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l'escalier 1 de trap op lopen), ofwel door verba gecombineerd met een statische prepositie (entrer au garage of dans le garage 1 de garage ingaan),
maar doet zoals het Nederlands een beroep op twee verschillende hulpwerkwoorden, etre bij telische werkwoorden, avoir bij atelische: it est entre dans
la ville, it a conduit dans la ville. Voor het Nederlands onderscheiden we hier
drie subcategorieen.
i) Het prototypische geval: iemand of iets bereikt een bepaald eindpunt na
het afleggen van een zeker traject, vgl.
(16) a. Hij rijdt de garage altijd heel voorzichtig in. (ANS, 1997,
p. 509)
b. Il entre toujours tres prudemment la voiture dans le I au
garage.
c. Ze reden Brussel binnen/in.
d. Its sont entres dans Bruxelles en voiture.
e. Ze liep de trap op.
f. Elle monta l'escalier.
g. Hij gooide de bal de kamer in. (vgl. voorbeeld 13)
h. Il lanca le ballon dans la chambre.
Voorbeeld (16a) uit de ANS laat zien dat de postpositie van zijn object
gescheiden kan worden door bepaalde adjectieven of adverbia. Dit lijkt voor
de ANS en Leys (2003, p. 7-9) een voldoende reden om de `partikels' in
kwestie (in, op en ook uit, af) een postpositiestatus to ontzeggen. Maar `bijwoorden' kun je ze wel niet noemen, aangezien de vergezellende nominale
constituent toch hun object is. Dat blijkt ook uit geTsoleerde uitdrukkingen
als Mijn huis uit! 4
ii) De bestemming wordt louter visueel bereikt. We kunnen stellen dat de
blik een traject aflegt en een doel bereikt. Dit gaat enkel met agentieve verba
zoals kijken, staren, turen, dus niet met het statische experientiele zien. We
noteren dat hier de postpositionele constituent niet doorbroken kan worden,
zoals wel in het ANS-voorbeeld:
(17) a. Ze keken/staarden/tuurden angstig het bos in. (Leys, 2003,
p. 11)
b. *Ze keken/staarden/tuurden het bos angstig in.
4

Deze auteurs zijn kennelijk beInvloed door het Duits, waar `postposities' niet of nauwelijks
als dusdanig beschouwd kunnen worden. Vgl. aus dem Haus hinaus 'het huis uit', waarin er
een prepositie is (aus) en een `bijwoord' (hinaus).
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iii) Soms wordt een statisch werkwoord verbonden met een postpositioneel
complement dat een voorondersteld traject aangeeft (zie ook Leys, 2003,
p. 5). Deze zinnen antwoorden trouwens op het statische vraagwoord waar?
Een prepositionele constituent is evenzeer mogelijk. In het Frans is dit de
enige mogelijkheid. Overigens zijn hier wel condities in acht te nemen bij het
voorkomen van de Nederlandse postpositionele patronen. Met name blijkt
een voorafgaand adverbium zoals ver een noodzakelijke aanvulling:
(18) a. Ze ging ver het bos in wonen. I Ze woonde ver het bos in.
b. *Ze ging het bos (ver) in wonen. / *Ze woonde het bos (ver) in.
c. Ze ging ver in het bos wonen.
d. Elle alla habiter au fond du bois.

3 .3 . BESTEMMING MET SLECHTS EEN VERWACHT EINDPUNT
Bestemming met slechts een verwacht eindpunt wordt in het Nederlands
gewoonlijk uitgedrukt door naar-constituenten (zie ook Leys, 2003, p. 2).
Deze functie van naar bij een nog niet bereikt eindpunt belet kennelijk dat
het, in tegenstelling met in en op, als postpositie vOOrkomt. Het feit dat
bereikt en verwacht eindpunt twee verschillende categorieen uitmaken, blijkt
hieruit dat beide constituenten in een zin kunnen optreden, althans wanneer
traject en eindpunt van elkaar verschillen:
(19) a. Hij liep de trap op naar zijn kamer. (Leys, 2003, p. 2)
b. Il monta l'escalier pour aller dans sa chambre.
Ook in dit stadium houdt het Frans nog vast aan de statische preposities en
rekent op de werkwoordsbetekenis om een dynamische functie te creeren
(vgl. etre a Paris vs. aller a Paris; zie Lamiroy, 1983).
Behalve in het geval van indirecte objecten (cf. iii), treffen we categorieen
aan verwant met die uit Sectie 3.2:
i) Beweging naar een bepaalde plaats. De relevante zinsdelen beantwoorden
de interrogatieve preposities waarnaartoe en waarheen I oa? Sommige verba
worden alleen in deze functie gebruikt, b.v. zich begeven naar I se rendre a.
(20) a. Ze hebben zich naar (*richting) het stadhuis begeven.
b. Its se sont rendus a la (*vers la) mairie.
c. Ze zijn naar Brussel gereden.
d. Its sont alles a Bruxelles en voiture.
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e. Ze zijn naar het volgende strand gezwommen.
f. Its sont alles a la plage suivante en nageant.
Noteer dat we ook hier het opkomende sur ontmoeten. En ook hier kan het
Nederlands soms op hebben. We noteren weer de belangrijkheid van het
gebeuren en/of de plaats:
(21) a. marcher sur une ville
b. mars op Brussel
ii) Bestemming zonder fysieke beweging. De naar-complementen zijn hier
prepositionele objecten en vormen een antwoord op het vragende pronominale adverbium waar...naar? Deze naar-complementen alterneren vaak met
prepositieloze structuren, waarbij de hechtere band tussen verbum en object
iconisch een grotere intensiteit van de actie uitdrukt en een grotere betrokkenheid van de agens en mogelijk van de patiens. Het Frans maakt dit onderscheid niet, en gebruikt geen preposities bij zulke werkwoorden:
(22) a. Ze keken naar de TV.
b. Ze keken TV. (intenser of langer)
c. Its ont regarde la tele.
d. Hij keek naar jou.
e. Hij bekeek jou. (agens en patiens meer betrokken)
f. Il to regardait.
g. Hij zocht naar zijn sleutel. (minder intens, duurt langer).
h. Hij zocht zijn sleutel. (intenser)
i. Il cherchait sa cle.
(iii) Bestemming kan men weergeven met een indirect object. Zulke zinnen
antwoorden op de vragende prepositionele groep a qui in het Frans. Het Nederlands laat verschillende mogelijkheden zien: naarlaan wie? , maar wie? tout
court bij de visuele metafoor (zie ook Van Belle & Van Langendonck, 1996).
(23) Ze stuurde een brief naar haar vriend. (beklemtoont het traject)
Ze stuurde een brief aan haar vriend. (met ongemarkeerd aan
voor indirecte objecten)
Ze stuurde haar vriend een brief. (geen prepositie: participanten
meer betrokken)
Elle a envoye une lettre a son ami.
Ze stuurde (*naar, *aan) haar vriend een boze blik. (visuele
metafoor, betrokkenheid)
Elle lanca un regard Male a son ami.
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Althans in het Nederlands wordt de actie dus op verschillende manieren
gezien. Het ongemarkeerde aan van het indirect object kan vervangen worden door naar, dat het traject saillant maakt, b.v. bij het sturen van brieven.
Het ontbreken van een prepositie suggereert een grotere betrokkenheid van
de participanten.

3 .4 . RICHTING ZONDER MEER
Onder richting zonder meer verstaan we een beweging van een meestal
levend wezen vanuit een bepaald punt in de richting van een ander dat niet
noodzakelijk gespecificeerd wordt. Er is dus niet echt sprake van een bestemming. Dit soort patronen antwoordt op de vragende constituenten naar
waar ? of in Welke richting ? I vers oti? of dans quelle direction ? Het Nederlands blijft naar gebruiken, maar ook de nieuwere prepositie richting.
Andere preposities, evenals het suffix –waarts zijn vrij beperkt. Postpositionele patronen blijven eveneens beperkt tot een paar nomina (kant en richting)
plus bepaalde postposities. Voor richting zonder meer hanteert het Frans de
speciale prepositie vers of de uitdrukking dans la of en direction de. I.t.m.
Borillo (1998, p. 82) geeft vers volgens ons Been externe lokalisatie aan.
Degene die beweegt blijft immers binnen een bepaald spoor:
(24) a. Ze reden naar het westen / westwaarts.
b. Ils roulaient vers l'Ouest.
c. Ze reden richting I in de richting van Brussel / in westelijke
richting.
d. Ils roulaient vers I en direction de Bruxelles.
e. 'De Breede Beek begint achter Appel. Dan richting (= niet
naar) Zwartebroek, door natuurgebied de Bunt'.
f. Ze reden een andere kant opluitl*in I een andere richting
inl uitl* op.
g. Ils roulaient dans une autre direction.

4. CONCLUSIES
Wat de statische modus bij plaatsbenamingen betreft, gebruikt het Frans de
voorzetsels a, dans, en, sur om verschil in propriale plaatscategorie aan to
geven, b.v. a Paris, dans le Hainaut, en France, sur Mars. De corresponderende soortnamen kunnen echter een verschillend voorzetsel vertonen (dans
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la I en Wile, dans le I au pays). Deze situatie vinden we in het Nederlands
enkel terug bij het verouderde te, dat geprefigeerd voor kan komen bij
gemeentenamen (te Gent). Daarentegen verwijst in vooral naar een meer
antropocentrische plaats (zoals steden, b.v. in Gent), terwiji op refereert aan
meer geIsoleerde plaatsen (zoals eilanden, b.v. op de Seychellen) en geografisch of sociaal verheven plaatsen (b.v. op de Mont Blanc, op het ministerie).
Zowel sur als op vertonen een recente gelijksoortige evolutie (wonen op
Wassenaar; habiter sur Paris).
Terwijl het Frans voor de statische modus formeel meer differentieert, doet
het Nederlands dat veeleer voor de dynamische modus. Veelzeggend is dat
het statische te veroudert, maar dat de dynamische modus er een prepositie
bij krijgt, ni. richting. Maar hier valt meer op te merken. Het semantische
continuum met zijn vier categorieen vertoont formele afbreekpunten (cut-off
points) die voor de twee talen verschillen. Schematisch:

Nederlands

Plaatsverandering

Bereikt eindpunt

Verwacht eindpunt

Richting

Statische Prep

Postposities

Naar

Naar, richting

Plaatsverandering

Bereikt eindpunt

Verwacht eindpunt

Richting

Frans

Statische Preposities

(a, sur, en, dans)

Vers, direction

Het Nederlands toont wel formele verschillen tussen de vier dynamische
categorieen, maar legt toch een belangrijke cesuur tussen enerzijds plaatsverandering (zonder saillant traject) en anderzijds bestemming en richting (met
saillant traject). Bij een saillant traject is er begrijpelijkerwijze meestal een
agens in het spel. Het Frans legt een grote cesuur, met name tussen plaatsverandering of bestemming met bereikt of verwacht eindpunt enerzijds en richting zonder meer anderzijds.
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Contrastief prosodieonderzoek Nederlands –
Frans. Een contrastief-typologische kijk op
de accentuering

Laurent Rasier, F.R.S.-FNRS & Universite catholique de Louvain

1. INLEIDING

Lange tijd hebben de fonetiek en fonologie zich hoofdzakelijk beziggehouden met de uitspraak van de klinkers en medeklinkers. De afgelopen halve
eeuw heeft echter twee opeenvolgende `golven' gekend (de eerste in de jaren
1950-1960 en de tweede in de jaren 1980; Rossi, 1999, p. 5-6) tijdens welke
steeds meer fonologen en fonetici het `hogerop' zijn gaan zoeken, d.i. in wat
Van Heuven (2002, p. 4) 'de wereld boven de klanken' noemt, oftewel in de
prosodie. In deze weinig verkende wereld leven uiteenlopende taalverschijnselen, zoals o.a. klemtoon, accent, intonatie, ritme, pauzes. Typerend voor
prosodische verschijnselen is dat die geen deel uitmaken van de identiteit van
de individuele spraakklanken – al bestaan er wel op fonetisch vlak interacties
tussen het microniveau van de klanken en het macroniveau van de prosodie
(Di Cristo, 1985) – maar eigenschappen vormen van grotere gehelen, zoals
woorden, woordgroepen en zinnen (Van de Weijer et al., 2003).
Tegenwoordig vormt de bestudering van prosodische systemen een van de
populairste thema's in zowel de fonetiek als de fonologie. Toch is het nog
steeds onduidelijk welke factoren ervoor zorgen dat natuurlijke talen – incl.
varieteiten van eenzelfde taal – prosodisch van elkaar verschillen. In de
woorden van Hirst & Di Cristo (1998, p. 2) luidt dit als volgt:
In recent years there has been an increasing awareness of the importance of intonation (...) Paradoxically, it is still difficult to find in the
literature a succinct and precise statement of the specific characteristics
which make one language sound prosodically different from another.
This is true not only of the vast majority of the world's languages
whose intonation has never been described at all, but even for those
languages which have been the object of considerable research.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN /

49

Deze bijdrage heeft als doel een contrastief beeld te schetsen van de Franse
en Nederlandse prosodie. In deze contrastieve analyse beperk ik me echter
tot de bouw en werking van het accentsysteem van de twee talen (zie
Debrock & Jouret, 1970; Rasier, 2004 voor een contrastieve analyse van
andere prosodische kenmerken). Ik zal daarbij aandacht besteden aan de
fonetische, fonologische en functionele aspecten van de accentuering. Ook
probeer ik het Frans en het Nederlands in een breder typologisch kader te
situeren. Ik rond ten slotte of met een korte bespreking van de accentueringsproblemen van Franstalige leerders van het Nederlands resp. Nederlandstalige leerders van het Frans en enkele implicaties voor de onderwijspraktijk.

2.

TOON, KLEMTOON, ACCENT : NAAR EEN TYPOLOGIE VAN
ACCENTSYSTEMEN

Accentsystemen hebben zowel een lexicale als een postlexicale dimensie.
Toch berusten de meeste classificaties van accentsystemen op de lexicale
prosodie, m.n. de aan-/afwezigheid van klemtoon en/of van lexicale toon
(Beckman, 1986; Fox, 2000; Ladd, 1996).
Klemtoon is een structuureigensc imp van woorden waarbij een lettergreep
boven de andere lettergrepen uitspringt, by . de Nederlandse woorden
KLEMtoon, colLOquium, acCENT (Cutler, 1984; Van Heuven, 1994).
Soms gaat een verschil in klemtoonpositie gepaard met een verschil in betekenis, by . het Nederlandse paar VOORkomen (zich voordoen) – voorK0men (beletten). De term `lexicale toon' daarentegen verwijst naar het toonhoogteverloop van de verschillende syllaben in een woord waarbij iedere
tooncombinatie een ander woord met een eigen betekenis oplevert, b y . het
Chinese woord ma dat naargelang van de toonhoogtecontour `moeder',
`hennep', ‘paard' en `vloeken' kan betekenen (Rietveld & Van Heuven,
1997, p. 241).
Al hebben we nog geen precieze cijfers over het aandeel van klemtoontalen
resp. toontalen in de ca. 6000 talen op aarde, toch schat men in typologische
studies het aantal klemtoontalen op ongeveer twee derde van alle natuurlijke
talen (Goedemans et al., 1996). De overige talen zijn ofwel toontalen, ofwel
talen met klemtoon en lexicale toon, ofwel talen zonder klemtoon noch lexicale toon (Remijsen, 2002). Tabel 1, die in enigszins aangepaste vorm de
typologie van accentsystemen van Hyman (2006, p. 237) reproduceert, geeft
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een mogelijke classificatie van het accentsysteem van zeer verschillende
talen weer:
TABEL 1

Typologie van accentsystemen (naar Hyman, 2006, p. 237)

[- klemtoon]
[+ klemtoon]
[+ lexicale toon] Zweeds, Servo-Kroatisch, Chinees, Japans, Baskisch, Hausa
Zoeloe, Samate Ma'ya
Frans, Bengali
[- lexicale toon] Nederlands, Russisch, Pools,
Hongaars, Spaans, K'ekchi
Qua lexicale accentuering heeft het voornaamste verschil tussen het Frans en
het Nederlands te maken met het ontbreken van woordklemtoon in het Frans.
Vandaar de bekende vraag van Rossi (1979): 'Le francais, langue sans
accent?'. In plaats van woordklemtoon beschikt het Frans over een fraseaccent, d.i. een prominentieaanduiding op het postlexicale niveau, terwijl het
Nederlands prominentie markeert op zowel het lexicale als het postlexicale
niveau. Dit geldt trouwens ook voor de andere talen in de groep zonder lexicale toon maar met klemtoon, al zijn er duidelijke verschillen tussen die talen
voor wat betreft het type klemtoon, nl. vaste klemtoon, gewichtsgevoelige
klemtoon en lexicale klemtoon.
Typologisch vormen talen met een vaste klemtoon het meest frequente type
klemtoontalen (ca. 50% van alle klemtoontalen). In zulke talen kan met een
simpele regel voor alle woorden in de woordenschat worden aangegeven
waar de klemtoon ligt, by . op de eerste lettergreep in het Hongaars, op de
voorlaatste lettergreep in het Pools of op de laatste lettergreep in het K'ekchi – een Mayataal uit Guatemala (zie Berinstein, 1979). In gewichtsgevoelige klemtoontalen vertoont de klemtoondistributie meer variatie. Die kan
echter nog steeds voor een groot deel voorspeld worden op grond van de syllabestructuur, m.n. het gewicht van de lettergrepen in bepaalde posities in
een woord. Het klassieke voorbeeld van gewichtsgevoelige taal is het Latijn.
Volgens Langeweg (1989) zijn Nederlandse woorden voor ca. 85%
gewichtsgevoelig te beregelen. In talen met lexicale klemtoon (bv. het Russisch) daarentegen moet de klemtoon voor ieder woord apart worden gespecificeerd en geleerd worden. In zulke talen komen minimale klemtoonparen
van het type VOORkomen – voorKOmen dan ook in overvloed voor.
Voor meer details over de typologie van klemtoonsystemen verwijs ik naar
o.a. Goedemans et al. (1996), Hyman (2006), Remijsen (2002), Van Coetsem
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(1996), Van Heuven (2002). In paragraaf 3 ga ik nader in op de Franse en
Nederlandse postlexicale accentuering.

3. DE FRANSE EN NEDERLANDSE POSTLEXICALE ACCENTUERING

IN CONTRAST
3 .1 . ACCENTDISTRIBUTIE
Een belangrijke vraag in het prosodieonderzoek is welke onderdelen van de
prosodie universeel dan wel taalspecifiek zijn (Bolinger, 1978). Universeel is
o.a. het gebruik van lokale melodische bewegingen (b y . accenten) om de
belangrijke informatie in de uiting aan te geven (zie de 'Effort Code' in Gussenhoven, 2002; 2004), d.i. contextueel belangrijke informatie krijgt een speciale prosodische markering in de vorm van b y . een accent, terwijl contextueel bekende of minder belangrijke zinselementen ofwel geen accent krijgen
ofwel deaccentuering ondergaan. Dit standpunt waarin een nauwe relatie
wordt geponeerd tussen pragmatiek en prosodie, heeft aanleiding gegeven tot
veel discussie en kritiek, o.a. vanuit de generatieve fonologie waar men er
eerder van uitgaat dat de distributie van nadruksaccenten in een bepaalde
uiting voorspelbaar is op grond van de morfosyntactische structuur van de
uiting in kwestie (Chomsky & Halle, 1968; zie o.a. Fox, 2000; Ladd, 1996;
Rasier, 2006 voor een overzicht van de discussie). We hebben hier weliswaar
te maken met twee extreme standpunten, maar feit blijft dat het tegenwoordig nog steeds (vrij) onduidelijk is in hoeverre de distributie van accenten in
de uiting toe te schrijven is aan semantisch-pragmatische en/of structurele
informatie.
In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw heeft Vallduvi (1991)
voorgesteld dat talen qua postlexicale accentuering in twee groepen kunnen
worden ingedeeld, nl. `plastische talen' en `niet plastische talen'. In de talen
van de eerste groep weerspiegelt de accentdistributie de nieuwswaarde van
de woorden in de uiting en hoeft er geen – of nauwelijks – beroep te worden
gedaan op by . de syntaxis om belangrijke informatie aan te geven. Deze situatie, waarin de accentdistributie pragmatisch bepaald wordt, doet zich volgens de auteur in talen zoals het Engels of het Nederlands voor. In tegenstelling tot plastische talen beantwoordt de accentuering in niet-plastische talen
aan structurele regels en verandert de accentdistributie niet – of nauwelijks –
naargelang van de informatieve waarde van de woorden. Er moet dan ook
gebruik worden gemaakt van andere middelen, b y . speciale zinsstructuren,
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om contextueel belangrijke zinselementen op de voorgrond to plaatsen. Dit is
by. het geval in het Spaans, het Italiaans, het Frans en het Roemeens.
Het voorstel van Vallduvi (1991) is in enkele recente contrastieve studies
onder de experimentele loep genomen. Het ging om productie-experimenten
waarbij moedertaalsprekers van een Germaanse taal, i.c. het Nederlands, en
van een Romaanse taal, i.c. het Italiaans (Swerts et al., 2002), het Roemeens
(Swerts, 2007) en het Frans (Rasier, 2006), woordgroepen van het type `een
blauwe cirkel', `een blauw vierkant', `een rood vierkant', `een gele ster' in
verschillende contexten moesten produceren. De experimentele contexten
zijn zo gemanipuleerd dat het adjectief en het substantief ofwel contextueel
nieuw, ofwel contextueel oud, ofwel contextueel contrastief konden zijn. Dit
resulteert in vier experimentele condities, nl. `nieuw – nieuw', `oud – contrastief' , `contrastief – oud', `contrastief – contrastief'.
De Brie zonet genoemde studies laten zien dat er in het Nederlands een sterke
voorkeur bestaat voor accentpatronen die de nieuwswaarde van de elementen
in de woordgroep weerspiegelen. De enige uitzondering vindt men in de `oud
– contrastief' conditie waar het contextueel oude gegeven wel eens toch een
accent kan krijgen (d.i. prenucleair accent), terwijl het benadrukken van de
oude informatie in de `contrastief – oud' conditie (d.i. postnucleair accent)
uitgesloten is. In het Italiaans daarentegen produceren de sprekers ongeacht
de informatieve waarde van de woorden steeds hetzelfde patroon, nl. accent
op het adjectief en het substantief, terwijl contextueel oude informatie in het
Roemeens nogal eens deaccentuering ondergaat (zie ook Winkler & GObbel,
2002). 1
De resultaten van Swerts et al. (2002) m.b.t. het Nederlands en het Italiaans
liggen helemaal in de lijn van Vallduvi's voorstel. Toch wil ik er de nadruk
op leggen dat ook in talen met plastische accentuering zoals het Nederlands
structurele factoren om de hoek komen kijken bij accenttoekenning. Gussenhoven (1984; 1992) laat in dit opzicht zien dat semantisch-pragmatische factoren slechts een rol spelen bij de keus van het taalmateriaal dat de spreker in
focus wil plaatsen. Het kan daarbij gaan om constituenten van variabele
grootte (1-3). Ook kunnen er in eenzelfde uiting verschillende focusdomeinen voorkomen. Is de distributie van focusdomeinen in de uiting bekend, dan

Ladd (1996, p. 175) defmieert deaccentuering als volgt: 'a word that we might expect to be
accented fails to be accented in a context where it has recently been used of where the entity
to which it refers has recently been mentioned.'
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bepalen structurele factoren (b y . syntactische plaats, grammaticale categorie
en/of functie, enz) waar het accent, d.i. het prosodisch hoofd, in het focusdomein dient te worden gerealiseerd.
1. Nauwe focus:

(a) We eten vandaag geen [t]onijn maar [k]onijn.
(b) Ik zeg niet [be]staan maar [ver]staan.
2. Brede focus:

(a) lk heb hem [een plaat] aangeboden.
(b) Heb je het gehoord? [De vluchteling is aangehouden] [aan de
Nederlandse grens].
3. Integratieve focus:

(a) Wat is er gebeurd? [Mijn sleutels zijn verdwenen].
Het bovenstaande suggereert dat de postlexicale accentuering in het Nederlands niet zozeer `plastisch', maar veeleer schijnbaar plastisch of pragmatisch-structureel te noemen is. Het laat ook zien dat de classificatie van Vallduvi (1991) – en van anderen na hem, b y . Ladd (1996) – met enige
voorzichtigheid moet worden geinterpreteerd. Dit wordt nog duidelijker wanneer men Franse data bij de analyse betrekt.
Ladd (1996) en Vallduvi (1991) beschouwen het Frans als het typische voorbeeld van een taal met niet-plastische accentuering, d.i. een taal waarin de
accentdistributie in een uiting structureel bepaald wordt en nauwelijks
varieert naargelang van de nieuwswaarde van de zinselementen. Volgens de
vakliteratuur wordt het Franse postlexicale accent ongeacht de informatieve
waarde van de zinselementen altijd gerealiseerd op de laatste voile lettergreep van een woordgroep (` accent primaire' , by. monSIEUR– monsieur
JEAN; Lacheret-Dujour & Beaugendre, 1999; Mertens, 1987; Post, 2000;
Rossi, 1999). Een ander frequent patroon is de `arc accentuer , d.i. een
accentpatroon waarbij de eerste en laatste benadrukbare lettergreep in een
woordgroep van een accent worden voorzien (by . ONclges oraGEUSES,
MAtieres preMIERES; Di Cristo, 1999; 2000).
In de experimentele data van Rasier (2006) fungeert de 'arc accentuel' als
basispatroon in de vier experimentele contexten. Wat die data ook laten zien,
is dat het Frans, in tegenstelling tot wat Ladd (1996) en Vallduvi (1991)
beweren, de deaccentuering toelaat van zinselementen die vanwege hun
woordgroepfinale positie een accent zouden moeten krijgen, maar die contextueel bekend zijn (vergelijk un CERc1e BLEU met un CArre bleu). In de
`contrastief – oud' conditie doet dit verschijnsel zich in ca. 65% van de
VERSLAGEN & MEDEDELINGEN / 54

gevallen voor, wat weliswaar een stuk minder is dan in het Nederlands (ca.
95% van de gevallen), maar veel meer is dan in het Italiaans waar deaccentuering helemaal niet voorkomt (Swerts et al., 2002). Dit wordt mogelijk
gemaakt door het 'accent secondaire de focalisation' dat typisch geproduceerd wordt op communicatief belangrijke zinselementen die niet in woordgroepfinale positie staan (Rossi, 1985; Di Cristo, 1999). Die gegevens pleiten er dus voor het Frans niet zozeer te beschouwen als een taal met
niet-plastische accentuering stricto sensu, zoals by . het Italiaans en het
Spaans, maar als een taal met schijnbaar niet-plastische of structureelpragmatische accentuering.
Het voorgaande laat zien dat een binaire classificatie van accentsystemen in
termen van `plastisch' tgo. `niet-`plastisch' tekortschiet. Qua plasticiteit of
vrijheidsgraad van de postlexicale accentuering vertonen natuurlijke talen
immers een complexer variatiepatroon. Om die variatie in kaart te brengen,
kan er m.i. het best uitgegaan worden van het aandeel van structurele en/of
semantisch-pragmatische accentueringregels in de onderzochte taal (talen).
Zodoende krijgt men ook een idee van de typologische afstand tussen accentsystemen (zie Fig. 1).

Niet-plastisch

Schijnbaar niet-plastisch

Schijnbaar plastisch

Plastisch

Structurele
regels

Structureel-pragmatische
regels

Pragmatische
regels

Spaans,
Italiaans

Frans, Roemeens

Pragmatischstructurele regels
4
Nederlands, Engels

+

4
7

FIGUUR 1

Classificatie van accentsystemen naargelang van het type regels
(naar Rasier, 2006, p. 210)

3.2.

FONETISCHE REALISATIE

Accent heeft te maken met prominentie op het postlexicale niveau. Hoe die
prominentie ontstaat en waargenomen wordt, is een vraag die fonetici allang
bezighoudt. Het is m.n. de vraag of talen bij het produceren van accent een
eenduidige keus maken uit een beperkt aantal aanwijzingen, b y . toonsprong
(d.i. `melodisch accent'), extra luidheid (d.i. ' dynamisch accent'), verlenging
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(`temporeel accent'), of dat accent eerder voortvloeit uit een combinatie van
eigenschappen. Lange tijd heeft men in navolging van o.a. Sweet (1906) en
Bloomfield (1935) gedacht dat talen hun benadrukte lettergrepen aangeven
a.d.h.v. slechts 66n eigenschap, nl. extra luidheid. Er was dus sprake van
' dynamisch accent'. Nu weten we echter dat talen eerder gebruik maken van
een combinatie van eigenschappen. De vraag die zich dan voordoet, is welke
combinaties van akoestische cues een rol spelen bij de productie van accent
en in welke mate de verschillende aanwijzingen bijdragen aan de perceptie
ervan. Tabel 2 geeft een overzicht van de parameters die een rol (kunnen)
spelen bij de productie en perceptie van accent.
TABEL 2
Mogehjke fysiologische, akoestische en perceptieve correlaten van klemtoon en accent

Fysiologie

Akoestiek

Perceptie

Frequentie stembandtrilling

Grondfrequentie (F0)

Toonhoogte

Vocale inspanning

Intensiteit, spectrale helling

Luidheid

Timing spraakorganen

Fysieke duur

Waargenomen lengte

Configuratie supraglottale
systeem

Formanten

Klankkleur

In het Nederlands onderscheiden geaccentueerde zinselementen zich van
ongeaccentueerde door de aanwezigheid van een opvallende melodische
beweging. In de meeste gevallen neemt die beweging de gedaante aan van
een stijging van de grondfrequentie gevolgd door een daling ervan (zie het
`punthoedpatroon' van 't Hart, Collier & Cohen, 1990; of het H*L-accent
van Gussenhoven, 2005). 2 Akoestisch vormt de aanwezigheid van een speciale melodische beweging het voornaamste correlaat van accent in het
Nederlands (Sluijter, 1995). Daarnaast gaat accent gepaard met de verlenging
van de benadrukte syllabe (ca. 50%; Cambier-Langeveld, 2000) die tevens
extra intensiteit krijgt (Mol & Uhlenbeck, 1956). Dit correlaat is echter minder betrouwbaar dan de Fo en de duur (Rietveld & Van Heuven, 1997,
p. 256). Ook merkt men dat benadrukte lettergrepen over het algemeen
nauwkeuriger worden gearticuleerd, zodat de klanken meer klankkleur
2 Naast het H*L-accent kent het Nederlands nog een aantal andere accentverlenende contouren

die weliswaar iets minder frequent zijn dan het H*L-accent, nl. H*, L*, L*H, H* ! H. Ook
bestaan er een aantal varianten op deze contouren, n1.!H*,!H*L, L*HL, L*!HL, H*+L. Zie
Gussenhoven (2005) voor uitgebreider informatie over de verschillende types accenten.
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krijgen en dus klankvoller klinken. Figuur 2 illustreert het gebruik van de Fo,
de duur en de intensiteit bij de productie van het H*L-accent.
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FIGUUR 2:

Perceptief is vooral de aanwezigheid van een melodische beweging van
belang, terwijl de duur en de intensiteit er veel minder toedoen (Van Katwijk,
1974). Die twee parameters spelen in feite vooral een rol bij de perceptie van
klemtoon in woorden buiten focus (Sluijter, 1995; Sluijter et al., 1997). Dit
laat zien dat klemtoon en accent twee wezenlijk verschillende verschijnselen
zijn met ieder zijn eigen stelsel van akoestische en perceptieve correlaten.
In tegenstelling tot het Nederlands hebben wij voor het Frans nog geen goed
beeld van de akoestische en perceptieve correlaten van accent. In de eerste
fonetische studies wordt het finale 'accent primaire' beschreven als een
`accent de force' of 'accent tonique' dat vooral ontstaat door een toename
van de intensiteit op het benadrukte zinselement (Gill, 1936; Grammont,
1914; Roudet, 1910). In een aantal productie-experimenten heeft Delattre
(1938) echter laten zien dat benadrukte lettergrepen niet zozeer gekenmerkt
worden door een extra hoge intensiteit, maar vooral door een duidelijke verlenging ten opzichte van de omgevende lettergrepen, d.i. 'accent temporer .
Vandaag de dag gaat men er nog steeds van uit dat het Franse woordgroepfinale accent vooral temporeel van aard is (Di Cristo, 1999; LacheretDujour & Beaugendre, 1999). Daarnaast blijkt de aanwezigheid van een
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melodische beweging (van het H*- of H*L-type; Post, 2000) ook bij te dragen aan de perceptie van het niet-emfatische finale accent (Di Cristo &
Hirst, 1997; Pasdeloup, 1990; Touati, 1987), hoewel dit correlaat in het
Frans toch minder belangrijk is dan in b y . het Nederlands of het Engels
(Vaissiere, 1995).
Naast het woordgroepfinale 'accent primaire' beschikt het Frans ook nog
over een 'accent secondaire (initial)' . Het secundaire accent kenmerkt zich
door een toename van de intensiteit en een melodische beweging op de benadrukte lettergreep. Die twee correlaten spelen eveneens een rol bij de productie van het 'accent de focalisation' , maar die zijn in dat geval nog opvallender dan bij het niet-emfatische 'accent secondaire' (Lacheret-Dujour &
Beaugendre, 1999, p. 41).
Naast distributionele contrasten tussen het Franse en het Nederlandse postlexicale accent bestaan er dus ook duidelijke verschillen tussen de twee talen
voor wat betreft zijn fonetische realisatie en zijn perceptieve correlaten. In de
volgende paragraaf ga ik nader in op de voornaamste functionele aspecten
van accent in het Frans en het Nederlands.

3 .3 . FUNCTIES VAN ACCENT
In het accentonderzoek gaat men er vaak van uit dat nadruksaccenten in de
eerste plaats een focaliserende waarde hebben, d.i. die geven aan welke
onderdelen van de boodschap van belang zijn voor de communicatie. Dit is
m.n. het geval in talen met een vrij plastisch accentsysteem zoals b y . het
Nederlands (Gussenhoven, 1984). Zodoende draagt de accentuering bij aan
de markering van de informatiestructuur van gesproken taaluitingen (Bolinger, 1989), al dient hier meteen aan toegevoegd te worden dat nadruksaccenten niet het enige linguIstische middel zijn waarover het Nederlands beschikt
om communicatief belangrijke zinselementen op de voorgrond te plaatsen.
In feite worden nadruksaccenten vrij vaak gebruikt in combinatie met b y. een
verandering van de woordvolgorde, een speciale zinsstructuur en/of lexicale
middelen zoals focuspartikels. De linguIstische markering van de informatiestructuur kan in het Nederlands dan ook het best als een interactief proces
worden opgevat waarbij verschillende, elkaar versterkende taalmiddelen
benut worden (Rasier, 2007; Sleeman et al., 2001). In talen met een vast(er)
of niet-plastisch accentsysteem daarentegen draagt de accentuering in kleinere mate bij aan de hierarchische indeling van de informatie in de uiting.
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In het Frans is in dit opzicht vooral het 'accent de focalisation' van belang.
De andere types accenten vervullen andere functies die demarcatief, ritmisch
en/of affectief van aard zijn (Vihanta, 1993, p. 259).
De demarcatieve functie van de accentuering komt in het Frans het duidelijkst naar voren bij het 'accent primaire' dat in de eerste plaats dient om
woordgroepgrenzen aan te geven, d.i. ' generateur de frontie're' (Di Cristo,
2000, p. 40). Daarnaast fungeert het ook als ankerplaats voor de intonatie,
d.i. ' generateur de contours' (Rossi, 1980).
Naast het 'accent primaire' beschikt het Frans ook nog over een aantal
secundaire accenten. Ik heb al gewezen op de focaliserende waarde van het
`accent de focalisation', dat functioneel vergelijkbaar is met het Nederlandse
postlexicale accent. Een ander belangrijk type secundair accent is het 'accent
secondaire initial', dat hoofdzakelijk een ritmische functie vervult. Het
wordt m.n. gebruikt om de opeenvolging van twee accenten, d.i. zogenaamde
`accent clashes' te vermijden (by . un CHAton GRIS). Deze tendens om
`accent clashes' te vermijden bestaat ook in het Nederlands (bv. direcTEUR
VerMEER tgv. Dlrecteur JANssens; 't Hart, 1998, p. 98). In combinatie met
het woordgroepfinale 'accent primaire' vomit het 'accent secondaire initial'
zogenaamde 'arcs accentuels' waarbij de linker- en de rechtergrens van een
woordgroep prosodisch gemarkeerd worden. In dit geval vervult het net als
het 'accent primaire' een demarcatieve functie. Ten slotte kan het 'accent
secondaire' gebruikt worden om aan te geven in welke gemoedstoestand de
spreker zich op het moment van spreken bevindt of welke houding hij aanneemt ten opzichte van de inhoud van de boodschap. Men spreekt dan van
`accent secondaire emphatique' (Rossi, 1985). In dit geval wordt het 'accent
secondaire' op de eerste of op de tweede lettergreep geproduceerd, by . ' c ' est
FANtastique!' , 'c'est inTOlerable!' .

4. DE POSTLEXICALE ACCENTUERING IN HET NEDERLANDS VAN

FRANSTALIGEN
Van Franstalige leerders van het Nederlands is bekend dat ze meestal veel
moeite ondervinden met de uitspraakregels van de doeltaal (zie Hiligsmann,
1998; Vanparys et al., 1998 voor overzichten). In deze paragraaf laat ik de
voornaamste resultaten van twee recente studies van de accentdistributie in
het Nederlands van Franstaligen (en in het Frans van Nederlandstaligen) de
revue passeren (Rasier, 2006; Rasier & Hiligsmann, 2007).
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De proefpersonen van Rasier (2006) en Rasier & Hiligsmann (2007) waren
tweedejaarsstudenten economische wetenschappen aan de Universite catholique de Louvain. Allemaal hadden ze op de middelbare school het Nederlands
als eerste vreemde taal gestudeerd. De test, die ze in het Nederlands en in het
Frans hebben afgelegd, bestond in de beschrijving van geometrische figuren
in verschillende kleuren, by. `een blauwe cirkel', `een blauw vierkant', `een
rood vierkant', `een gele ster'. De contexten waarin de testitems dienden te
worden geproduceerd, zijn zo gemanipuleerd dat het adjectief en het substantief ofwel contextueel nieuw, ofwel contextueel oud, ofwel contextueel contrastief konden zijn. In totaal waren er dus vier experimentele condities,
nl. `nieuw – nieuw', `oud – contrastief', `contrastief – oud', `contrastief –
contrastief'. Bij wijze van vergelijking is de toets ook afgenomen bij een
groep Nederlandstalige leerders van het Frans (tweedejaarsstudenten economische wetenschappen aan de KULeuven en bedrijfscommunicatie aan de
Radboud Universiteit Nijmegen). Ook bij hen fungeerde het Frans als eerste
vreemde taal op de middelbare school. De test hebben zij eveneens in het
Frans en in het Nederlands afgelegd.
Over het algemeen ondervinden de Nederlandstalige proefpersonen minder
moeite met de accentuering in het Frans dan de Franstalige informanten met
de accentdistributie in het Nederlands (78% tgv. 48% contextueel adequate
accentdistributies). Ongeacht de nieuwswaarde van de zinselementen produceren Franstaligen in hun gesproken Nederlands – overeenkomstig het moedertaalsysteem – steeds dezelfde accentpatronen, nl. een dubbel accent op het
eerste en het laatste lid van de woordgroep (d.i. 'arc accentuel') of een enkel
woordgroepfinaal accent (d.i. 'accent primaire'), terwijl moedertaalsprekers
van het Nederlands eerder accentpatronen produceren die de nieuwswaarde
van de woorden in de uiting weerspiegelen. Het grootste verschil tussen de
twee groepen doet zich voor in contexten waar een contextueel bekend stuk
informatie in woordgroepfinale positie deaccentuering moet ondergaan. In de
meeste gevallen krijgt het woord in kwestie bij Franstaligen toch het accent
(65% van de gevallen tgv. 5% van de gevallen bij de moedertaalsprekers van
het Nederlands). Zodoende vallen ze terug op het Franse systeem waar deaccentuering – vooral in woordgroepfinale positie – eerder de uitzondering dan
de regel is.3

3

Er dient verder op gewezen te worden dat de tendensen die in het productie-experiment aan
het licht zijn gebracht, zich ook voordoen in grotere gehelen zoals woordgroepen en zinnen
(Hiligsmann & Rasier, 2002; Rasier, 2003).
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Bij de Nederlandstalige leerders van het Frans vinden we juist de tegenovergestelde tendensen. In drie van de vier experimentele contexten produceren
ze dezelfde patronen als moedertaalsprekers van het Frans, nl. een woordgroepfinaal 'accent primaire' en een 'arc accentuer . In de `contrastief
– oud' conditie produceren ze echter meer 'accents de focalisation' – en dus
ook meer gevallen van deaccentuering in woordgroepfinale positie – dan de
Franstalige controlegroep (56% bij de Nederlandstalige proefpersonen tgv.
30% bij de Franstalige controlegroep). Dit suggereert dat ze in zulke gevallen in feite de Nederlandse deaccentueringsregel toepassen op Frans taalmateriaal.
De resultaten van Rasier (2006) en Rasier & Hiligsmann (2007) suggereren
dat er qua leerbaarheid kwalitatieve verschillen bestaan tussen verschillende
types accentsystemen en –patronen. Zo ziet het er in de eerste plaats naar uit
dat het qua accentdistributie makkelijker is om van het Nederlandse tot het
Franse systeem (d.i. schijnbaar plastisch ---■ schijnbaar niet-plastisch systeem)
over te gaan dan andersom (d.i. schijnbaar niet-plastisch schijnbaar plastisch systeem). Ook zien we dat bepaalde accentpatronen verhoudingsgewijs
moeilijker te leren zijn en/of zich makkelijker voor transfer lenen dan andere
(bv. structurele tgv. pragmatische regels/patronen).
Deze bevindingen kunnen in verband worden gebracht met Eckmans Markedness Differential Hypothesis (voortaan MDH) waarin de typologische
afstand en de gemarkeerdheidsrelaties tussen taalsystemen en –regels centraal staan (Eckman, 1987; 2008). Volgens Eckman (1987; 2008) heeft
regel A een hogere gemarkeerdheidsgraad dan regel B indien regel A het
bestaan van regel B veronderstelt, maar regel B het bestaan van regel A
niet veronderstelt. Als we dit toepassen op de typologie van accentsystemen in Fig. 1, dan zijn talen met (hoofdzakelijk) structurele accentueringsregels minder gemarkeerd dan talen met (hoofdzakelijk) pragmatische
accentueringsprincipes. Ook zijn gemarkeerde regels volgens Eckman
(1987; 2008) moeilijker te leren dan ongemarkeerde. Een taal waarin de
accentuering in de eerste plaats pragmatisch bepaald wordt (bv. het Nederlands), zou dan ook voor meer leermoeilijkheden moeten zorgen dan een
taal met hoofdzakelijk structurele accentueringsregels (bv. het Frans). Dit
wordt bevestigd door de data van Rasier (2006) en Rasier & Hiligsmann
(2007).
Daarnaast verklaart de MDH waarom bepaalde accentpatronen voor meer
leermoeilijkheden zorgen dan andere en/of zich makkelijker lenen voor
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transfer. Figuur 3 geeft een overzicht van de gemarkeerdheidsrelaties tussen
de Franse en Nederlandse accentpatronen (zie 3.1).
Gemarkeerd

Ongemarkeerd

Structurele
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Pragmatisch-
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FIGUUR

3

Typologie van accentueringsregels in het Frans en het Nederlands
(naar Rasier, 2006, p. 214)

Gemarkeerdheid verklaart waarom Franstalige leerders van het Nederlands
zoveel moeite ondervinden met het toepassen van deaccentuering in het Nederlands, terwijl Nederlandstalige leerders van het Frans het 'accent final' en de
`arc accentuel' op een contextueel adequate manier produceren. Daarnaast verklaart het ongemarkeerde karakter van het 'accent final' en de 'arc accentuel'
in het Frans waarom Franstaligen die twee patronen zo vaak transfereren naar
hun tussentaal. De MDH voorspelt namelijk dat de ongemarkeerde patronen
van de moedertaal zich makkelijker lenen voor transfer dan hun gemarkeerde
tegenhangers. Vandaar dat het Franse 'accent de focalisation' nauwelijks
getransfereerd wordt bij Franstalige leerders van het Nederlands. Dat het
Nederlandse deaccentueringsprincipe wel naar het Frans overgebracht wordt
door Nederlandstaligen, komt doordat dit gemarkeerde moedertaalpatroon in
het Nederlands toch iets minder gemarkeerd is dan in het Frans.

5.

DE POSTLEXICALE ACCENTUERING : IMPLICATIES VOOR
HET ONDERWIJS

Bij wijze van besluit wil ik kort ingaan op enkele (mogelijke) implicaties van
de onderhavige studie voor het uitspraakonderwijs aan anderstaligen. Gezien
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de invloed van de moedertaal op het leerproces van de accentuering verdient
het m.i. in de eerste plaats aanbeveling systematisch en op contrastieve wijze
aandacht te besteden aan de accentuering in de doeltaal. In dit opzicht kan
het best de nadruk worden gelegd op de accentpatronen die voor leerproblemen zorgen, b y . de deaccentuering van contextueel bekende informatie in het Nederlands en het `ontbreken' daarvan in het Frans. Verder is het
op methodologisch vlak van belang dat de leerders geconfronteerd worden
met zowel productie- als perceptieoefeningen. De eerste resultaten van luisterexperimenten bij Franstalige leerders van het Nederlands en Nederlandstalige leerders van het Frans laten immers zien dat beide groepen vrij veel
moeite hebben met het waarnemen en aangeven van de prominentieverhoudingen tussen de woorden in doeltaaluitingen (Rasier et al., 2008). Ten slotte
verdient het ook aanbeveling aandacht te besteden aan het gebruik van
spreekpauzes (Rasier, 2006) en aan de interacties tussen de prosodie en de
andere onderdelen van de taal, o.a. de syntaxis (Hiligsmann, 2004; Rasier,
2007). Op deze aspecten wordt in bestaand lesmateriaal en in de klaspraktijk
vaak niet – of nauwelijks – ingegaan.

6. CONCLUSIE

Het doel van deze bijdrage was een contrastief-typologisch beeld te schet-

sen van de postlexicale accentuering in het Frans en in het Nederlands. De
analyse heeft een aantal contrasten tussen de twee talen aan het licht
gebracht. Die verschillen hebben te maken met de distributie, de fonetische
realisatie en de communicatieve functies van accent. Ook ben ik ingegaan
op de tussentaal van Franstalige leerders van het Nederlands en Nederlandstalige leerders van het Frans en op enkele mogelijke implicaties voor
de onderwijspraktijk. Ik hoop daarbij duidelijk te hebben gemaakt dat de
cornbinatie van inzichten uit contrastief taalonderzoek en tussentaalstudies
tot een aantal – bruikbare – tips en suggesties voor de klaspraktijk kan leiden.
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`Maar dus ik denk dat...' Een kwalitatieve

studie van het gebruik van dus en maar
door Franstalige leerders van het Nederlands

Julien Perrez, Facultes universitaires Saint-Louis & Universite catholique de Louvain

1.

INLEIDING

Connectieven zijn talige uitdrukkingen zoals dus, maar, omdat, want, echter
die coherentierelaties expliciet maken. Dit betekent meer bepaald dat ze twee
tekstsegmenten met elkaar verbinden en dat ze aangeven hoe deze segmenten
verwerkt en geintegreerd moeten worden. Deze uitdrukkingen geven over het
algemeen fijne taalnuances weer en hun verwerving door vreemdetaalleerders ligt daardoor meestal niet voor de hand (zie ter illustratie Goldman &
Murray, 1992; Granger & Petch-Tyson, 1996).
In dit artikel wordt verslag gedaan van een kwalitatieve studie van het
gebruik van dus en maar. Deze studie sluit aan bij eerdere kwantitatieve
onderzoeken waaruit is gebleken dat Franstalige leerders van het Nederlands
de neiging hebben causale en contrastieve connectieven over te gebruiken.
De resultaten van deze aanvankelijke onderzoeken worden als experimentele
achtergrond in het eerste deel van dit artikel gepresenteerd, waarna de kwalitatieve analyses van het gebruik van dus en maar aan bod komen.

2.

EXPERIMENTELE ACHTERGROND

In een kwantitatieve studie van het gebruik van causale en contrastieve connectieven door Franstalige leerders van het Nederlands (cf. Perrez, 2006,
hoofdstuk 6) werd aan de ene kant vastgesteld dat Franstalige leerders de neiging hebben frequente connectieven over te gebruiken en aan de andere kant
dat ze minder frequente, specifiekere connectieven ondergebruiken. Beide
tendensen worden door Tabel 1 geIllustreerd. Het blijkt dat connectieven
zoals omdat, want en in mindere mate dus wat de causale connectieven
betreft en maar, maar toch en zelfs als wat de contrastieve connectieven
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betreft frequenter voorkomen in de opstellen van de leerders dan in de opstellen van de moedertaalsprekers, terwijl connectieven zoals doordat, daardoor,
aangezien, echter, hoewel, tervinj1 net de omgekeerde tendens vertonen.
TABEL 1

Het gebruik van causale en contrastieve connectieven
door de leerders en de moedertaalsperkers

Connectief
Omdat
Want
Dus
Doordat
Daardoor
Aangezien
Maar
Maar toch
Zelfs als
Echter
Hoewel
Terwijl

2

3

4

5

LCN1

CNN2

Treffers /10.000 woorden Treffers /10.000 woorden
34,04
1096
51
9,75
533
16,56
48
9,18
131
975
30,28
25,04
8
0,25
19
3,63
1,24
4,01
40
21
40
1,30
3,44
18
94,39
242
30393
46,26
1174
4
3,63
0,76
39
1,21
0
0
41
1,27
11,28
59
1,40
45
19
3,63
22
615
1,89
4,21

Het Leerdercorpus Nederlands (LCN) is een corpus argumentatieve opstellen geschreven door
Franstalige leerders van het Nederlands in hun VT. Het telt iets meer dan 320.000 woorden.
Het Corpus Nederlands door Nederlandstaligen (CNN) is een corpus argumentatieve opstellen
geschreven door moedertaalsprekers van het Nederlands (Vlamingen). Het telt ongeveer
52.000 woorden.
De verschillende gebruikswijzen van maar respectievelijk als voegwoord en als modaal partikel werden in een eerste fase geanalyseerd en van elkaar onderscheiden. De in deze tabel
opgenomen frequentie van maar betreft uitsluitend zijn gebruikswijzen als voegwoord. Wie
meer wil weten over de manier waarop de verschillende gebruikswijzen van maar werden
gedesambigueerd, wordt naar Perrez (2006, sectie 4.8) verwezen.
Gezien de hoge frequentie van de combinatie van maar en toch (alle gevallen waarbij toch in
een door maar ingeleid segment voorkwam zijn meegerekend) hebben we het als een apart
connectief gerekend. Het aantal maar en toch die als maar toch zijn gerekend zijn tegelijk
afgetrokken van het aantal maar en toch die in isolatie worden gebruikt.
Het gebruik van terrinj1 als contrastief connectief werd in een eerste fase van de analyse onderscheiden van zijn gebruik als temporeel connectief. Wie meer wil weten over de manier
waarop deze desambigueerfase verlopen is, wordt naar Perrez (2006, sectie 4.8) verwezen.
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Daarnaast hebben verdere corpusanalyses aangetoond dat deze tendensen tot
over- en ondergebruik van causale connectieven positief evolueren met het
niveau van de studenten : naarmate de leerders vaardiger worden in hun
vreemde taal, maken ze steeds meer gebruik van de andere mogelijkheden
om causaliteit expliciet to maken. Tabel 2 illustreert deze observatie. Terwijl
het aantal omdat en want afneemt, neemt het aantal aangezien en (in mindere
mate) doordat toe. Deze tendens werd eveneens geobserveerd voor contrastieve connectieven. Het gebruik van maar neemt namelijk met de studiejaren
af, terwijl het gebruik van specifiekere connectieven zoals echter, hoewel of
terwijl met de studiejaren juist toeneemt.
TAB EL

2

Het gebruik van causale en contrastieve connectieven
door leerders van verschillende niveaus

Connectief
Omdat
Want
Doordat
Aangezien
Maar
Echter
Hoewel
Terwtjl

LCN16
LCN2
LCN3
CNN
Treffers /10.000 Treffers /10.000 Treffers /10.000 Treffers /10.000
220
33,75
591
39,46
193
25,90
51
9,75
163
217
15,43
25,01
14,49
115
48
9,18
0,20
0,40
19
0
3
3
3,63
0
5
0,77
13
0,86
20
3,44
2,68
18
759
100,41
500
242
115,99 1504
67,10
46,26
2
0,31
14
0,93
19
2,55
59
11,28
3
1,2
12
1,61
19
0,46
18
3,63
4,21
0,93
27
3,62
22
16
2,45
14

Deze dubbele beweging in het gebruik van causale en contrastieve connectieven door Franstalige leerders stemt overeen met de observatie van KerrBarnes (1998, p. 190) dat
basic patterns of acquisition are similar in that younger/less advanced
subjects show greater use of high-frequency connectors while older/
more advanced subjects show an expanded repertoire of connectors,
together with increased differentiation of function, as well as signalling of more complex semantic and pragmatic relations. A correlate of
the limited inventory of connectors used by younger/less advanced
6

De LCN1-, LCN2- en LCN3-corpora zijn onderdelen van het LCN die opstellen bevatten die
respectievelijk door leerlingen uit het zesde jaar middelbaar onderwijs, eerstejaars en tweedejaars Germaanse talen werden geschreven.
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subjects is the plurality of functional contexts associated with each
connector, or, considered in relation to the adult/native-speaker model,
the failure to mark certain relations effectively.

3.

TRANSFER- EN INTRALINGUALE HYPOTHESE

In Perrez (2006) werd de hypothese geformuleerd dat dit overgebruik van
connectieven op een paar uitzonderingen na (denk bijvoorbeeld aan het overgebruik van zelfs als, dat een letterlijke vertaling is van het Franse meme si
of aan het ondergebruik van daardoor en doordat die in het Frans geen
directe equivalenten hebben) niet verklaard kon worden in termen van transfer uit de moedertaal van de leerders, maar eerder een verschijnsel was dat
typerend was voor de tussentaal van de leerders, d.i. een intralinguaal verschijnsel (cf. Hiligsmann, 1997). Deze stelling werd onderbouwd door een
crosslingu1stische analyse van de door de leerders overgebruikte connectieven in Nederlandstalige en Franstalige opstellen- en krantencorpora, waaruit
bleek aan de ene kant dat connectieven zoals omdat, want, dus en maar en
hun Franstalige equivalenten een vergelijkbare frequentie vertoonden in de
krantencorpora, wat het idee tegenspreekt dat het Frans een connectieftaal
zou zijn en dat dit de verklaring zou kunnen zijn waarom Franstalige leerders
connectieven over het algemeen overgebruiken, en aan de andere kant dat
deze connectieven veel minder vaak voorkomen in de opstellen die geschreven werden door Franstaligen in hun moedertaal dan in de opstellen die in
het Nederlands geschreven werden door onze Franstalige leerders (zie Perrez, 2006 voor meer details hierover).
Steunend op het werk van Bestgen (1998) werd de stelling geformuleerd dat het
overgebruik van frequente connectieven verklaard kon worden in termen van
hun gebruik door de leerders als sporen van discoursesegmentatie. Connectieven
die als spoor van discoursesegmentatie fungeren zijn volgens Bestgen (1998,
p. 755) typerend voor de 'difficulties speakers encounter when they have to
introduce a topic change in their discourse.' Dit houdt in dat de leerders moeite
hebben met het leggen van coherentie tussen de discoursesegmenten, wat in het
gebruik van een hoog aantal connectieven resulteert. Met andere woorden, de
leerders zouden volgens dit stramien connectieven inlassen om zo te trachten
een coherente brug te slaan tussen verschillende discoursesegmenten. Voorbeeld 1, waarin maar niet zozeer gebruikt wordt om een contrast uit te drukken, maar eerder als een soort attitudemarkeerder om de overgang naar een
nieuw argument enige schijn van coherentie te geven, illustreert dit standpunt.
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(1) Ik ben nogal eens met dit artikel. Ik heb altijd gedacht dat de
sigarette niet jets belangrijks in mijn leven. Ik ben sportief en ik
heb nooit eens wensen roken. Ik vind ook dat de rokers een grotere kans om een longkanker te hebben. Maar we moeten vooral
niet vergeten dat de luchtvervuiling ook gevaarlijk voor de inwoners van de steden is. Maar voor de rokers dat een ander probleem is. Ze denken dat ze zonder de sigarette niet kunnen leven
en dat de sigarette voor hun zeer belangrijk is want dat staat hun
toe zich te ontspannen. (LCN, niveau 1)
Dat het overgebruik van frequente connectieven gerelateerd kan worden aan
een spoorgebruik van diezelfde connectieven door de leerders wordt eveneens ondersteund door nadere kwantitatieve corpusanalyses waaruit blijkt dat
de leerders dus en maar vaak gebruiken aan het begin van een nieuwe zin
(zie Tabel 3).
TABEL 3
Het gebruik van dus en maar aan het begin van de zin

LCN

Connectief

CNN

.. ■

Dus

(totaal)

Treffers

/10.000 woorden

Treffers

/10.000 woorden

975

30,28

131

25,04
24,28

dus (intern)

752

23,36

127

(begin)

223

6,93

4

0,76

Maar (totaal)

3039

94,39

242

46,26

maar (intern)

1813

56,31

147

28,10

Maar (begin)

1226

38,08

95

18,16

Dus

Om deze intralinguale hypothese van spoorgebruik van connectieven door
Franstalige leerders van het Nederlands verder te onderbouwen, werden kwalitatieve analyses uitgevoerd van het leerdergebruik van dus en maar. Deze
analyses worden in wat volgt gepresenteerd.

4. KWALITATIEVE ANALYSES VAN DUS EN MAAR

4.1.

METHODE

Dit onderzoek is gebaseerd op een kwalitatieve analyse van een aselecte
steekproef van 100 dus-fragmenten en 100 maar-fragmenten (telkens
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50 fragmenten uit het LCN en 50 fragmenten uit het CNN). Elk fragment
werd volgens negen variabelen geanalyseerd, te weten de aard van de coherentierelatie, het type coherentierelatie, de modaliteit van de segmenten (feit,
geconceptualiseerd feit, oordeel, handeling), de identiteit van de protagonist
(spreker, 2de persoon, 3de persoon,...), de realisatie van de protagonist
(impliciet, expliciet), de omvang van de segmenten (clause, meer dan
1 clause, NP,...), de vorm van de segmenten (declaratief, vraagzin, imperatief), de plaats van het connectief en de eventuele syntactische modificatie
van het connectief. De fragmenten werden door twee beoordelaars geanalyseerd die na overleg tot volledige overeenstemming zijn gekomen.
Uit deze negen parameters zijn er twee van essentieel belang, namelijk de
aard van de coherentierelatie tussen de segmenten en het specifieke type
coherentierelatie. De coherentierelaties werden ofwel als additieve, ofwel
als causale, ofwel als contrastieve ofwel als metadiscursieve relaties geevalueerd (d.i. aard van de coherentierelatie). Additieve relaties worden in deze
studie in overeenstemming met Pander Maat (1998) beschouwd als coherentierelaties, waaruit geen gemeenschappelijke eigenschap uit de segmenten
afgeleid kan worden (zie hieronder). Metadiscursieve relaties zijn voor hun
part relaties die tekstaspecten inhouden, die 'explicitly organize the discourse, engage the audience and signal the writer's attitude' (Hyland, 1998,
p. 437).7
Toen de aard van de coherentierelatie bepaald werd, werd verder gekeken
naar het specifieke soort relatie (d.i. type coherentierelatie). Het uitgangspunt
hiervoor is de vaststelling dat causale (of metadiscursieve of contrastieve)
relaties (en connectieven) op verschillende manieren causaal (of metadiscursief of contrastief) kunnen zijn.
4.1.1. Causale relaties
De analyse van de causale fragmenten werd in dit onderzoek gebaseerd op de
taxonomie van Pander Maat en Degand (2001) die het concept van sprekerbetrokkenheid gebruiken om de verschillende types causale coherentierelaties in
kaart te brengen. Met sprekerbetrokkenheid verwijzen ze naar 'the degree to
which the present speaker is implicitly involved in the construal of the causal
relation' (Pander Maat & Degand, 2001, p. 214). Ze onderscheiden zes soorten
7

De lezer wordt verwezen naar Perrez (2006) voor een diepere beschrijving van metadiscursieve relaties.
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causale relaties van elkaar die op hun sprekerbetrokkenheidsschaal als volgt
gerangschikt worden (van minimale tot maximale graad van sprekerbetrokkenheid) : niet-volitioneel causale relaties (zie voorbeeld 2), volitioneel causale
relaties (zie voorbeeld 3), epistemisch causale relaties (zie voorbeeld 4), epistemisch niet-causale relaties (zie voorbeeld 5), conversationele relaties (type
1) : een taalhandeling motiveren (zie voorbeeld 6), conversationele relaties
(type 2) : parafraseren en samenvatten (zie voorbeeld 7).8
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Monday his train to Amsterdam arrived at another platform.
He got on the train to The Hague.
The guests were boring. She left the party early.
It has rained continuously for two days. The tennis court will
probably be unplayable.
His twin brother is very tall. He will probably be very tall too.
I want to pay you for your work. How long have you been cleaning?
Par contre, 38% des sondes (...) preferent que la situation actuelle reste inchangee, donc que le droit de vote reste reserve aux
Beiges.

Met deze theoretische beschrijving van causale coherentierelaties hangt het
idee samen dat causale connectieven verschillende graden van sprekerbetrokkenheid coderen. Op die manier kunnen de semantische en pragmatische
nuances die tussen nauw verbonden causale connectieven bestaan ook in termen van sprekerbetrokkenheid worden uitgelegd. Zo wijzen Pander Maat en
Degand (2001) in hun corpusonderzoek bijvoorbeeld uit dat daardoor uitsluitend niet-volitionele causaliteit uitdrukt, terwijl daarom respectievelijk in
volitioneel causale, epistemisch causale en epistemisch niet-causale contexten voorkomt en dus in alle contexten behalve in niet-volitionele causale contexten geschikt is. Op basis hiervan concluderen ze dat dus en daardoor
respectievelijk de hoogste en de laagste graad van sprekerbetrokkenheid
coderen, terwijl daarom een middenpositie inneemt.

4.1.2 Metadiscursieve relaties
Wat de analyse van metadiscursieve gebruikswijzen van dus en maar
betreft, is op basis van de taxonomie van Hyland (1998) een onderscheid
8

Zie Perrez (2006) voor een uitgebreide discussie van de verschillende theoretische modellen
van causale relaties en causaal connectiefgebruik.
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gemaakt tussen zijn mogelijke gebruikswijzen als 'frame marker', 'code
gloss' of attitudemarkeerder. Een 'frame marker' is een markeerder die
het discourse structureert door o.a. tekstuele grenzen aan te geven (b y. ten
eerste, kortom,...), een 'code gloss' is een markeerder die een herformulering of een verklaring inleidt (bv. met andere woorden,...), terwijl attitudemarkeerders de attitude van de spreker uitdrukken ten opzichte van de propositionele inhoud van een uiting (bv. jammer genoeg,...) (cf. Hyland,
1998).

4.1.3 Contrastieve relaties
Wat de analyse van contrastieve coherentierelaties betreft, werd er in deze
studie uitgegaan van de taxonomie van Pander Maat (1998). Om negatieve
(d.i. contrastieve) coherentierelaties in kaart te brengen, maakt hij op basis
van de taxonomie van Sanders, Spooren en Noordman (1992) een basisonderscheid tussen comparatieve en causale relaties. Comparatieve relaties
onderscheiden zich van additieve relaties, doordat ze een gemeenschappelijke eigenschap (` similarity statement') inhouden of impliceren, terwijl additieve relaties er geen inhouden. Volgens Pander Maat (1998) is het deze
gemeenschappelijke eigenschap die het mogelijk maakt segmenten met
elkaar te contrasteren. Hieruit vloeit voort dat de segmenten van een additieve relatie ongeschikt zijn om een contrast uit te drukken. Pander Maat illustreert dit onderscheid tussen additieve en comparatieve relaties aan de hand
van de volgende voorbeelden:
(8) The energy assumption of a refrigerator has decreased by 17% and
a deep freezer uses 18% to 20% less electricity than ten years ago.
(9) (The topic of this fragment is a Dutch corporation especially
dealing in insurance.)
The turnover is about 24 billion guilders. In 1988 the profits
increased from 75 million to 103 million guilders.
Uit voorbeeld 8 kan worden opgemaakt dat twee verschillende eenheden
(koelkast vs. diepvries) door dezelfde eigenschap (energieverbruik) worden
gekenmerkt. Deze gemeenschappelijke eigenschap is typerend voor comparatieve relaties. Zo'n interpretatie is daarentegen onmogelijk in voorbeeld 9,
dat hierdoor als een additieve relatie moet worden bestempeld.
Negatief causale relaties (zie voorbeeld 10) zijn voor hun part relaties die een
propositionele implicatie inhouden die uit een uit het eerste segment afgeleid
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antecedent (`als een vrouw mooi is') en een uit het tweede segment afgeleid
consequent (` zal ze trouwen') bestaat (Oversteegen, 1997). In negatief causale relaties wordt het consequent vervolgens genegeerd. Zulke relaties worden ook tegengesproken verwachtingen genoemd (Oversteegen, 1997;
Lagerwerf, 1998).
(10) Hoewel Greta Garbo de maatstaf werd genoemd van schoonheid,
is zij nooit getrouwd geweest.9

4.2. HYPOTHESE
In het verlengde van onze hypothese dat Franstalige leerders van het Nederlands dus en maar als spoormarkeerder van discoursesegmentatie gebruiken,
verwachten we dat dus en maar in de leerdersproducties respectievelijk vaker
in niet-causale en niet-contrastieve contexten voorkomen dan in de producties van moedertaalsprekers van het Nederlands.

4.3. RESULTATEN
43.1. Dus-fragmenten

In Sectie 3 is de stelling geponeerd dat de leerders dus als spoor van discoursesegmentatie kunnen gebruiken. Dit betekent dat de leerders dus minder
vaak in causale contexten zouden gebruiken. Een eerste observatie van de
resultaten van dit onderzoek bevestigt deze tendens echter niet. De voorkomens van dus in causale en niet-causale contexten zijn bij de leerders en de
natives min of meer gelijk (het gebruik van dus in metadiscursieve contexten
ligt zelfs hoger bij de natives dan bij de leerders ; cf. Fig. 1). Deze distributie
is niet significant (X2 = 2.53, df = 2, p = 1).
Als dus causaal wordt gebruikt, hebben de leerders de neiging om het in
meer objectieve contexten to gebruiken, d.i. contexten met een lage graad
van sprekerbetrokkenheid (niet-volitionele en volitionele relaties ; zie voorbeeld 11), terwijl de MT-sprekers het eerder in subjectieve contexten gebruiken, d.i. contexten met een hoge graad van sprekerbetrokkenheid (zoals

9

Dit voorbeeld is overgenomen uit Lagerwerf (1998).
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in causale contexten

6)

epistemische contexten; zie voorbeeld 12). Figuur 2 illustreert deze significante tendens (X2 = 16.254, df = 5, p < 0.008).
(11) Eerste, de grootste, die met haar zuster wilde vertrekken, had op
haar fiets te veel spullen gezeten. Dus, was het onmogelijk zo te
vertrekken. (LCN, volitioneel)
(12) Want ook jongeren leven in een maatschappij en de beslissingen
van de regering en andere politieke instanties beinvloeden ook
hun leven. Het kan dus geen kwaad dat politici bij het nemen van
beslissingen ook met deze bevolkingsgroep rekening houden.
(CNN, epistemisch deductief)
Als dus daarentegen metadiscursief gebruikt wordt, gebruiken de leerders het
voornamelijk als een 'code gloss', d.w.z. om een segment te herformuleren (zie
voorbeeld 13). Het vermogen om dus in zulke contexten te gebruiken is door
Redeker (1992) onderstreept als ze stelt dat dus als een sequentiele markeerder
kan fungeren die (onder meer) parafrases kan inleiden. Bij de natives fungeert
het dan meer als een 'frame marker' die op tekstgrenzen wijst (zie voorbeeld
14). In deze contexten komt dus bij de MT-sprekers vaak in combinatie voor
met uitingen van het type we kunnen stellen I concluderen dat. In Redeker
(1992) wordt dit niet-causale gebruik van dus ook aangegeven. Ze stelt namelijk dat dus als een sequentiele transitiemarkeerder kan fungeren die op het
einde van een segment kan wijzen. De distributie van dus over zijn metadiscursieve contexten (zie Fig. 3) is niet-significant (2 = 5.189, df = 2, p = 0.10).
(13) [...1 En na de spelers die gelijk aan de staatsburgers zijn. Ziet u
de vergelijking? Dus iedereen die in in de maatschappij is,
bereikt een betere maatschappij en samenleving omdat we leven
samen. (LCN, code gloss)
(14) Een overheidscampagne bijvoorbeeld zou al een stap in de goede
richting kunnen zijn indien deze correct dialectgebruik promoot
(d.i. het gebruik van dialecten in gepaste situaties). We kunnen
dus concluderen dat ondanks de vervlakking en vervaging van
dialecten jongeren nog veel belang hechten aan streekgebonden
taalgebruik. (CNN, frame marker)
Een laatste observatie uit deze kwalitatieve analyse van het gebruik van dus
is dat dus door de leerders significant vaker voorkomt aan het begin van een
segment (X2 = 6, 651, df = 2, p = 0.05; zie Fig. 4). De natives maken daarentegen gebruik van al de plaatsingsmogelijkheden van het connectief. Dit
bevestigt de corpusobservaties uit Sectie 3 (cf. Tabel 3).
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43.2. Maar-fragmenten

resultaten van de vergelijking tussen het leerder- en het nativegebruik van
maar tonen aan dat de leerders en de moedertaalsprekers een vergelijkbaar
globaal gebruik van het connectief maken. Zoals blijkt uit Fig. 5, wordt maar
in de meeste gevallen door beide groepen contrastief gebruikt. Als maar niet
contrastief wordt gebruikt, dan geven de leerders de voorkeur aan een additief gebruik van het connectief, terwijl het bij de natives eerder als een metadiscursieve markeerder fungeert (X2 = 5, 38, df = 2, p < 0, 10). Dat maar
door de leerders even vaak contrastief wordt gebruikt als door de MT-sprekers, speelt echter niet in het voordeel van de spoorinterpretatie van het leerdergebruik van maar.
De

De verdere analyse van de contrastieve maar-fragmenten wijst erop dat
de leerders maar even vaak in causale als in comparatieve contexten gebruiken, terwijl de natives de voorkeur geven aan comparatieve gebruikswijzen
(X2 = 9, 92, df = 4, p < 0, 05, zie Fig. 6 en de voorbeelden 15 en 16).
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(15) Ik hoop dat u me zult vergeven voor de banaliteit van mijn werk

maar ik heb geen wonderlijke dingen gedaan tijdens mijn vakantie en dus wist ik niet wat te zeggen. (LCN, conversationeel
causaal)
(16) Meestal zijn dan positieve geluiden te horen over deze blijde
gebeurtenis, maar het is ook een gelegenheid voor de tegenstanders van de monarchie om van zich te laten horen. (CNN,
semantisch comparatief)
Als maar uiteindelijk metadiscursief wordt gebruikt, wordt het door de natives
en (in mindere mate) door de leerders meestal als een 'frame marker'
gebruikt, die een discoursegrens aangeeft (9 keer op 13 in het CNN (69%),
en 5 keer op 7 in het LCN (71%); X 2 = 0, 597, df = 2, p = 1). In de opstellen van de MT-sprekers gaat dit gebruik van maar als 'frame marker' in de
meeste gevallen gepaard met een vraagzin (7 keer op 9 (77%); X 2 = 5, 80,
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df = 1, p < 0.05). Deze combinatie van het gebruik van maar als 'frame marker' met een vraagzin komt niet voor in de opstellen van de leerders. Voorbeeld 17 illustreert dit specifieke metadiscursieve nativegebruik van maar.
Dit gebruik van maar komt overeen met wat Redeker (1992) zijn sequentiele
gebruik als transitiemarkeerder noemt.
(17) Dit is voor ons het mooiste voorbeeld om tot een voorstelling te
komen dat Belgie wel degelijk dicht bebouwd is. Maar vormt dit
nu echt een bedreiging? (CNN, 'frame marker')

4.4

CONCLUSIES

In tegenstelling tot onze verwachtingen blijkt het globale gebruik van dus
door de leerders kwantitatief niet veel te verschillen van zijn gebruik door de
natives. Onze hypothese dat de leerders dus vaker in niet-causale contexten
zouden gebruiken, werd door onze resultaten niet bevestigd. Een nadere analyse wijst echter op kwalitatieve gebruiksverschillen tussen beide groepen.
Bij de natives markeert dus causale coherentierelaties die een hoge graad van
sprekerbetrokkenheid in causale contexten vertonen. De leerders hebben
daarentegen de neiging om dus in meer objectieve contexten te gebruiken.
Dit suggereert dat de leerders dus gebruiken in contexten waar andere connectieven zoals daardoor of daarom gangbaarder zouden zijn, wat de observatie van eentonig leerdergebruik van frequente connectieven ondersteunt
(cf. Sectie 2). Als dus in metadiscursieve contexten voorkomt, geeft het bij
de natives eerder tekstgrenzen aan, terwijl het bij de leerders eerder herformuleringen markeert. Net als voor dus wordt de spoormarkeerderinterpretatie van het leerdergebruik van maar ook niet ondersteund door onze resultaten. Hieruit blijkt namelijk dat maar door de leerders even vaak contrastief
wordt gebruikt als door de natives. Specifiekere analyses onderstrepen dat de
natives maar vaker in epistemisch comparatieve contexten gebruiken, en dat
ze verder ook de neiging hebben om het als 'frame marker' te gebruiken in
combinatie met een vraagzin.

5. DISCUSSIE

De combinatie van de kwantitatieve en kwalitatieve analyses die in dit artikel werden gepresenteerd maken het mogelijk om het gebruik van causale en
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contrastieve connectieven door Franstalige leerders op een globale manier te
beschouwen. Wat er uit dit leerdergebruik van connectieven onthouden moet
worden, is dat Franstalige leerders van het Nederlands frequente causale en
contrastieve connectieven overgebruiken. Dit overgebruik werd als een intralinguaal verschijnsel beschouwd dat in termen van sporen van discoursesegmentatie verklaard werd (Bestgen, 1998). Dit houdt in dat de overgebruikte
connectieven als sporen fungeren van de moeilijkheden die de leerders
ondervinden om hun discourse op een coherente manier te organiseren.
De kwalitatieve analyses die in dit artikel werden gepresenteerd bevestigen
deze hypothese van spoorgebruik van frequente connectieven echter niet.
De resultaten wijzen namelijk uit dat de leerders en de moedertaalsprekers
dus en maar in dezelfde mate causaal en contrastief gebruiken. Toch hebben
onze analyses een aantal fijne nuances naar voren laten komen wat het
gebruik van dus en maar respectievelijk door de leerders en de natives
betreft. Deze verschillen illustreren dat het leren omgaan met connectieven
en hun gebruikscontexten een langzaam proces is dat typerend is voor de
zich ontwikkelende tussentaal van de leerders.
Deze resultaten laten ook zien dat de transitie tussen zinnen een begrip is
waar vreemdetaalleerders tamelijk veel moeite mee hebben. Verder onderzoek zou zich daarom moeten richten tot verdere kwalitatieve analyses van
connectiefgebruik door Franstalige leerders van het Nederlands, maar globaler ook tot de verschillende technieken die de leerders hanteren om hun discourse coherent te maken.
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Immersieonderwijs en contrastieve taalkunde

Ludo Beheydt, Universite catholique de Louvain

1. INLEIDING

In het onderwijs van de Franse Gemeenschap van Belgie kent het zogenaamde immersieonderwijs een toenemend succes. Sinds het decreet van
13 juli 1998 het mogelijk gemaakt heeft immersieonderwijs te organiseren
voor de tweede taal, zijn meer en meer scholen begonnen met het onderwijs
van de tweede taal via immersie. In taalonderwijs via immersie wordt de
tweede taal als instructietaal gebruikt om bepaalde zaakvakken te onderwijzen, zoals wiskunde of aardrijkskunde. De bedoeling van immersie is de verwervingsvoorwaarden van het taalonderwijs te optimaliseren door in de
schoolomgeving een rijke levensechte taalomgeving aan te bieden, door een
activiteit te organiseren die ook op zichzelf informatief en interessant is en
door de interactie in de tweede taal direct functioneel te maken. Anders dan
in het traditionele vreemdetalenonderwijs wordt bij immersieonderwijs de
natuurlijke taalverwervingssituatie geImiteerd, waarmee kinderen al vertrouwd zijn via de verwerving van hun eerste taal.
Deze vorm van tweetalig onderwijs neemt onderhand in Wallonie een hoge
vlucht. Volgens een recente info (www.enseignement.be) steeg het aantal
basisscholen 'en immersion linguistique' in 2007-2008 tot 98. Vooral geInspireerd door het succes van het Canadese immersieonderwijs (Cummins,
2000), verkiezen heel wat lagere en middelbare scholen van de Franstalige
Gemeenschap dit type tweetalig zaakvakkenonderwijs (` content-based
instruction, CBI') boven het traditionele vreemdetalenonderwijs. In het Europese jargon is dit type immersieonderwijs ondertussen beter bekend als
CLIL/EMILE (`Content and Language Integrated Learning' l'Enseignement
d'une matiere integree a une langue etrangere') (Marsh, 2002). Het tweetalig onderwijs is in de Franstalige Gemeenschap zowel van het type vroege
partiele immersie, waarbij al in de derde kleuterklas of in de basisschool
voor een deel van het programma met immersie wordt aangevangen, als van
het type late partiele immersie, waarbij leerlingen pas in de secundaire
school met dit onderwijs beginnen en ook dan slechts voor een deel van het
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curriculum (zie Beheydt & Klein, 2002). Dit tweetalig onderwijs is in Wallonie nagenoeg exclusief Nederlands-Frans (79%) of Engels-Frans (17%),
maar de vorm waarvoor gekozen wordt loopt nogal uiteen. Allereerst zijn er
vrij veel verschillen in de keuze van de vakken en de proportie vakken
(50% – 80 %) die in de eerste en de tweede taal gegeven worden. Bovendien
wordt in sommige scholen met de geschreven taal eerst in de tweede taal
begonnen, terwijl andere toch nog eerst leren lezen en schrijven in de moedertaal. Dat alles is ondertussen het voorwerp van heel wat begeleidend
onderzoek (Lecocq et al., 2004) en ook de didactiek van dat immersieonderwijs is nog volop in ontwikkeling (Beheydt, 2005).

2. DE STRIKTE SCHEIDING VAN DE TALEN IN HET

IMMERSIEONDERWIJS
Een ding blijft daarbij wel opmerkelijk constant. In nagenoeg alle scholen
wordt streng de hand gehouden aan de strikte scheiding tussen de twee talen.
Die scheiding kan volgens verschillende principes doorgevoerd worden. Een
viertal criteria zijn daarbij gebruikelijk:
1. volgens vak of onderwerp: bij voorbeeld rekenen en taal in het Nederlands. De keuze van de vakken wordt dan bij het begin van het schooljaar
vastgelegd;
2. volgens leerkracht. Er zijn dan twee leerkrachten in duobaan en die
gebruiken elk hun moedertaal, volgens het principe 'een leerkracht, een
taal' ;
3. volgens dagdeel: bij voorbeeld 's morgens in het Nederlands, 's middags
in het Frans;
4. volgens leslokaal: er is soms een apart klaslokaal waar exclusief Nederlands gebruikt wordt.
Uiteraard kan er ook voor een combinatie van die criteria gekozen worden.
Toch is het opvallend dat er zo onwrikbaar vastgehouden wordt aan die
strikte scheiding van de talen. Daar zijn verschillende redenen voor aan te
geven.
In de eerste plaats hebben we hier te maken met een gevolg van de ervaring.
In de vroegste Canadese experimenten met immersie werd vaak afwisselend
gebruik gemaakt van de moedertaal en de tweede taal. Men ging ervan uit dat
het effectief was beide talen of te wisselen, in het bijzonder door het gebruik
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van direct aansluitende vertalingen. Maar al snel bleek dat dit niet zo'n
gelukkige praktijk was, omdat die leidde tot verwarring bij de kinderen en tot
een verminderde aandacht voor de tweede taal. De kinderen wachtten bovendien vaak gewoon of tot de instructies in hun moedertaal werden vertaald en
staken dus nauwelijks iets op van het tweedetaalaanbod (Cummins & Swain,
1986, p. 105-108). Cummins en Swain (1986) wijzen er bovendien op dat de
scheiding van de talen toch wel gemakkelijker is voor de leerkracht, die zich
beter kan concentreren op zijn vak en niet de hele tijd alert hoeft te zijn of hij
de beide talen wel voldoende gebruikt. Dat laatste is trouwens erg moeilijk
omdat een tweetalige zich vaak niet bewust is van zijn codewisselingen.
In elk geval hebben die vroege experimenten ertoe geleid dat die praktijk van
afwisseling in het gebruik van de twee talen verdwenen is uit het immersieonderwijs. En het is opvallend dat in het eerste grote rapport over immersieonderwijs in Canada Merill Swain als een van de drie grote recepten voor
succesvol immersieonderwijs noemt 'the separated use of the two languages
for instructional purposes' (Cummins & Swain, 1986, p. 110).
Een tweede reden voor die strikte scheiding is de invloed van de directe
methode in het vreemdetalenonderwijs (zie ook Cummins, 2005, p. 9). In het
vreemdetalenonderwijs is er sinds de introductie van de ' audio-lingual habit
theory' in de jaren zestig een absoluut geloof in het monolinguale vreemdetalenonderwijs. Deze directe methode die indertijd een heilzame reactie was
tegen de grammatica-vertaalmethode was gebaseerd op drie principes, die tot
op heden een diepgaande invloed uitoefenen op het immersieonderwijs:
1. `taal is spreken, niet schrijven', waarmee het primaat van de gesproken
taal werd verkondigd;
2. `een taal is een stel gewoonten', wat leidde tot de invoering van stimulusresponse praktijken in de vorm van drills;
3. 'leer de taal, niet over de taal', waarmee meta-taal en expliciet grammaticaonderwijs werden gedesavoueerd.
In de directe methode werd koppig vastgehouden aan eentalig taalaanbod en
die praktijk lijkt ook in het immersieonderwijs een taai bestaan te leiden.
Een derde reden voor die strikte scheiding heeft te maken met het succes van
het sacrosancte principe van Grammont uit de jaren dertig van de vorige
eeuw dat bij tweetalige opvoeding – ook al weer zonder veel onderzoek – als
het meest succesvolle naar voren werd geschoven. Dit principe, dat samengevat wordt in de slogan 'tine personne, une langue', pleit voor een strikte
scheiding van de twee talen bij vroege tweetalige opvoeding en dit volgens
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de persoon die de taal aanbiedt. Zo zou in gemengde gezinnen waarin de
vader een andere taal spreekt dan de moeder, ieder systematisch zijn eigen
moedertaal moeten gebruiken bij de opvoeding. Dat principe werd bij voorbeeld in de jaren '60 nog expliciet geponeerd in het hoofdstuk over tweetaligheid in het boek Taalkunde en onderwijs in levende talen van De Greve en
Van Passel: 'Het onderwijs op jonge leeftijd mag onder geen voorwaarde
geschieden op basis van taalvermenging, daar interferenties schadelijk zijn
voor de ontwikkeling van de moedertaal en ook voor de zuiverheid van de
streeftaal' (1968, p. 122). Daarmee is meteen ook het motief aangegeven
voor de strikte scheiding : de angst voor de negatieve transfer, hier nog interferentie genoemd. 1 Nu is die vrees voor negatieve transfer natuurlijk niet
helemaal ongegrond. Het blijkt namelijk dat in het taalgebruik van tweetaligen heel wat interferenties uit de moedertaal zijn aan te wijzen. Maar op
zichzelf is dit nog geen reden tot het aseptisch isoleren van de L1- en L2verwervingssituatie. En zeker niet in het geval van immersieonderwijs. Het
valt immers niet te ontkennen dat kinderen het immersieonderwijs binnenkomen met een basiskennis van hun moedertaal. Die kennis kan niet ontkend
worden en al evenmin worden genegeerd. De vraag is dan ook waarom het
immersieonderwijs zo schroomvallig elke verwijzing naar de moedertaal vermijdt. Zou het niet beter zijn om juist aan te sluiten bij de verworvenheden
in de moedertaal?
Dat dit niet gebeurt, heeft volgens mij te maken met de invloed van de Amerikaanse linguistiek en de toegepaste linguistiek die vooral in de jaren tachtig
de contrastieve taalkunde in een kwaad daglicht hadden gesteld (Dulay et al.,
1982; Krashen, 1985). Tegen de stelling van de sterke versie van de contrastieve taalkunde dat fouten in de tweede taal nagenoeg exclusief terug te
voeren zouden zijn op invloeden uit de moedertaal, toonden zij de eigenwettelijkheid van de tussentaal van de leerder aan en wezen ze erop dat heel
wat fouten overgeneraliseringen zijn van regelmaat in de doeltaal en minimaliseerden ze de invloed van de eerste taal bij tweedetaalverwerving. Krashen stelde zelfs dat de moedertaal volledig over het hoofd mocht worden
gezien en dat de enige voorwaarde voor vlotte tweedetaalverwerving massaal `begrijpelijk taalaanbod' was. Letterlijk schreef hij : 'If input is understood, and there is enough of it, the necessary grammar is automatically
lk zal hier niet ingaan op de discussie en controverse rond de termen Interferentie' en 'transfer' die allebei vanwege hun theoriegebondenheid met specifieke connotaties verbonden zijn
(zie Gass & Selinker, 2001, p. 118-119; Ringbom, 2007, p. 30; Ellis, 1985, p. 20-37; Odlin,
1989).
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provided [.. .1 It will be provided in just the right quantities and automatically
reviewed if the student receives a sufficient amount of comprehensible input'
(1985, p. 2).
Dit grote principe van de goeroe van de vreemdetalendidactiek in Amerika
heeft het immersieonderwijs zeer sterk beinvloed en heeft er mede toe geleid
dat er in dat onderwijs geen expliciet grammaticaonderricht was en dat er
geen aandacht was voor contrastieve verschillen. Toch komt er langzamerhand verandering in de situatie. In de eerste plaats doordat uit jaren ervaring
met het Canadese immersieonderwijs gebleken is dat kinderen niet de verwachte moedertalige competentie in de tweede taal verwerven louter en
alleen op basis van taalaanbod. Merrill Swain is daar heel expliciet over:
Our research demonstrated quite clearly that in spite of the input-rich,
communicatively oriented classrooms the students participated in, the
students did not develop native-like proficiency in French (e.g.,
Swain, 1985). The results of two decades of research in French
immersion classes suggested that immersion students are able to
understand much of what they hear and read in the target language
even at early grade levels. However, although they are fairly well able
to get their meaning across in French, even at intermediate and higher
grade levels, they often do so with non-target-like morphology, syntax
and discourse patterns. (2001, p. 46).
Deze constatering leidde er haar en haar medewerker M. Kowal toe de hypothese voorop to zetten dat grammaticale activiteiten die de leerlingen bewuster maken van de grammaticale aspecten van hun taalgebruik 'would help
them to develop their syntactic processing skills, and encourage them to be
more accurate in their output.' (Kowal & Swain, 1997). Aansluitend bij de
noticing-theorie van Schmidt en Frota (1986) komen ze tot het besluit dat er
geen aparte grammaticalessen moeten komen, maar dat er grammaticale
`consciousness-raising' activiteiten moeten komen die de aandacht vestigen
op de formele aspecten in het communicatieve taalgebruik van de leerders.

3. AANDACHT VOOR TRANSFER
Merkwaardig daarbij echter is dat zij niet de logische en voor de hand liggende consequentie trekken dat die formele aandacht ook gericht kan zijn op
de verschillen tussen de moedertaal en de doeltaal. Is hier sprake van moedwil of van een soort koudwatervrees voor de contrastieve benadering van de
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formele aspecten in het taalgebruik? Het kan toch niet ontkend worden dat in
het taalgebruik van immersieleerlingen behalve overgeneraliseringen uit de
doeltaal en normale ontwikkelingsfouten, toch ook heel wat transfer uit de
moedertaal aanwijsbaar is en dit op alle niveaus van de taal, zowel fonologisch, als morfologisch, als syntactisch, als lexicaal (Sheen, 2000). Laat ik dit
even illustreren met concrete voorbeelden uit taalgebruik van leerlingen uit
de vierde klas van het immersieonderwijs uit een klas in Wallonie, die al vijf
jaar immersie achter de rug hebben, namelijk sinds de derde kleuterklas, en
die hebben leren lezen en schrijven in het Nederlands (Verbist, 2007).
1k noem eerst een paar voorbeelden van lexicale transfer. Die kan heel gevarieerd zijn en gaan van de directe ontlening van een woord uit het Frans tot
de letterlijke vertaling van een Frans voorzetsel:
lk doet escrime en dat is alles
Er was een copine aan mijn zus.
Het is een savon en we wassen onze handen met
En er is kinderen op de balancoire
Aan vijf uur heb ik Rocky 6 gezien
1k ben in Frankrijk gegaan
Het is voor eten [om te eten]
Het is een lepel voor soep nemen [om soep te nemen]
Morfologische transfer merken we in voorbeelden als:
We hebben spelen [Aangezien ze nog niet in het Frans hebben leren
schrijven, maken ze nog niet het onderscheid tussen joue en jouer, die
hetzelfde klinken en waarvoor het Nederlandse equivalent spelen is]
Ik heb negen jaar [J' ai 9 ans]
Het is alle woorden dat we geleerd hebben [c'est tous les mots qu'on
a appris]
Syntactische transfer is het meest uitgesproken in de negatieve transfer van
de Franse woordvolgorde, namelijk zonder de beruchte Nederlandse inversie:
Als je hebt internet, je kijkt al die trucjes... [i.p.v. als je internet hebt,
kijk je naar al die dingen: Quand tu as internet, tu regardes tous ces
trucs]
Als we hebben koud ...[i.p.v. als we het koud hebben]
Met mijn papa en mijn mama ik heb naar de huis van mijn oma want
hij is dood en wij moeten demenager.
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Als we inderdaad, zoals Swain bepleit, aandacht moeten besteden aan de formele aspecten van het taalgebruik van de kinderen, ligt het dan niet voor de
hand om bij opvallende gevallen van negatieve transfer, zoals de hier net
genoemde, in de eerste plaats de aandacht te richten op het verschil tussen de
moedertaal en de doeltaal? Het getuigt van een grote eenzijdigheid en selectieve blindheid om bij dergelijke saillante voorbeelden van moedertaalinvloed voorbij te gaan aan die invloed en de fouten te behandelen als natuurlijke verwervingsverschijnselen. Ik geloof dat een systematische contrastieve
studie van de taalfouten in grote corpora leerdersfouten bijzonder nuttig
materiaal zou kunnen opleveren voor formele 'consciousness-raising' activiteiten in het immersieonderwijs. In de marge van vroege contrastieve studies
is er trouwens al heel wat interessant feitenmateriaal verzameld over de
invloed van de Franse moedertaal op het Nederlands van anderstaligen
(De Vriendt & Nieuwborg, 1980; De Vriendt & Wambach, 1966), maar een
systematische analyse van de leerderstaal van leerlingen in immersie op elk
niveau van het taalgebruik – fonetisch, lexicaal, morfologisch, syntactisch –
zou beslist nuttige informatie opleveren voor de expliciete formele ondersteuning van het verwervingsproces van de tweede taal. Aandacht voor de
transfer, zowel de positieve als de negatieve, dit wil zeggen zowel voor de
bevorderlijke als de hinderlijke effecten van de moedertaalinvloed zou een
waardevolle bijdrage kunnen vormen in de specifieke didactiek voor het
immersieonderwijs (Spada & Lightbown, 1999; Kupferberg & Olshtain,
1996). Ik wil daarom heel kort ingaan op de mogelijkheden en het nut van
contrastief verworven inzichten voor de praktische taaldidactiek in immersie.

3.1. FONOLOGIE
Op het fonologische niveau is het allereerst van belang te beseffen dat het
Nederlands en het Frans op een wezenlijk verschillende manier prosodisch
structureren. Het Frans is een taal met 'syllable timing', terwijl het Nederlands
een taal is met 'stress timing'. Dat wil zeggen dat het Frans prosodisch een taal
is waarin de syllabe de basis vormt voor het luisteren naar de taal. Dat houdt
in dat kinderen die in het Frans gesocialiseerd zijn de continue woordenstroom
in het taalaanbod hebben leren segmenteren op basis van de syllabe. Het
Nederlands, dat een taal met 'stress timing' is, segmenteert de klankstroom in
woorden op basis van de woordklemtoon. Ruwweg komt dit hierop neer dat
het Nederlands de tendens vertoont, ongeacht het aantal syllaben, de klemtoon
op de eerste lettergreep te leggen. Nederlandstalige kinderen zijn daardoor
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gewend om de woordklemtoon als signaal te interpreteren voor de segmentering in woorden. Franstalige kinderen die met het immersieonderwijs beginnen, hebben dus aanvankelijk een andere luisterhabitus dan Nederlandstalige
en kunnen dus zelfs niet naar het Nederlands luisteren zoals Nederlandstaligen
(Cutler, 1996; Cutler et al., 2002). Het ligt dan ook voor de hand om bij het
aanvankelijke immersieonderwijs segmentatieoefeningen te voorzien waarmee
Franstalige kinderen auditief getraind kunnen worden op de Nederlandse segmentatie van de woordenstroom (zie ook Moyer, 1999). Als klemtoonpatronen
inderdaad dienen om woordgrenzen te markeren en aldus de ophaalprocedure
in het mentale lexicon te versnellen door de zoekruimte via de klemtoon te
verkleinen, dan is het oefenen op de perceptie van klemtoonpatronen in het
immersieonderwijs een waardevolle didactische praktijk.
Wat dan de segmentele fonologie betreft: het is genoegzaam bekend dat de
foneeminventaris van het Nederlands niet helemaal overeenstemt met die van
het Frans (Beheydt, Dirven & Kaunzner, 1999) en dat er dus fonologisch een
herkenningsprobleem kan ontstaan, vooral met fonemen die in de moedertaal
niet bestaan. Men moet immers bedenken dat de fonemenkaart van een kind
al vanaf de vierde maand gevormd is, waardoor het de diversiteit aan klanken
die het om zich heen hoort, reduceert tot het beperkte fonemenaantal van zijn
moedertaal (Kay Behnke, 1998). Het zal dus onbewust en automatisch de
akoestische diversiteit in klanken als allofonen van zijn moedertalige fonemen
classificeren. Met deze fonemenkaart komt het kind op zijn vroegst op zijn
vierde levensjaar het immersieonderwijs binnen. Het zal dan deze kaart moeten aanpassen en onderscheidingen die in zijn eigen taal niet relevant (distinctief) zijn, leren onderscheiden en ook nieuwe fonemen moeten toevoegen aan
zijn kaart. Aangezien de fonemenkaart al voltooid is als het kind begint met
immersie, zal het aanvankelijk de neiging hebben om nieuwe fonemen te
interpreteren als allofonen van fonetisch verwante fonemen in zijn moedertaal. Zo zal men merken dat Franstalige kinderen, die in hun moedertaal geen
korte velare [a] hebben, maar wel een verwante palatale [a], geneigd zullen
zijn alleen een palatale [a] te gebruiken en te herkennen. Dit betekent niet dat
ze niet in staat zijn de velare a te leren. Integendeel, juist jonge kinderen zijn
nog heel flexibel in de verwerving van een moedertalige uitspraak van een
tweede taal (Flege, 1987; Moyer, 1999). Wat echter wel nodig is, is voldoende aandacht voor dit in het Nederlands distinctieve onderscheid (cf. manmaan). James (1980, p. 191) wijst erop dat klanken in de doeltaal die niet
bestaan in de moedertaal 'are not difficult once they have been identified to be
learnt, but until they are, they will continue to be overlooked: this should not,
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however, be interpreted so much as their constituting a learning as a recognition difficulty.' Waar hij dus voor pleit, is expliciete aandacht (noticing) voor
de fonologische verschillen tussen moedertaal en doeltaal. Mogelijke oefenvormen daarvoor zijn auditieve discriminatieoefeningen die de kinderen alert
en gevoelig maken voor het verschil tussen hun moedertaalfoneeminventaris
en de foneeminventaris van het Nederlands en uitschrijfoefeningen van
typisch Nederlandse foneemsequenties. In een immersiesituatie mag men er
niet van uitgaan dat het moedertalige fonologische systeem geen invloed meer
zal uitoefenen. Integendeel, uit onderzoek blijkt dat zelfs na vijf jaar immersie Franstalige kinderen die hebben leren lezen en schrijven in het Nederlands
nog steeds grote moeilijkheden ondervinden bij het opschrijven van typisch
Nederlandse fonologische sequenties en dat dit opschrijven bij immersiekinderen nog significant afwijkt van het opschrijven bij moedertaalsprekertjes
(Lecocq et al., 2004). Oefenen in het opschrijven van typische Nederlandstalige foneemsequenties blijft dan ook aangewezen.

3.2.

LEXICON

Niet alleen fonologisch is een contrastieve kijk op de twee talen belangrijk.
Ook lexicaal kan men er maar beter rekening mee houden dat het kind in zijn
moedertaal al een heel eind gevorderd is als het in de immersie terechtkomt.
Lexicaal heeft een vierjarige al zijn omgevingswereld conceptueel geklasseerd
en een basiswoordenschat verworven en heeft hij dus al heel wat lexicale etiketten beschikbaar voor objecten. Daar kan de kleuterleider niet omheen, zelfs
als hij de taalverwerving consequent eentalig aanpakt. De kinderen zullen
onbewust terugvallen op de reeds verworven woorden in de moedertaal en op
de al bekende referenten, ook al probeert de kleuterleider een direct verband te
leggen tussen een object en het Nederlandse woord. Als hij bijvoorbeeld een
appel aanwijst en daarmee het woord `appel' verbindt, kan hij toch niet verhinderen dat de Franstalige kleuter dat object al lang als een `pomme' herkend
heeft en dus onwillekeurig ook een verbinding zal leggen tussen het Franse
`pomme' en het nieuwe etiket `apper . Zou het dan niet zinniger zijn van dit
weten van het kind gebruik te maken, eerder dan het te negeren? Getuigt het
niet van een onredelijke huiver geen gebruik te maken van de reeds verworven
kennis? Vooral in het licht van wat underhand bekend is omtrent het mentale
lexicon van de tweetalige, lijkt het onzinnig om fanatiek elke verwijzing naar
de moedertaal te vermijden. Als de moedertaal `incontournable' is, lijkt het
eerder aangewezen daar optimaal gebruik van te maken.
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Psycholinguistisch onderzoek heeft overigens uitgewezen dat woordenschatverwerving niet louter de opslag is van een etiket met een betekenis. Zo'n
visie is veel te simplistisch. Woordenschatverwerving is een complex proces
waarbij een lexicaal element wordt opgeslagen met een aantal attributen,
fonologische, visuele en semantische. Zo wordt het lexicale element `appel'
opgeslagen met zijn klankvorm [apol], eventueel met zijn grafische vorm,
met zijn visuele vorm – redel of in beeldvorm, maar ook eventueel met zijn
vertaling. Als een kind van thuis uit met een reeel aanwezige appel de Hankvorm [porn] geassocieerd heeft, dan zal bij de verwerving van het nieuwe
woord `appel' voor datzelfde voorwerp de vorm `pomme' mee opgeslagen
worden als een van de attributen van dit woord. De lexicale vorm kan dan
opgeroepen worden door elk van de opgeslagen attributen – het zien van een
appel, het horen van zijn klankvorm, maar dus ook door zijn `vertaling'. Psycholinguistisch lijkt het daarom een merkwaardige praktijk om te doen alsof
kinderen lexicaal als een onbeschreven blad het immersieonderwijs binnenkomen. Occasionele woordvertaling zou vanuit psycholinguistisch standpunt
juist als een bevorderende consolidatietechniek bij het leren van nieuwe
woorden kunnen worden gehanteerd. Vooral ook omdat we uit onderzoek
naar het tweetalige mentale lexicon (De Bot & Schreuder, 1993; Poulisse,
1993) weten dat lexicale transfer zo'n frequent fenomeen is. Sprekers
gebruiken heel vaak een Ll-woord of een letterlijke vertaling in plaats van
het bedoelde L2-woord. Dat wijst erop dat de verzameling attributen van Llwoorden en hun overeenkomstige L2-woorden grotendeels gedeeld worden
en dat er dus zeker geen scherpe scheiding bestaat tussen het L 1-lexicon en
het L2-lexicon. Volgens Green kunnen tweetaligen hun tweede taal eenvoudigweg niet uitschakelen (1993), ze blijft actief en werkt in parallel met de
geselecteerde taal. Het enige verschil is dat haar fonetische plan niet door de
`articulator' gerealiseerd wordt. Deze visie heeft een grote verklarende adequaatheid want 'the fact that more than one language can be active offers a
way to explain involuntary intrusions in speech production' (Green, 1993,
p. 263), zoals de genoemde lexicale codewisselingen. Voor de didactiek in
het immersieonderwijs impliceert dit dat het wellicht zinvol is de lexicale
verschillen tussen moedertaal en doeltaal expliciet aan de orde te stellen,
zeker daar waar specifieke transferproblemen kunnen opduiken: bij verschillende polysemie (groot vs. grand/gros: een grote jongen/kip vs. un grand
garconlune grosse pomme) of homonymie tussen L 1- en L2-woorden bijvoorbeeld of bij lexicale divergentie. Bij lexicale divergentie wordt een
woord in het Frans gedivergeerd over verschillende woorden in het Nederlands. Dat is bij voorbeeld het geval met het ongedifferentieerde `mettre' in
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het Frans, dat in het Nederlands nu eens als `stoppen', dan weer als leggen',
`zetten' of `doen' moet worden vertaald. We merken dat kinderen zelfs na
vijf jaar immersie die distributie nog niet onder de knie hebben. De volgende
voorbeelden zijn typerend:
De map is om bladeren in te zetten r stoppen1
... een map om bladeren in leggen [` stoppere]
(over een emmer) voor water te zetten [` doen' , pour y mettre de l' eau]
een brooddoos om mijn tienuurtje in te zetten [stoppen]
(over een muts) dit moeten we op onze hoofden leggen als het is koud
[ ` zetten']
Dit is een pennenzak om onze vulpen en balpen in te zetten [ ` stoppere]
... een lepel om soep in een bolletje leggen [` doen'r scheppen' : pour
mettre de la soupe dans un bol]
een brouette om bladeren in te zetten rdoen1
Expliciete aandacht voor de semantische divergentie van dit soort woorden
zou in het immersieonderwijs de lexicale accuraatheid ten goede kunnen
komen.

3.3.

SYNTAX'S

Ten slotte kom ik bij het syntactische domein, het domein waar de transferfouten op het eerste gezicht het meest in het oog springen. En ik verwijs dan
voor het Nederlands van Franstaligen in de eerste plaats naar verschijnselen
als niet-inversiefouten of niet-achteropplaatsing van het werkwoord in de bijzin, van het type:
Dit we moeten op onze hoofden leggen.
Als je hebt koud...
Als het is kerstmis ...
Je zou geneigd zijn te denken dat dit soort fouten vaak voorkomt. In elk geval
worden ze ook bij ander onderzoek van verwerving van het Nederlands in
immersie als taaie fouten vermeld (Lecocq et al., 2004, p. 15). Toch is de literatuur met betrekking tot de syntactische negatieve transfer in L2-verwerving
opvallend terughoudend. Ik citeer bij voorbeeld Felix (1980) die heel gedecideerd stelt: 'our data on L2 acquisition of syntactic structures in a natural
environment suggest that interference does not constitute a major strategy in
this area' (1980, p. 107). Hij staat daarmee niet alleen. Van Els beweert bij
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voorbeeld: 'Literal word order transfer is hardly ever found in L2 learning.
Apparently some linguistic differences are so striking that they will not give
rise to L2 learning difficulties' (1984, p. 51) en Rutherford lijkt het daarin met
hem eens, als hij stelt 'that where L 1 and L2 have different orders we seldom
find the L2 learner resorting to the basic word order of his native language'
(1987, p. 44). Hoe kunnen we die paradox tussen onze data en de geciteerde
minimalisering van de syntactische interferentie verklaren?
Een eerste verklaring is dat heel wat van de zogenaamde syntactische interferenties door critici van de contrastieve analyse als natuurlijke ontwikkelingsfouten worden aangemerkt. Zo stellen ze bijvoorbeeld dat het ontbreken
van inversie in leerderstaal een universeel kenmerk is van zowel eerste- als
tweedetaalverwerving (Ellis, 1985, p. 29). Daartegenover stel ik echter de
observatie dat die niet-inversiefout merkwaardig genoeg niet voorkomt bij de
tweetalig opgevoede kinderen, maar wel frequent opduikt in het taalgebruik
van immersiekinderen (Verbist, 2007).
En daarmee kom ik bij een tweede verklaring van de paradox. Die tweede
verklaring heeft te maken met de verwervingssituatie waarop de geciteerde
uitspraken slaan. Het valt op dat de uitspraak van Felix slaat op het taalgebruik van leerders in een natuurlijke omgeving. Dat is een belangrijk gegeven
dat mede het verschil met de immersiegegevens kan verklaren. Marton onder
andere (1980) wijst erop dat negatieve transfer misschien geen doorslaggevende factor is in natuurlijke taalverwervingsituaties waarin leerders uitgebreid en intensief in contact komen met de tweede taal, maar dat die wel altijd
aanwezig zal zijn in de klassituatie of bij vreemdetaalverwerving, in een situatie waarin de eerste taal een dominante rol blijft spelen. Dat is natuurlijk het
geval bij immersie; immers, de omgevingstaal – tevens de schooltaal – is en
blijft het Frans. Die rol van de situatie als belangrijke variabele in het aandeel
van transfer wordt overigens bevestigd in een scriptie die ik heb laten maken
door een studente die het Nederlands vergeleek van leerlingen uit het vijfde
jaar immersie met dat van leeftijdgenootjes die thuis tweetalig waren opgevoed (Verbist, 2007). In het corpus van de immersiekinderen komen heel wat
niet-inversiefouten voor, terwijl dat niet het geval is bij de tweetalig opgevoede kinderen. Daar vinden we correcte inversievoorbeelden als:
Elke morgen draag ik een emmer water naar de paarden.
Toen ik klein was speelde ik graag in de zandbak.
Die situationeel bepaalde verschillen zijn voor mij de aanleiding om
nog maar eens te pleiten voor de verzameling van een specifiek corpus van
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leerderstaal van immersieleerlingen. Zo'n verzameling zal overigens niet
alleen interessant zijn om inzicht te krijgen in de syntactische invloed van de
eerste taal, maar ook met betrekking tot de fonologische, morfologische en
lexicale transfer zal een dergelijk corpus feitelijke informatie opleveren over
aard en omvang.

4. NUT VAN DE EXPLICIETE AANDACHT VOOR TRANSFER

Nu is de vaststelling van transfer natuurlijk nog iets antlers dan de vaststelling van het nut van expliciete aandacht voor transferverschijnselen in het
immersieonderwijs. Toch komen er langzamerhand meer aanwijzingen dat
die expliciete aandacht niet alleen nuttig maar zelfs nodig zou kunnen zijn
(Kupferberg & Olhstain, 1996; Spada & Lightbown, 1999; Sheen, 2000).
Zo is er onder meer de reeds vermelde noticing-theorie (Schmidt, 1990) die
stelt dat bewuste aandacht voor formele verschijnselen nodig is voor verwerving en aansluitend daarbij is recent de Focus-on-Form-benadering erg
populair geworden (Doughty & Williams, 1998). Anders dan de traditionele
grammaticalessen die geisoleerd van het communicatieve taalgebruik
exclusief vormgericht onderricht voorzagen, probeert de Focus-on-Formbenadering betekenisvol communicatief taalgebruik en formele aandacht
voor het taalgebruik te combineren door uitdrukkelijk de aandacht te vestigen
op de taalaspecten zoals ze incidenteel opduiken in lessen die toch in de eerste plaats op de communicatie focussen. Op die manier wil men in die benadering de vormgevoeligheid van de leerder prikkelen in de hoop dat die zal
bijdragen tot een formeel adequater taalgebruik (Beheydt, 2002). In het
immersieonderwijs, dat primair op het communicatieve gebruik en betekenisoverdracht gericht is, kan die Focus-on-Form-benadering perfect geintegreerd worden. En het lijkt mij dan voor de hand te liggen dat die Focus-onForm zich met name gaat richten op die aspecten van het taalgebruik waar de
eerste taal en de tweede taal van elkaar verschillen en die problematisch blijken doordat ze negatieve transfer veroorzaken. Een contrastieve analyse van
leerderstaal van kinderen in immersie kan hierbij zoals gezegd de belangrijkste aandachtspunten opleveren.
Toch moeten we erop bedacht zijn dat zelfs bij betekenisvolle communicatie de expliciete formele aandacht niet altijd onmiddellijke verwerving zal
verzekeren. Zoals uit ontwikkelingsonderzoek is gebleken, is ook het moment
van de formele aandacht belangrijk. Onderzoek op het gebied van de
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`processability' (Pienemann, 1998) heeft uitgewezen dat er een vaste verwervingsvolgorde bestaat van sommige grammaticale aspecten van de tweede taal
en dat het pas zinvol is bepaalde specifieke aspecten aan de orde to stellen als
de leerder er `klaar' voor is, dat wil zeggen als hij het stadium in de taalverwerving bereikt heeft waarop de aandacht voor dit specifieke aspect efficient
kan zijn. In de opvatting van Pienemann worden de structuren van de tweede
taal verworven in de volgorde van hun psychologische complexiteit en de
leerder moet noodgedwongen de verwervingsstadia doorlopen: overslaan van
een stadium is onmogelijk. `Uit de stelling dat verwervingsstadia niet overgeslagen kunnen worden leidt Pienemann vervolgens zijn "Teachability Hypothesis" af, welke inhoudt dat de verwervingsvolgorde niet gewijzigd kan worden door externe factoren, ook niet door taalonderwijs' (Hulstijn, 1988, p. 11).
In die zin zou bij voorbeeld het cognitief aan de orde stellen van een contrastief gevonden probleemgebied als de inversie, geen zin hebben en het expliciete onderwijs van de inversieregel zou zonder effect blijven, zolang de verwerkingsstrategieen die nodig zijn voor de Adverbiale Vooropzetting
(Morgen ik ga op schoolreis) en voor de Werkwoordsscheiding (Ik zet de
radio op/Ik kan nooit helpen) nog niet verworven zijn. De 'Teachability
Hypothesis' stelt dus dat expliciete cognitieve aandacht voor een bepaalde
grammaticale structuur alleen effect kan hebben als de leerder de verwerkingsstrategieen van het voorafgaande stadium verworven heeft (zie ook
Spada & Lightbown, 1999). Het hoeft geen betoog dat blijken van verwerving
van specifieke grammaticale structuren alweer empirisch gevonden kunnen
worden in het leerderstaalgebruik van leerlingen uit het immersieonderwijs.

Daarom geloof ik dus in de complementariteit van naturalistisch ontwikkelingsonderzoek en toegepast contrastief onderzoek. Samen kunnen ze ons een
gestructureerd aanbodsrooster voor morfologische en grammaticale structuren opleveren dat optimale efficientiekansen heeft in het immersieonderwijs.

5. CONCLUSIES
Ik hoop dat uit het voorgaande duidelijk is geworden dat strikte scheiding
van de twee talen bij immersieonderwijs niet zinvol is. Ik begrijp dan ook het
odium niet waarmee de contrastieve instructie in het immersieonderwijs nog
steeds beladen lijkt. De jonge Franstalige leerder komt het Nederlandstalige
onderwijs binnen met een basiskennis van het Frans. En altijd is er transfer
van de moedertaal naar de doeltaal, positieve en negatieve. Daar waar het
gaat om positieve transfer, zal die meestal ongemerkt voorbijgaan; alleen de
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negatieve transfer, die aanleiding geeft tot fouten, zal in het oog springen.
De leerlingen nemen hoe dan ook onbewust en intuitief aan dat het taalsysteem van de nieuwe taal in grote mate overeen zal komen met dat van de al
verworven taal en dragen heel wat van hun moedertaal over in de nieuw te
verwerven taal. Bovendien is uit onderzoek van leerlingen uit het Franse
immersieprogramma in Canada gebleken dat sommige leerlingen spontaan
`engaged in a form of contrastive linguistics where they compared aspects of
French and English despite the fact that in this program (and in virtually all
Canadian French immersion programs) the two languages were kept rigidly
separate' (Cummins, 2005, p. 8). Vanuit deze overwegingen ben ik het dan
ook eens met Jim Cummins dat 'Rif cross-lingual transfer is occurring anyway, and in fact is a necessary condition for bilingual development, surely
we should attempt to encourage and facilitate this transfer rather than impede
it?' (2005, p. 4). Over de manier waarop we die transfer moeten aanmoedigen kunnen de meningen verschillen. 2 Mijn voorstel is dat we door expliciete
aandacht voor die verschillen die tot negatieve transfer aanleiding geven, de
vormgevoeligheid van de kinderen in immersie stimuleren en hen alvast aanzetten tot het cognitief opmerken (noticing) van de verschillen tussen de eerste taal en de tweede taal. Dat doen we het best op momenten waarop volgens het taalontwikkelingsonderzoek de kans op leereffect redel is. Zoals
Robinson terecht opmerkt, 'well-designed tasks can facilitate noticing of L2
syntax, vocabulary and phonology that may lack perceptual and psychological saliency in untutored conversational settings and so may go unnoticed
and unlearned' (1995, p. 293). Voor de ontwikkeling van die 'well-designed

2

Zelf pleit Cummins (2005) voor tweetalige instructiestrategieen en voor het gemengde gebruik
van de twee talen in het tweetalig onderwijs. Hij baseert zich daarvoor op zijn zogenaamde
`Common Underlying Proficiency (CUP)' model waarin heel wat aspecten van het tweetalig

interdependentiehypothese die – toegepast op de immersiesituatie van Franstalige kinderen – als volgt luidt: In
taalvermogen als gemeenschappelijk worden gezien en dat aansluit bij zijn

de mate dat onderwijs in het Frans leidt tot vaardigheid in het Frans, zal er transfer plaatsvinden van deze vaardigheid naar de vaardigheid in het Nederlands, mits er voldoende contact is
met het Nederlands (op school of daarbuiten) en mits er voldoende motivatie is om Nederlands te leren. Nu heb ik hiervoor al opgemerkt dat de vroegste experimenten met gemengd
taalaanbod in het Canadese immersieonderwijs niet zo'n succes gebleken zijn, maar dat kan te
maken hebben met de manier waarop dat gemengde taalgebruik werd aangeboden. Talen kunnen op verschillende manieren worden afgewisseld. De directe vertaling was geen succes,
omdat kinderen wachtten op de vertaling die systematisch volgde, maar als taalwisseling
gestructureerd gebeurt, namelijk alleen als reactie op specifiek geidentificeerde aanleidingen
en gerelateerd is aan een bepaald leerdoel en bovendien ook niet als letterlijke vertaling, zoals
in de 'New Concurrent Approach' (zie voor een gedetailleerde beschrijving Jacobson & Faltis, 1990), dan blijkt een aanpak met afwisseling van de talen wel efficient.
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tasks' kunnen we ons in het immersieonderwijs, zoals gezegd, in eerste
instantie baseren op die transfers uit de eerste taal die aanleiding geven tot
fouten. Dat lijkt mij des te vanzelfsprekender, omdat experimenteel gebleken
is dat expliciete contrastieve instructie wel degelijk faciliterend werkt bij
tweedetaalverwerving (Kupferberg & Olhstain, 1996; Sheen, 2000). Voor de
keuze van de transfers waarop de instructie zich kan richten, kan een uitvoerig corpus leerderstaal van leerlingen in immersie, opgenomen in verschillende fasen van het immersieproces, een veilige empirische basis bieden.
Op grond van een contrastieve analyse van een dergelijk corpus en op grond
van wat we weten over de fasering van de ontwikkelingsstadia van de tweedetaalverwerving kunnen dan optimale aanbiedingsstrategieen voor verwerving van de idiosyncratische aspecten van de tweede taal ontworpen worden.
Tot slot zou ik op grond van mijn voorgaande analyse nog een conclusie willen trekken met betrekking tot het beleid op het gebied van het immersieonderwijs (zie daaromtrent Beheydt, 2007). Het zal u niet verwonderen dat mijn
suggestie is, dat zelfs in het immersieonderwijs de moedertaal haar plaats
moet krijgen. En dit in twee opzichten: als vergelijkingsmateriaal en als
volwaardige instructietaal naast de tweede taal. Ik ben het dus niet eens met
Gerard Westhoff dat, vanwege enigszins tegenvallende resultaten met experimenten met partible immersie – wat hij zelf de minst succesvolle vorm van
immersie noemt – het aanbeveling verdient `ook in de basisscholen met totale
onderdompeling te gaan experimenteren.' (Westhoff, 1993, p. 144). Er is
vooralsnog geen bewijs dat totale immersie, exclusief in de tweede taal, betere
resultaten oplevert dan partible immersie. Integendeel, steeds weer blijkt dat
het betrekken van de moedertaal in het immersieonderwijs, zowel de motivatie voor de tweetaligheid als de kwaliteit van de tweetaligheid ten goede komt.
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De vroege en late verwerving van
woordvolgorde in Nederlands en Frans

Elisabeth van der Linden, Universiteit van Amsterdam

1. INLEIDING
Onderzoek naar moedertaalverwerving en naar tweede- of vreemdetaalverwerving lijken soms twee verschillende werelden. In de afgelopen decennia
is er al aardig wat onderzoek gedaan naar de verwerving van het Nederlands
en Frans als moedertaal enerzijds, als tweede of vreemde taal anderzijds,
maar de resultaten van deze onderzoeken zijn weinig met elkaar in verband
gebracht. Dat wil ik in dit artikel wel doen.
De opbouw van dit artikel is als volgt: allereerst geef ik kort aan wat de
belangrijkste woordvolgorde-feiten van het Nederlands en het Frans zijn. Ik
beperk me tot de elementen S, V en 0 in de declaratieve zin. Vervolgens
beschrijf ik wat er bekend is over de verwerving van Nederlands en Frans als
eerste taal (T1) en over het Nederlands en het Frans van tweetalige kinderen.
Daarna ga ik nailer in op de tweedetaalverwerving (T2) van het Nederlands
en het Frans. Vervolgens vergelijk ik die verschillende leersituaties om te
zien wat de overeenkomsten en verschillen zijn en om te bezien wat ze ons
vertellen over de aard van de betrokken leerprocessen.

2. WOORDVOLGORDE IN NEDERLANDS EN FRANS
In het algemeen wordt Frans geclassificeerd als een SVO-taal en Nederlands
als een SOV-taal. Ik geef hierna een beknopt overzicht van de woordvolgorde in beide talen.

2.1.

WOORDVOLGORDE IN HET NEDERLANDS

Nederlands is een SOV- en V2-taal. In kort bestek kan de woordvolgorde in
het Nederlands als volgt worden beschreven:
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– In de hoofdzin staat het finiete werkwoord op de tweede positie (voorbeelden 1-4). Het onderwerp staat op de eerste positie (1-2) of, als een ander
element dan het onderwerp vooraan de zin staat, op de derde positie (3-4).
Het niet-finiete werkwoord staat aan het eind van de zin (2). Dat geldt
voor de infinitief en het participium, maar ook voor de partikels van
scheidbare werkwoorden. In de vraagzin – die hier verder niet wordt
besproken – staat het werkwoord op de eerste of tweede plaats, gevolgd
door het onderwerp.
– In de bijzin staat het werkwoord altijd aan het eind van de zin (5) (ik
abstraheer hier van het feit dat sommige bijwoordelijke bepalingen achter
dat werkwoord geplaatst kunnen worden).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Jan leest een boek
Jan heeft een boek gelezen
Straks leest Jan een boek (bijw. bep. in l e positie, onderwerp
naar 3e positie)
Een boek leest Jan (focus fronting, onderwerp naar 3 e positie)
...dat Jan een boek heeft gelezen

In (3) en (4) zien we dat de eerste positie in de zin kan worden ingenomen door een bijwoordelijke bepaling of een lijdend (of meewerkend)
voorwerp.

2.2.

WOORDVOLGORDE IN HET FRANS

De woordvolgorde in de declaratieve zin in het Frans is eenduidiger dan die
in het Nederlands: vrijwel steeds vinden we een SVO-volgorde, zowel in de
hoofdzin (6-7) als in de bijzin (8). Zelfs in de – hier niet besproken – vraagzin wordt aan de SVO-volgorde de voorkeur gegeven door gebruikmaking
van constructies met ' est-ce que' , door achterplaatsing van het vraagwoord
of door gebruik van intonatie. In enkele uitzonderingsgevallen, met name in
het formele schriftelijke register, vinden we wel eens een constructie met
een bijwoord dat de eerste positie inneemt en een subject dat na het werkwoord komt (zie onder andere de bijdrage van Jan Pekelder elders in deze
bundel). Dit soort zinnen komt in de input aan beginnende T1- of T2-leerders van het Frans echter niet of nauwelijks voor. Wel komen met enige
regelmaat in het informele gesproken register zinnen voor waarin het subject wordt verplaatst naar het eind van de zin door middel van rechtsdislocatie. In deze dislocatie-structuren vinden we altijd een persoonlijk
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voornaamwoord voorafgaand aan het werkwoord ter aankondiging van het
gedisloceerde onderwerp.
(6)
(7)
(8)
(9)

Jean (il) lit un livre
Jean (il) a lu un livre
.... que Jean lit un livre
Il lit un livre, Jean (dislocatie)

3. VERWERVING VAN HET FRANS EN NEDERLANDS ALS EERSTE TAAL
Moedertaalverwerving in alle talen van de wereld volgt in grote lijnen een
vastgesteld pad: rond hun eerste verjaardag beginnen kinderen hun eerste
woorden te uiten. Er is overigens grote variatie in dit begintijdstip : de eerste
woorden komen volgens een groot onderzoek van Bates et al. (1994) onder
1800 kinderen ergens tussen 10 en 16 maanden. Bij de meeste kinderen
komen ze echter rond de leeftijd van een jaar. Een half jaar later begint de
tweede fase : kinderen gaan woorden combineren en uitingen produceren van
twee woorden. Dit kan gezien worden als de allereerste stap op weg naar de
syntaxis van hun moedertaal. Weer grofweg een half jaar later produceren
kinderen de eerste uitingen die meer dan twee woorden omvatten. Wereldwijd beginnen kinderen daarnaast in de eerste fasen van hun moedertaalverwerving met een zogeheten 'pro-drop-setting' : ze laten de onderwerpen van
hun zinnen vaak weg.

3.1.

VERWERVING VAN HET NEDERLANDS ALS EERSTE TAAL

Samen met het Engels vormt het Nederlands een van de talen die het beste
is onderzocht voor wat betreft de moedertaalverwerving. Enkele belangrijke referenties zijn Schaerlaekens (1977), Van Besien (1981), Jordens
(1990), Wijnen en Verrips (1998). Uit deze onderzoeken komt naar
voren dat er vanaf het begin van de tweewoordfase vier fasen te onderscheiden zijn in de ontwikkeling van de woordvolgorde van Nederlandse
kinderen:
Fase 1. In het begin van de tweewoordfase bestaan de uitingen die werk-

woorden bevatten vrijwel uitsluitend uit de combinatie van een niet-finiete
werkwoordsvorm (Vi) met een ander element. De Vi-vormen worden aan het
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eind van de uiting geplaatst, wat in combinatie met een lijdend voorwerp
leidt tot een OV-volgorde:
(10) koekie ete
(11) plasje doen
Deze uitingen weerspiegelen wat door veel taalkundigen wordt gezien als de
basisvolgorde van het Nederlands (Koster, 1975), maar ze lijken op het eerste gezicht niet conform het volwassen taalgebruik. Een volwassene zou
immers zeggen: `ik eet een koekje'. Wijnen et al. (2001) hebben echter laten
zien dat deze volgorde ook in de tot de kinderen gerichte taal veel voorkomt.
Ouders produceren weliswaar weinig uitingen als (10) en (11), die alleen een
niet-finiet werkwoord bevatten, maar ze produceren wel veel zinnen met
modale werkwoorden als in (12):
(12) wil je een koekje eten?
Dit soort uitingen, waarin niet-finiete werkwoorden het laatste – en dus fonologisch meest opvallende – element van de zin vormen, vertegenwoordigen
zo'n 40% van de input voor de door Wijnen et al. onderzochte kinderen.
Naar het schijnt, produceert het kind in feite uitingen met de structuur van
(12), maar omdat het nog niet in staat is om een reeks van vier woorden te
produceren, kiest het alleen die elementen te realiseren die het sterkst benadrukt zijn in de input – namelijk de zinsfinale elementen – en laat de delen
van de zin die minder `saliency' hebben maar bovendien ook minder informatieve waarde hebben – namelijk het onderwerp en het modale werkwoord
– weg, zodat alleen de OV-combinatie overblijft.
Fase 2. In een volgende fase verschijnen de finiete vormen van het werkwoord (Vf), die op de eerste of tweede positie van de zin worden geplaatst,
al naar gelang of er al dan niet een onderwerp wordt uitgedrukt:
(13)
(14)
(15)
(16)

is klein
zit auto in
Peter kan bij
mag snoepje

Fase 3. In de daaropvolgende fase verschijnen complexe constructies en
combinaties van finiete met niet-finiete vormen. Beide vormen worden door
de kinderen op de juiste positie geplaatst: het finiete werkwoord in de (eerste of) tweede, het niet-finiete op de laatste positie in de uiting.
(17) ikke heb die gevonden
(18) doe je ook handje geven
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Fase 4. Pas na het derde jaar verschijnen bijzinsconstructies, in het begin
soms nog zonder voegwoord, maar wel steeds met het werkwoord in de
juiste positie aan het eind van de zin:
(19) ik moet aanleggen wat je geeft (gaat over puzzelstukjes)
(20) ik denk jij boven was
Samenvattend kunnen we zeggen dat in de taalontwikkeling van Nederlandse
kinderen
– eerst OVi-structuren verschijnen;
– daarna de V2 structuren met finiet werkwoord komen;
– bijzinnen het laatst komen.
Kinderen maken nauwelijks louten' in deze ontwikkeling. De niet-standaarduitingen met OV-volgorde en een niet-finiet werkwoord aan het eind van de zin
komen overeen met de onderliggende volgorde van de zin in het Nederlands.

3 .2 . DE VERWERVING VAN HET FRANS ALS EERSTE TAAL
Onderzoek naar de verwerving van het Frans als eerste taal (zie met name
Parodi, 1990; Ferdinand, 1996) laat zien dat Franstalige kinderen vanaf het
begin de juiste (S)VO-volgorde produceren. Het werkwoord in die constructies is meestal finiet, Franse kinderen beginnen dus niet, zoals Nederlandse
kinderen, met een fase waarin ze alleen niet-finiete werkwoorden gebruiken.
Constructies met niet-finiete werkwoorden komen slechts sporadisch voor,
zoals blijkt uit onderzoek van Ferdinand (1996). Ze laat zien dat alleen
' eventive verbs' als niet-finiete vormen kunnen voorkomen, zoals in (21):
(21) 'tacha ouvrir
Natacha openmaken
terwijl 'non-eventive verbs' vanaf het begin van hun verschijnen de finiete
vorm hebben:
(22) est papy
is opa
Het onderwerp komt in de vroege Franse uitingen voor het VP-cluster (23) of
erachter (24) of het wordt weggelaten (25, 26).
(23) Gregoire a casse la voiture
Gregoire heeft gebroken de auto
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(24) elle roule pas la voiture
hij rijdt niet de auto
(25) est froid
is koud
(26) va chercher maman
ga zoeken mama
Een voorbeeld als (24) laat zien dat dislocaties al bijzonder vroeg worden
verworven door Franse kinderen. Zij onderkennen al de pragmatische waarde
van die constructie, die de spreker in staat stelt de topic van de uiting op een
specifieke positie in de zin to plaatsen (zie ook Notley, Hulk en van der
Linden, 2007).
De plaatsing van de ontkenning in de vroege Franse kindertaal, na het finiete
werkwoord (27) en voor het niet-finiete (28), laat zien dat de onderliggende
positie van finiet en niet-finiet werkwoord al is verworven:
(27) mange pas bonbon
eet niet snoepje
(28) Philippe pas manger
Philippe niet eten
Samenvattend kunnen we zeggen dat in de taalontwikkeling van Franse kinderen:
– zowel in hoofdzin als in bijzin de VO-volgorde correct wordt gebruikt;
– de positie van finiete en niet-finiete werkwoorden vanaf het begin juist
wordt gehanteerd;
– kinderen nauwelijks `fouten' maken.
Als we de verwerving van het Nederlands en het Frans vergelijken, dan constateren we dat alle kinderen de universele strategie volgen van weglating
van het onderwerp en dat ze nauwelijks fouten maken. Het verschil tussen de
verwerving van beide talen bestaat in de productie van finiete en niet-finiete
werkwoordsvormen: Franse kinderen produceren, naar het lijkt, vroeger dan
Nederlandse kinderen `correcte' uitingen met finiete persoonsvormen, terwijl
in het Nederlands kinderen beginnen met schijnbaar niet-standaarduitingen
met niet-finiete werkwoorden in OV-structuren. Maar we hebben hier gesteld
dat deze structuren in feite de basisstructuur van het Nederlands vertegenwoordigen. Kinderen produceren dus in beide talen van heel kleins of aan de
basisstructuur van hun moedertaal.
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4. DE VERWERVING VAN NEDERLANDS EN FRANS DOOR

TWEETALIGE KINDEREN
Zoals we zagen, verloopt de ontwikkeling van de woordvolgorde in het
Nederlands en het Frans als moedertaal verschillend: terwijl Nederlandse
kinderen beginnen met niet-finiete werkwoorden in OV-structuren, beginnen
Franse kinderen meteen met finiete werkwoorden in VO-structuren. De vraag
is hoe de taalverwerving verloopt bij kinderen die opgroeien met gelijktijdig
Frans en Nederlands.
Sinds de jaren '80 van de twintigste eeuw is er groeiende interesse voor
tweetalige taalverwerving. In de beginfase gingen onderzoekers daarbij uit
van de hypothese die wel wordt aangeduid als 'unitary language system
hypothesis' (Volterra & Taeschner, 1978; Vihman, 1985). Deze hypothese
hield in dat de beide talen in een gemengd taalsysteem worden verworven.
Ondersteuning voor deze hypothese werd gevonden in gemengde taaluitingen van kleine kinderen, zoals:
(29) mesje coupe
mesje snijdt
(30) ik deux jambes
ik (heb) twee benen
Al snel echter verzetten steeds meer onderzoekers zich tegen deze gedachte.
Zo stelden Genesee (1989) en Meisel (1989; 1990 en vele andere publicaties) dat de twee talen van tweetalige kinderen zich juist als twee volkomen
onafhankelijke systemen ontwikkelen. Weliswaar komt er in het lexicon wel
eens een leenwoord voor uit de `andere' taal, maar de syntaxis verloopt
geheel als in de T 1. De Houwer (1990) merkte op dat als de twee talen werkelijk als een gemengd systeem in het hoofd zouden zitten, je zou verwachten dat er een fifty-fifty verdeling in elementen van beide talen in de uitingen
van de kinderen zou voorkomen, hetgeen duidelijk niet het geval is : het
grootste deel van de uitingen van kleine tweetalige kinderen is eentalig en
geen mengelmoesje van twee talen. Bovendien meenden deze onderzoekers
dat de invloed van de ene taal op de andere zich vooral zou voordoen op het
lexicale vlak, waar woordontlening makkelijk plaats kan vinden, net als in de
volwassen taal (denk aan alle Engelse leenwoorden in het Nederlands). In de
syntaxis zou er geen interferentie to vinden zijn.
Sinds een tiental jaren nemen de meeste onderzoekers een tussenpositie in.
Ze gaan ervan uit dat kinderen hun beide talen onafhankelijk van elkaar
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verwerven alsof het hun (enige) moedertaal is, maar dat er wel degelijk
invloed van de ene taal op de andere mogelijk is, ook op syntactisch gebied.
Ook voor woordvolgorde zou beinvloeding dan mogelijk zijn. Voor een
Frans-Nederlands tweetalig meisje hebben Hulk en Van der Linden (1996) al
voorbeelden van deze beinvloeding laten zien. De Korte (2007) en Van der
Linden en De Korte (in voorbereiding) laten dit voor meerdere kinderen zien.
Zij tonen aan dat in grote lijnen de ontwikkeling in Frans en Nederlands hetzelfde verloopt als bij eentalige kinderen, maar dat er wel sporen zijn van
invloed van de ene taal op de ander. Neem bijvoorbeeld een zin als (31):
(31) Apres la creche va moi a l'ecole
Na de crèche ga ik naar school
Deze zin biedt een zinsconstructie die rechtstreeks uit het Nederlands gekopieerd lijkt. De bijwoordelijke bepaling aan het begin van de zin doet het
onderwerp verplaatsen naar de derde positie, zodat het werkwoord op de
tweede plek kan blijven staan.
In het Frans van tweetalige kinderen vinden we met enige regelmaat een Nederlandsachtige OV-woordvolgorde met een niet-fmiet werkwoord zoals in (32, 33).
De mate waarin dit soort constructies voorkomen verschilt overigens per kind.
(32) Anouk riz manger
Anouk rijst eten
(33) Papa les barrieres ranger
Papa de hekjes opruimen
Niet alleen in het Frans, ook in het Nederlands van de Frans-Nederlands
tweetalige kinderen vinden we of en toe sporen van de andere taal, het Frans.
We vinden met name VO-volgordes in plaats van OV (34, 35) en – heel zelden – een volgorde met het werkwoord in derde positie (36):
(34) Odile pakken blok
(35) doe opzetten de cassette
(36) gauw ik ben jarig
Deze foutieve woordvolgordes verdwijnen uit de taal van de tweetalige kinderen op het moment dat beide taalsystemen goed verankerd zijn. Dat
moment ligt rond de derde verjaardag, en rond een gemiddelde zinslengte
(MLU) tussen 2 en 3.
Vaak wordt in boeken over tweetaligheid de raad gegeven om de talen duidelijk van elkaar to scheiden, liefst volgens het principe van 'een persoon een
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taal', waarbij iedere ouder uitsluitend zijn eigen taal tegen het kind spreekt.
Er is niet veel onderzoek gedaan om dit advies te ondersteunen of te weerleggen. In een onderzoekje uit 2002 (Van der Linden, 2002) heb ik de factoren
onderzocht die de mate van transfer tussen de beide talen beinvloeden bij de
vijf tweetalige kinderen van ons onderzoeksproject. Daaruit kwam naar voren
dat de input en de ouderlijke strategieen hierbij inderdaad een rol spelen. Een
duidelijke scheiding tussen de talen lijkt interferentie te onderdrukken. Datzelfde geldt voor ' strengheid' in de interactie: hoe strenger de ouders zijn
tegenover het gebruik van de `verkeerde' taal door de kinderen: hoe beter de
kinderen de talen scheiden. Een voorbeeld: In het corpus van het jongetje dat
het minst succesvol is in de verwerving van beide talen (veel taalvermenging,
Nederlands duidelijk dominant), vinden we interacties als de volgende:
(37) Kind:
Moeder:

mooi he?
oui, c'est mooi. Tres joli. c'est joli hein?

Bij het meisje dat zich het meest evenwichtig tweetalig ontwikkelt (gemiddelde zinslengte in beide talen ongeveer gelijk, weinig taalvermenging), vinden we interacties als de volgende:
(38) Vader:
Kind :
Vader:
Kind:

C'est quoi ca.?
eh eh paad
mais non en francais comment on dit?
eh eh cheval

Beide voorbeelden betreffen het lexicon. Ook syntactische constructies kunnen tot correctie van de ouder leiden, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld:
(39) Moeder:
Kind:
Moeder:

qu'est-ce qu'elle fait la grand-mere de Michou?
fait une verte lechappe pour elle
pas une verte lechappe, une echarpe verte, elle fait
une echarpe verte, oui

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat er inderdaad beinvloeding tussen
beide talen van tweetalige kinderen plaatsvindt. Deze is echter beperkt
(<10% van de uitingen). We kunnen concluderen dat de taalontwikkeling bij
tweetalige kinderen in grote lijnen hetzelfde verloopt als bij eentalige kinderen, maar dat er op kleine schaal wel wederzijdse beinvloeding is tussen
beide talen. Interferentie is dus een verschijnsel dat zich niet beperkt tot
tweede- en vreemdetaalverwerving. In de volgende paragrafen zal ik bestuderen of de interferentieverschijnselen bij tweedetaalverwerving dezelfde
zijn als bij vroege tweetaligheid.
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5. TWEEDE-TAALVERWERVING VAN HET NEDERLANDS EN HET FRANS
Er is inmiddels nauwelijks meer discussie over de vraag of er invloed bestaat
van de moedertaal op de verwerving van een tweede of vreemde taal. Ik zal
overigens in dit artikel de tegenwoordig gangbare gewoonte volgen om
de term tweedetaalverwerving te gebruiken, ook om vreemdetaalverwerving aan te duiden. Tegen het eind van dit artikel kom ik terug op dit onderscheid.
Betreffende tweedetaalverwerving werd in de jaren '70 van de twintigste
eeuw de constructiehypothese geformuleerd. Onderzoekers stelden dat tweedetaalverwerving hetzelfde verloopt als eerste taalverwerving en dat transfer
uit T1 verwaarloosbaar is en overschat wordt. Denk bijvoorbeeld aan de
veelzeggende titel van Dulay en Burt (1973): 'Should we teach children syntax? ', waarop volgens deze auteurs het antwoord ontkennend was. Dat
standpunt is inmiddels ruim achterhaald. Volgens Towell & Hawkins (1994,
p. 7-15) wordt T2-verwerving gekenmerkt door een aantal universele eigenschappen:
– er is transfer vanuit Tl;
– de verwerving is systematisch en gefaseerd (je kunt de eigenschappen van
T2 niet in een willekeurige volgorde verwerven);
– native-like beheersing wordt zelden bereikt, er vindt fossilisatie plaats;
– er is grote variabiliteit in de uitingen van de leerders : ze passen regels
soms wel, soms niet correct toe. Als ze een regel in >80% van de gevallen correct toepassen, wordt deze in het algemeen als verworven
beschouwd.
Deze algemene kenmerken vinden we inderdaad terug in de verwerving van
de woordvolgorde van Frans en Nederlands T2, zoals we zullen zien.

5.1.

VERWERVING VAN DE NEDERLANDSE WOORDVOLGORDE DOOR
FRANSTALIGEN

Een groot onderzoek naar de verwerving van woordvolgorde door tweedetaalverwervers is uitgevoerd door Clahsen en Muysken (1986). Deze auteurs
keken naar de verwerving van de woordvolgorde van het Duits T2 door
`Romaanstaligen' en Turkse leerders die niet of nauwelijks onderwijs in de
Duitse taal hadden gehad. Het onderzoek is voor ons relevant omdat de
woordvolgorde van Duits en Nederlands sterk vergelijkbaar zijn.
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Clahsen en Muysken vonden de volgende fasen in de verwerving van de
Duitse woordvolgorde:
Fase 1: de leerders gebruiken vrijwel uitsluitend de volgorde SV(0);
Fase 2: de leerders construeren uitingen die beginnen met een bijwoord en die vervolgens nog steeds de – dan incorrecte
SVO-volgorde laten zien;
Fase 3: de regel dat niet-finiete werkwoordsvormen aan het eind van
de hoofdzin moeten staan wordt verworven;
Fase 4: de V2-regel wordt verworven;
Fase 5: de V-end-regel van de bijzin wordt verworven.
De auteurs constateren dat er leerders zijn die de latere fasen nooit bereiken
en in een eerdere fase lossiliseren'. Zij suggereren bovendien dat de SVOvolgorde wellicht een universeel aantrekkelijke volgorde is voor leerders.
In een groot project naar de verwerving van de woordvolgorde van het
Nederlands binnen het internationale ESF-project (Perdue, 1984), werden
dezelfde fasen als die van Clahsen en Muysken's onderzoek gevonden voor
Turkse en Marokkaanse leerders van het Nederlands. Ook hier gaat het om
ongestuurde taalverwerving. De verzamelde gegevens waren spontane mondelinge productie. Klein en Perdue (1989) geven voor de gevonden resultaten een andere verklaring dan Clahsen en Muysken. Volgens de door hen
ontwikkelde theorie van de 'Basic Variety' beginnen leerders van een tweede
taal altijd met dezelfde pragmatisch geaarde strategie: ze maken zinnen die
beginnen met het element dat de topic van de zin vomit en dat meestal tevens
de agens uitdrukt. Dit is ook meestal het onderwerp van de zin. Daarna komt
het werkwoord en ten slotte komt het element dat de focus van de zin vormt
en vaak de patiens uitdrukt (meestal het lijdend voorwerp). Deze volgorde
komt dus voor de meeste zinnen overeen met een SVO-volgorde. Ook deze
benadering suggereert dus dat de SVO-volgorde een soort default-optie is
voor tweedetaalverwervers.
Er valt overigens wel een kanttekening te plaatsen bij de gedachte dat T2leerders van het Nederlands altijd een voorkeur voor de SVO-volgorde zouden hebben. Turkse leerders van het Nederlands blijken bijvoorbeeld vrij
regelmatig uitingen met een OV-structuur te produceren in de beginfase van
hun verwerving (zie Jansen et al., 1981). Het zal geen toeval zijn dat het
Turks een OV-taal is.
Ook Hulstijn (1981) deed onderzoek naar de verwerving van de woordvolgorde door tweedetaalverwervers van het Nederlands. In zijn geval kregen de
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leerders wel onderwijs. Zijn bevindingen waren vergelijkbaar met die van
Klein en Perdue. Aardig was in zijn onderzoek dat hij aantoonde dat er
slechts een zwakke correlatie was tussen het kennen van de betrokken regels
en het correct toepassen ervan.
Onderzoek naar de verwerving van de Nederlandse woordvolgorde door
Franstaligen in een schoolse omgeving is gedaan door Hiligsmann (1997) en
enkele anderen voor hem. Het onderzoek van Hiligsmann is daarvan verreweg het meest uitgebreide: hij onderzocht de uitingen van vele tientallen
proefpersonen en gebruikte verschillende mondelinge en schriftelijke taken.
Het onderzoek betrof gevorderde leerders in een schoolsituatie. Zijn resultaten laten zien dat:
– Franstaligen een sterke voorkeur hebben voor het gebruik van de SVOvolgorde in het Nederlands;
– fouten worden gemaakt tegen de V2-regel in de hoofdzin en tegen de Vend-regel in de bijzin:
(39) *op 24 december, ik ben in mijn familie gegaan
(40) *.... dat ik koop een boek
Maar de (gevorderde) leerders van Hiligsmann maken niet veel fouten (minder dan 10%); het systeem van het Nederlands lijkt dus verworven. Deze groep leerders kan ons dus niet veel vertellen over het proces
van de verwerving, zij weerspiegelen het (bijna-)eindresultaat van dit proces.
In een recent onderzoek naar verwerving van de Nederlandse woordvolgorde
door Franstaligen gebruikte Sourbag (2007) grammaticaliteitsoordelen en
een mondelinge opdracht. Haar proefpersonen waren beginnende en gevorderde leerders. Grammaticaliteitsoordelen worden geacht een zuiverder maat
to zijn van de kennis die leerders hebben van de regels van de T2 dan productietaken als schriftelijke of mondelinge opdrachten. Bij het produceren
van uitingen in T2 kunnen performance-factoren het beeld immers vertroebelen. In haar test legde Sourbag correcte en incorrecte versies van de volgende
types zinnen voor aan haar proefpersonen:
1. Zinnen met een SVO-volgorde met ofwel alleen een finiet werkwoord,
ofwel een finiet en een infiniet werkwoord, bijvoorbeeld:
(41) Bobby gaat een boek pakken
(42) *Klaas mag pakken een snoepje
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2. Zinnen die beginnen met een bijwoordelijke bepaling van tijd, bijvoorbeeld:
(43) Morgen zal ik dat doen
(44) *Vanavond Andrea gaat drinken een kopje koffie
3. Zinnen met een bijzin, bijvoorbeeld:
(45) 1k denk dat Mathilde schoenen wil kopen
(46) *Edward ziet dat Inj heeft geen geld meer.
Als afleiders werden er vraagzinnen toegevoegd aan de test.
De door Sourbag gevonden resultaten laten zien dat beginnende leerders veel
meer fouten maken (soms tot 40%) dan gevorderde (minder dan 10%). Het type
fouten bij beide groepen is echter hetzelfde en bevestigt het beeld dat in eerder
onderzoek is gevonden: foutieve oordelen worden met name gegeven met
betrekking tot de V2-regel. Een zin als (47) wordt door 36% van de beginners en
door 2% van de gevorderden als fout beoordeeld, terwijl een zin als (48) door
26% van de beginners en door 5% van de gevorderden wordt goedgekeurd.
(47) vaak draagt Sonja een junk
(48) *vanavond Andrea gaat drinken een kopje koffie.
De plaats van het werkwoord in de bijzin leidt tot weinig foutieve oordelen,
met als negatieve uitschieter zin (49), fout gerekend door 40% van de beginners en 19% van de gevorderden.
(49) Paul denkt dat Frank de voetbal zoekt
Het onderzoek van Sourbag suggereert, net als dat van Hiligsmann, dat gevorderde leerders het systeem goed beheersen, ook al maken ze af en toe nog een
fout, met name in die zinnen die met een tijdsbepaling beginnen. De onderzoeken lijken de conclusies van Clahsen en Muysken echter slechts gedeeltelijk to ondersteunen. Immers, niet de bijzinsconstructie wordt het laatst
geleerd, maar de V2-regel in zinnen met een bijwoordelijke bepaling op kop.
Het onderzoek van Heuff en Stadt (2007) geeft een iets ander beeld. Zij
deden onderzoek naar de verwerving van het Nederlands door een aantal
dames van Franse oorsprong die al meer dan 20 jaar in Nederland wonen
en goed Nederlands spreken. Ze hebben geen van alien ooit expliciet onderwijs in het Nederlands gehad. Heuff en Stadt onderzochten een aantal syntactische verschijnselen, waaronder woordvolgorde. Ze legden hun proefpersonen grammaticaliteitsoordelen voor over een serie zinnen waarvan er
18 de woordvolgorde betroffen en ze namen ze een informeel interview af
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over hun leven in Nederland. In de grammaticaliteitsoordelen maken deze
proefpersonen meer fouten dan de gevorderde leerders van Hiligsmann en
Sourbag (13% foutieve oordelen over de V2-regel na een bijwoordelijke
bepaling, 19% foutieve oordelen over de V-end-regel in de bijzin): kennelijk beheersen ze de regels onvolledig. In de productietaak (het interview)
maken ze heel veel fouten: geen van de problematische volgorderegels van
het Nederlands blijkt verworven door deze lang in Nederland woonachtige
dames, die op het eerste gehoor goed Nederlands spreken. Tegen de V2regel worden nog extreem veel fouten gemaakt. In zinnen die met een bijwoord beginnen, zoals (50), worden 70% foutieve uitingen geproduceerd.
(50) meestal ik vind het heel spannend
Ook de V-end-regel in de bijzin is niet verworven: in zinnen als (51) worden
34% foutieve volgordes geproduceerd.
(51) zelfs als ze hebben geen praktijk...
Een vergelijking van de resultaten van Hiligsmann / Sourbag enerzijds en
Heuff & Stadt anderzijds suggereert dat gestuurde verwerving tot een beter
resultaat leidt dan ongestuurde verwerving. Maar we zien ook dat de soorten
fouten die blijven voorkomen in beide gevallen (tweede- en vreemdetaalverwerving) hetzelfde zijn. Deze lijken voornamelijk te verklaren door interferentie van het Frans.

5.2.

VERWERVING FRANS

T2 DOOR NEERLANDOFONEN

Er is maar weinig onderzoek gedaan naar de verwerving van de woordvolgorde van het Frans door Nederlandstaligen. Een vroeg onderzoek was Knibbeler (1977). Hij gaf een uitgebreide beschrijving van de fouten die Nederlandse leerders maken in het Frans. Daaruit valt echter niet op te maken hoe
vaak de woordvolgorde die ons hier interesseert, tot fouten leidt. Er is slechts
een algemene categorie `woord op verkeerde plaats', waarin zeer verschillende categorieen zijn opgenomen, zoals de plaats van bijvoeglijk naamwoord of persoonlijk voornaamwoord, wellicht ook die van het werkwoord,
maar dat wordt niet expliciet vermeld.
Hulk (1991) onderzocht vanuit een generatief kader de kennis van woordvolgorderegels in de hoofdzin bij beginnende en gevorderde leerders van het Frans
in een schoolomgeving. Ze gebruikte daarvoor grammaticaliteitsoordelen.
Haar resultaten wezen uit dat Nederlandstaligen in het Frans een sterke
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voorkeur hebben voor de SVO-volgorde. Daarnaast bleek dat gevorderde leerders weinig fouten maken. Als er foutieve oordelen worden gegeven, komen
die zowel bij beginnende als bij gevorderde leerders voort uit invloed van de
Nederlandse woordvolgorde. Met name de beginnende leerders beoordelen
zinnen als (52) en (53) als correct.
(52) Jean veut une fraise manger
(53) Demain ira-t-il a recole
In (52) zijn fmiet en niet-finiet werkwoord van elkaar gescheiden, zodat de nietfiniete vorm, net als in het Nederlands, aan het einde van de zin staat. In (53) is
subject-inversie toegepast waardoor het werkwoord in de tweede positie staat.
Van der Linden (1993) onderzocht de woordvolgorde in het Frans van gevorderde
Nederlandse leerders in een schriftelijke productietaak (een opstel). De resultaten
van deze taak waren vergelijkbaar met die van Hulk (1991): de gevorderde leerders maken weinig fouten. Ze gebruiken in het Frans bij voorkeur de SVOvolgorde. Ze maken daarin of en toe fouten die voortkomen uit interferentie, met
name door toepassing van de V2- en de V-end-regel, als in (54) en (55):
(54) *Apres tout cela se croit-elle toujours aimee
(55) *Ces arguments peut-on egalement utiliser
De gevorderde leerders in de studie van Van der Linden maakten geen fouten in de volgorde in de bijzin.
We kunnen concluderen dat zowel beginnende als gevorderde Nederlandstalige leerders van het Frans een voorkeur hebben voor zinnen met een SVOstructuur. Deze leidt in de meeste gevallen tot correcte uitingen. Beginnende
leerders, en in mindere mate gevorderde leerders, ondergaan enige invloed
van het Nederlands en accepteren / produceren zinnen met een V2-volgorde
of met een niet-finiet werkwoord dat wordt gescheiden van het finiet werkwoord en aan het eind van de hoofdzin wordt geplaatst.

6. VERGELIJKING EERSTE-, TWEEDE- EN TWEETALIGE

TAALVERWERVING
In de afgelopen halve eeuw hebben sterk uiteenlopende visies op eerste-,
tweede- en vreemdetaalverwerving opgeld gedaan. Terwijl die verwervingsprocessen traditioneel werden gezien als totaal verschillende leerprocessen,
groeide in de jaren '70-'80 de overtuiging dat ze veel gemeenschappelijk hebben. Sommigen claimden zelfs dat ze identiek zijn. Deze laatste
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positie lijkt nauwelijks houdbaar. De visie van Towell & Hawkins (1994) lijkt
tegenwoordig te overheersen. Zij stellen dat tweede- en vreemdetaalverwerving in grote lijnen hetzelfde proces zijn maar dat deze beide processen antlers
van aard zijn dan moedertaalverwerving. Ook Meisel (1989; 1990) verdedigt
deze positie. Een vergelijking van de resultaten van bovenstaande onderzoeken stelt ons in staat om voor het hier onderzochte syntactische domein (de
woordvolgorde) te bezien hoe de zaken ervoor staan.

6.1.

VERGELIJKING FRANS

T1, 2T1, T2

Als we de verwerving van het Frans door eentalige kinderen, tweetalige kinderen, tweedetaalleerders en vreemdetaalleerders vergelijken, dan constateren
we een aantal overeenkomsten en verschillen. De duidelijke overeenkomst is
dat alle leerders een voorkeur hebben voor de VO-volgorde in het Frans en
zich dus conformeren aan de doeltaal. Natuurlijk zijn er daamaast enorme verschillen. Kleine kinderen doorlopen een een- / of tweewoordfase waardoor ze
onvolledige zinnen produceren, vaak zinnen zonder onderwerp en zonder lidwoorden of andere functionele elementen. Daarnaast produceren zowel eentalige als tweetalige kinderen al vroeg dislocaties, waardoor het onderwerp achteraan de zin wordt geplaatst. Tweedetaalleerders en vreemdetaalleerders
doorlopen geen een- / of tweewoordfase, maar produceren meteen volledige
zinnen. Dislocaties worden door vreemdetaalleerders niet geproduceerd, door
tweedetaalleerders wel of en toe (Sleeman, 2004).
In alle groepen behalve de eentalige kinderen blijkt taalcontact invloed uit te
oefenen op de verwerving van de woordvolgorde. Zowel de tweetalige kinderen als de tweedetaalleerders en vreemdetaalleerders van het Frans laten
enige interferentie zien in de vorm van de onterechte toepassing van de
Nederlandse V2-regel in de hoofdzin of de V-end-regel in de bijzin. Bij
tweetalige kinderen verdwijnt die invloed ongeveer op het moment dat ze
een gemiddelde zinslengte (MLU) hebben tussen 2.0 en 3.0. Bij tweedetaalleerders en vreemdetaalleerders kan deze afwijking van de doeltaal lang
voortduren maar bij gevorderde leerders komt ze nog maar sporadisch voor.

6.2.

VERGELIJKING NEDERLANDS

T1, 2T1, T2

Ook bij de verwerving van het Nederlands door eentalige kinderen, tweetalige kinderen, tweedetaalleerders en vreemdetaalleerders constateren we een
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aantal overeenkomsten en verschillen. Ook hier doorlopen kleine kinderen
een een- / of tweewoordfase waardoor ze onvolledige zinnen produceren,
vaak zinnen zonder onderwerp en zonder lidwoorden of andere functionele
elementen en produceren tweede- en vreemdetaalleerders meteen volledige
zinnen. De verschillen zijn bij de verwerving van het Nederlands groter dan
voor het Frans. We zagen dat Nederlandse kinderen beginnen met het produceren van niet-finiete werkwoordsvormen in OV-structuren. Dit type uitingen vinden we ook bij tweetalige kinderen maar niet bij vreemdetaalleerders.
We vinden ze echter weer wel bij tweedetaalverwervers, met name bij beginnende of gefossiliseerde Turkstalige leerders van het Nederlands, die een
OV-moedertaal hebben en de OV-volgorde transfereren naar het Nederlands,
ook in zinnen waar dit niet conform de doeltaal is, zoals in (56):
(56) en dan die jongen die bal gooien
Het meest hardnekkige probleem dat tweedetaalleerders van het Nederlands
ontmoeten bij de verwerving van de woordvolgorde is de toepassing van de
V2-regel in zinnen die beginnen met een ander element dan het onderwerp.
Zoals we hebben gezien, plaatsen zelfs mensen die al 20 jaar of meer in
Nederland wonen, het onderwerp op de tweede en het werkwoord op de
derde positie in de zin. Deze fout komt bij eentalige kinderen nooit voor, bij
tweetalige kinderen soms, bij vreemdetaalleerders van het Nederlands voornamelijk in de beginfase van het leerproces, gevorderde leerders maken deze
fout slechts sporadisch.
In lets mindere mate blijft ook de woordvolgorde in de bijzin problematisch
voor tweedetaalleerders. Daar blijft de neiging bestaan om het onderwerp op
de tweede en het werkwoord op de derde plek na het voegwoord te plaatsen,
in plaats van het werkwoord aan het eind van de zin te zetten.
Het lijkt erop dat de verwerving van het Nederlands problematischer is dan
die van het Frans. Immers, zelfs gevorderde tweedetaalleerders blijven in het
Nederlands fouten maken, terwij1 dat in het Frans slechts bij hoge uitzondering het geval is. De vraag is hoe dat verklaard kan worden.

7. DISCUSSIE EN CONCLUSIE

Bestudering van de verwerving van de woordvolgorde van het Frans door
eentalige kinderen, tweetalige kinderen, tweedetaalleerders en vreemdetaalleerders kon leiden tot de conclusie dat al deze taalverwervingsprocessen
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ongeveer hetzelfde verlopen. Alle groepen leggen een duidelijke voorkeur
aan de dag voor de (S)VO-volgorde in deze taal. Slechts bij uitzondering
maken de tweetalige kinderen, de (gevorderde) tweedetaalleerders en vreemdetaalleerders hier fouten tegen. Bestudering van de verwerving van de
Nederlandse woordvolgorde door dezelfde groepen leerders toont aan dat de
zaken niet zo eenduidig zijn. Immers, de verwerving van de Nederlandse
woordvolgorde loopt niet parallel voor alle groepen leerders. Kinderen
beginnen met uitingen bestaand uit een lijdend voorwerp gevolgd door een
niet-finiet werkwoord. Deze constructie komt bij tweedetaalleerders en
vreemdetaalleerders niet voor (behalve in de allereerste fasen bij Turkse leerders, die een OV-moedertaal hebben). De verwerving van het Nederlands
leidt ook tot meer fouten dan die van het Frans. Met name gevorderde tweedetaalverwervers maken nog veel fouten door toepassing van een SVO-strategie die in het Nederlands tot verkeerde resultaten leidt. De vraag is uiteraard
hoe dit komt.
Een mogelijke verklaring zou zijn dat de SVO-volgorde universeel aantrekkelijk is, zoals geclaimd door Clahsen en Muysken (1986) en door Klein en
Perdue (1989). Dat zou verklaren dat zowel Franse leerders van het Nederlands als Nederlandse leerders van het Frans een voorkeur lijken te hebben
voor het gebruik van SVO-volgordes en daamaast dat er in het Frans, een
SVO-taal, minder problemen zijn met verwerving van de woordvolgorde dan
in het Nederlands. Deze mogelijke verklaring wordt, zoals ik hierboven
aangaf, enigszins ontkracht door het feit dat Turkse leerders van het Nederlands niet zonder meer meegaan in de algemene voorkeur voor SVO, maar
net als Nederlandse kinderen OV-structuren gebruiken. Klein en Perdue
(1989) claimen overigens dat dit een zeer kortdurend stadium is, dat wordt
gevolgd door een SVO-stadium, ook bij de Turkse leerders.
Een andere verklaring berust op de mate van eenduidigheid van de woordvolgordes in beide talen. Het Frans vertoont, zoals ik heb besproken, een
zeer consistente VO-volgorde in zowel hoofdzin als bijzin. Inversie van
onderwerp en gezegde wordt vermeden en komt in de spreektaal niet of nauwelijks voor. Zelfs in de vraagzin wordt inversie omzeild door gebruik van
`est-ce que' of intonatie of van vraagwoorden aan het eind van de zin (tu
t'en vas ? tu vas oa?). Alleen in verheven schriftelijk taalgebruik komt de
inversie soms voor. Het Nederlands daarentegen kent vele mogelijke volgordes. Om te beginnen is de woordvolgorde in de hoofdzin anders dan die
in de bijzin. Binnen de hoofdzin staat het werkwoord altijd op de tweede
plaats in de declaratieve zin, met als gevolg dat het onderwerp moet
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verhuizen naar de derde positie als er een ander element aan het begin van
de zin staat. Het werkwoord kan op de eerste of tweede positie staan in de
vraagzin (ga je weg? waar ga je naar toe?). Kortom, de leerder moet steeds
een keuze maken en kan niet op de automatische SVO-piloot varen. Vooralsnog lijkt deze tweede verklaring – gebaseerd op de oppervlaktestructuur
van de zinnen in beide talen – plausibeler. Het argument van de universele
aantrekkelijkheid van de SVO-structuur verdient overigens nog wel verder
onderzoek.
Een andere conclusie die uit de hier beschreven onderzoeken valt to trekken,
is dat instructie kennelijk een rol speelt in de mate waarin een tweede taal
succesvol wordt verworven. Dit bleek uit het onderzoek naar de verwerving
van het Nederlands : de woordvolgorde blijft veel problematischer voor
ongestuurde dan voor gestuurde leerders. De soort fouten die beide groepen
maken zijn vergelijkbaar, maar de groep die geen gericht onderricht heeft
ontvangen, blijft meer fouten maken. In alle gevallen komen deze fouten
voort uit interferentie van de moedertaal. Daarmee kunnen we concluderen
dat het onderscheid tussen tweede- en vreemdetaalverwerving niet zomaar
overboord gegooid kan worden. Ook concluderen we dat interferentie een
belangrijke factor blijft in de verklaring van leerproblemen in een tweede of
vreemde taal. En daarmee zijn twee `ouderwetse' toegepast taalkundige
begrippen in ere hersteld.
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Contrastieve fraseologie Nederlands-Frans

Jean-Pierre Colson, Institut libre Marie Haps & Universite catholique de Louvain

1. FRASEOLOGIE : THEORETISCHE ACHTERGROND

Zowel fraseologie (de vaste verbindingen in de brede zin) als het daaraan
verwante verschijnsel figuurhjke taal staan in een aantal recente taalkundige
theorieen centraal. In het kader van de corpuslinguistiek wees John Sinclair
(1991) er al op dat er sprake is van het idiom principle (idioomprincipe):
ongeveer de helft van alle teksten bestaat uit vaste verbindingen. Ook binnen
de cognitieve semantiek (Lakoff, 1988) en de cognitieve linguistiek (Langacker, 1999, 2000; Taylor, 2002) wordt ruimschoots aandacht besteed aan de
beschrijving van metaforen, die veel raakpunten vertonen met fraseologie.
Er bestaat weliswaar geen echte theorie van de fraseologie, maar het aantal
publicaties die n.a.v. de activiteiten en colloquia van Europhras, de Europese
Vereniging voor Fraseologie, tot stand kwam, is indrukwekkend. Burger
(1998) en Burger et al. (2007) bieden een uitgebreid overzicht van alle theoretische vragen en ook praktische problemen op dat gebied. De grondgedachte van deze linguIstische stroming is dat vaste verbindingen in de brede
zin geen uitzondering zijn, zoals lang gedacht werd onder invloed van de
generatieve grammatica, maar eerder de hoekstenen vormen van taalstructuur. Het gaat daarbij onder meer om de volgende hoofdcategorieen:
– communicatieve vaste verbindingen (zeg het maar, ga zitten, prettig
weekend)
– grammaticale vaste verbindingen (tot en met, nu en dan, met behulp van)
– semantische vaste verbindingen (collocaties: hevige kritiek; halfidiomen:
een beroep doen op iemand; idiomen: de kat uit de boom kijken)
In het theoretisch onderzoek van de laatste tien jaar legt de constructiegrammatica (Goldberg, 1995; Croft, 2001; Tomasello, 2003) ook de nadruk op
het idiomatische aspect van het taalgebruik, in tegenstelling tot de traditionele syntactische theorieen. Volgens M. Hiining (2007) kan de constructiegrammatica zelfs als een `verlengstuk van de fraseologie' beschouwd worden.
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Ook het inspirerende boek van Dobrovol'skij & Piirainen (2005) wijst op de
complexe wisselwerking tussen fraseologie en figuurlijke taal: niet alle vaste
verbindingen zijn figuurlijk, maar de basis van de idiomaticiteit is het
bestaan van mentale beelden die ook verband houden met de cultuur.

2. UITGANGSPUNT VAN DE CONTRASTIEVE FRASEOLOGIE
Gaat men ervan uit dat fraseologie en figuurlijke constructies wezenlijke
aspecten zijn van het taalgebruik en van de taalstructuur, dan ligt het ook
voor de hand om vaste verbindingen uit verschillende talen met elkaar te vergelijken. Contrastieve studies vormen daarom een belangrijk onderdeel van
het fraseologisch onderzoek, al staan in de literatuur vooral het Duits en het
Engels in contrast met een of meer andere talen.
Wie in deze studies een grootste gemene deler zoekt, komt zeer zeker met
een korte lijst uit de bus. Tot nu toe heeft niemand trouwens kunnen aantonen dat fraseologie universeel is, maar alles wijst er toch op dat de wisselwerking tussen lexicon, morfologie, syntaxis, figuurlijke taal en vaste verbindingen voor alle (tot nu toe onderzochte) talen geldt. leder vogeltje zingt
bovendien zoals het gebekt is, en het is dan ook geen wonder dat de juiste
combinatie tussen deze verschillende elementen taalafhankelijk is. Verder
hoeft het ook geen betoog dat taal en cultuur in nauw verband staan met
elkaar, zodat fraseologie en metaforen de weerspiegeling zijn van een aantal
culturele kenmerken van een bepaalde taalgroep. Het blijkt by . dat er onderscheid kan worden gemaakt tussen maritieme en continentale culturen, en dit
geldt o.a. voor het Frans en het Russisch aan de ene kant; het Engels en het
Nederlands aan de andere. Zoals bekend, zijn in het geval van het Nederlands
de vaste verbindingen ontleend aan de scheepstaal schering en inslag : iets in
de wacht slepen, tussen wal en schip vallen, schoon schip maken met, driemaal is scheepsrecht, enz.

3. PRAKTISCHE TOEPASSINGEN VAN DE CONTRASTIEVE FRASEOLOGIE
Zoals gezegd, zijn de corpuslinguIstiek, de constructiegrammatica en de fraseologie tot de conclusie gekomen dat taal veel meer is dan de verbinding
van lexicale elementen d.m.v. syntactische regels : de meeste constructies
hebben een min of meer idiomatisch karakter, en maken deel uit van frequente patronen die niet op voorhand te voorspellen zijn.
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Alle gevorderde leerders van een vreemde taal weten ook hoe moeilijk het is
om in de doeltaal te schrijven. Taaldocenten worden dagelijks met het verschijnsel geconfronteerd, dat studenten zinnen of uitingen produceren, die
weliswaar grammaticaal zijn, maar die kunstmatig aandoen, omdat geen
enkele moedertaalspreker die zin op die manier geformuleerd zou hebben.
Studenten attent maken op de vastheid van de meeste taalconstructies is pas
dan mogelijk, als ze enig inzicht hebben in contrastieve fraseologie. Het traditionele talenonderwijs heeft daar weinig aandacht aan besteed, behalve misschien voor de frequente communicatieve vaste verbindingen. De meeste studenten hebben daarom geen idee van het belang van de fraseologie, en hun
pogingen om in de vreemde taal eenvoudige teksten te schrijven, worden zelden met succes bekroond, omdat ze in hun eigen moedertaal blijven denken.
Het lezen in beide talen van parallelle teksten die rijk zijn aan fraseologie is
een praktische vorm van contrastieve fraseologie die uitkomst kan bieden.
Ook in het kader van de vertaaltheorie en de vertaalpraktijk is de contrastieve
fraseologie onontbeerlijk. In de literatuur is het probleem van translationese
al vaak aan de orde gekomen (Tirkkonen-Condit, 2002) : kunstmatige vertalingen die ergens te situeren vallen tussen bron- en doeltaal, met een gebrekkige fraseologie als een van de hoofdoorzaken.
Zowel in het vreemdetalenonderwijs als in de vertaalopleidingen zijn de leerkrachten (soms onbewust) met contrastieve fraseologie bezig : 'Die zin klinkt
een beetje vreemd' , Dat zou je anders moeten formuleren' , enz. Op zijn taalgevoel afgaan is weliswaar belangrijk, maar in onze tijd van multimedia en
internet kan dit toch met meer recente technieken aangevuld worden.

4. CONTRASTIEVE FRASEOLOGIE : METHODOLOGISCHE PROBLEMEN

In de literatuur zijn veel voorbeelden te vinden van fraseologische verschillen die te herleiden zijn tot culturele contrasten. In de regel zijn de voorbeelden sterk idiomatische constructies, de bekende idiomen of idiomatische uitdrukkingen : constructies die gekenmerkt worden door gefixeerdheid maar
ook door niet-compositionaliteit van de betekenis.
Dobrovol'skij & Piirainen (2005, p. 39) beschouwen ze zelfs als 'the central
and most important class of phrasemes' (de centrale en belangrijkste categorie binnen de vaste verbindingen). Dit stelt ons voor een methodologisch
probleem, want corpusonderzoek wijst er integendeel op dat het gros van de
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fraseologie uit communicatieve en grammaticale vaste verbindingen bestaat.
De gehanteerde methodologie is met andere woorden sterk afhankelijk van
het nagestreefde doel van het contrastief onderzoek. Wil men aandacht besteden aan culturele verschillen, dan is cognitief geinspireerd onderzoek naar
idiomen en metaforen weliswaar de aangewezen weg. Is het de onderzoeker
of de leerkracht eerder te doen om een breder overzicht van contrasten in
taalgebruik en taalsystematiek, dan moet hij op zoek gaan naar een methodologie die hem in staat stelt zijn intuitie te objectiveren.
In het geval van het Nederlands en het Frans springen de fraseologische verschillen in het oog. Het Nederlands is een West-Germaanse taal, die zoals het
Engels en het Duits veel gebruik maakt van de combinatiemogelijkheden tussen basiswerkwoorden en grammaticale elementen (bv. door elkaar halen, uit
elkaar houden), terwijl het Frans als Romaanse taal liever een beroep doet op
abstracte woorden en Latijnse of Griekse etymologie (in dit geval resp. melanger, confondre; distinguer). Naast het anekdotische karakter van dergelijke
voorbeelden, is het zozeer de vraag welke invloed dergelijke subtiele verschillen hebben op het volledig fraseologisch gebruik van het Nederlands en het
Frans, en ook of ze wel degelijk met bewijsmateriaal kunnen worden gestaafd.
Een beroep doen op de traditionele corpuslinguistiek zet meestal geen zoden
aan de dijk, want uit onderzoek blijkt (Moon, 1998, 2007; Colson 2004,
2007) dat de meeste vaste verbindingen (zelfs in het Engels) een frequentie
hebben van minder dan een per miljoen woorden. Zo vertonen frequente
Engelse idiomen als spill the beans, kick the bucket, rain cats and dogs een
aantal treffers van resp. 311, 52 en 39 op een Engels corpus van 450 miljoen
woorden (Moon, 2007, p. 1050), en dit valt dus samen met frequenties van
0.69, 0.12 en 0.09 per miljoen woorden.
Een concreet voorbeeld moge het bovenstaande toelichten. Stel dat we
onderzoek willen doen naar de fraseologische omgeving van het Nederlandse
werkwoord grijpen en een van de hoofdvertalingen ervan, saisir. Op een corpus (een jaar) van NRC-Handelsblad en van de Belgische krant Le Soir gaan
we in dit eenvoudige voorbeeld op zoek naar alle combinaties waarin grijpen
gevolgd werd door de of het, zowel in SOV- als in SVO-volgorde. Het programma (JP Colson) zorgt dan voor een frequentielijst van alle woorden die
net op de of het volgden. Er werd ook rekening gehouden met de vervoegde
vormen van het werkwoord. Al die elementen kunnen gemakkelijk in een
reguliere expressie worden gegoten, bijvoorbeeld met behulp van de Perlprogrammeertaal. Voor het Frans werd een soortgelijke methode gevolgd,
alleen voor SVO uiteraard.
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TABEL 1

Frequentielijst (fragment) van substantieven na ' grijpen'
en ' saisir' op een krantencorpus
GRIJPEN
11
11
11
9
8
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

hart
leven
lucht
macht
kans
pen
afgevaardigden
hand
telefoon
algemeen
andere
basgitaar
beest
bende
bezoeker
broekspijpen
bureaucraten
clubs
divisie
drugs
drugsmaffia
erotiek
fractie
gelegenheid
gesprek
hongerstaking
hoteliers
kano
keel
kind
Madden
kraag
land
lipstick
luchtledige
microfoon

SAISIR
9
4
4
3

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

occasion
balle
marche
comite
commission
dimension
perche
taureau
bonheur
chambre
chance
coccinelle
coherence
complexite
conference
conseil
enorme
evolution
film
fonctionnement
justice
maniere
monde
opportunite
parquet
periple
petit
pied
poids
politique
pourquoi
realite
sainte
sens
sensualité
travail
tribunal
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Uit tabel 1 blijkt in de eerste plaats dat de oogst wat magertjes is. Zelfs de
frequentste treffers liggen rond het cijfer 10. Verder is de verleiding groot
om er iets achter te zoeken, en op het eerste gezicht bevestigt dit eenvoudige
voorbeeld al dat de fraseologische kloof tussen het Nederlands en het Frans
groot is. Zo stelt men by . vast dat de Nederlandse substantieven hoofdzakelijk concreet zijn, terwijl het Franse fragment meer abstracte woorden biedt
(bonheur, coherence, complexite, evolution...); dit komt waarschijnlijk doordat saisir in die gevallen eerder met begrijpen, snappen correspondeert. Ook
valt het op dat de eerste drie treffers voor het Nederlands geen voorbeelden
zijn van collocaties bij het werkwoord grijpen, maar idiomen, namelijk uit
het hart I uit het leven I uit de lucht gegrepen. De volgende drie elementen in
de Nederlandse reeks (grijpen in combinatie met macht, kans, pen) zijn halfidiomen (de betekenis blijft gedeeltelijk compositioneel). Onder de zes eerste
voorbeelden vinden we dus Been enkele gewone collocatie, maar alleen idiomen en halfidiomen. In het Frans daarentegen vinden we onder de zes eerste
resultaten vier gewone collocaties (saisir in combinatie met marche, comite,
commission, dimension), een halfidioom (saisir l'occasion) en een idioom
(saisir la balle, als afkorting van saisir la balle au bond).
Aan de ene kant levert deze methodologie interessante resultaten op, maar
aan de andere is toch enige voorzichtigheid geboden bij de interpretatie
ervan, omdat de treffers zo weinig frequent zijn, dat de statistische waarde
ervan gering is. De onderzoeker die i.v.m. contrastieve fraseologie veel meer
voorbeelden aangeboden wil krijgen, is eigenlijk op Internet aangewezen.
Sinds het verschijnen van het themanummer 'Web as Corpus' van het tijdschrijft Computational Linguistics (Kilgariff & Grefenstette, 2003) is het
namelijk duidelijk geworden dat het Web best als taalkundig corpus mag
worden gebruikt, op voorwaarde dat men rekening houdt met de specifieke
kenmerken ervan. Ook voor de contrastieve fraseologie opent deze methode
heel wat nieuwe perspectieven.

5. CONTRASTIEVE FRASEOLOGIE NEDERLANDS-FRANS :
EXPERIMENTEN MET EEN WEBCORPUS
Willen we een objectief beeld proberen te krijgen van fraseologische verschillen tussen twee talen, dan moeten we enerzijds een gigantisch corpus tot
onze beschikking hebben, en anderzijds een geautomatiseerde methode die
ons in staat stelt het kaf van het koren te scheiden, i.c. gewone combinaties
van vaste verbindingen te onderscheiden.
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In de corpus- en computerlinguistiek wordt al jaren geprobeerd collocaties
automatisch uit corpora te extraheren. Op basis van statistische scores zoals
t-score, log-likelihood, mutual information en vele andere werden tot nu toe
acceptabele resultaten bereikt, al bestaat er bij de specialisten nog geen eensgezindheid, noch over de ideale score, noch over de statistische fundering
van deze methode. Voor een overzicht, zie b y. Evert (2004) en ook de webpagina van de auteur, www.collocations.de.
Het nadeel van deze statistische scores is o.a. de traagheid waarmee ze werken, want het hele corpus moet eerst in reeksen van twee woorden worden
gesplitst, de zgn. bigrammen, en pas dan worden die aan de statistische score
onderworpen. Voor heel grote corpora is dat onbegonnen werk, behalve
natuurlijk als de volledige berekeningen op voorhand beschikbaar zijn
gemaakt op een cd-rom met het corpus, zoals dat het geval is met het British
National Corpus (http : //www.natcorp.ox.ac.uk/).
Zo'n methode op het Web toepassen is uiteraard toekomstmuziek, al heeft de
zoekmachine Google een experiment gedaan met een Engels corpus van niet
minder dan een biljoen woorden, waarvan alle n-grammen werden gehaald
(voor meer informatie: http://www.ldc.upenn.edu/Catalog/CatalogEntry.jsp?
catalogId=LDC2006T13).
In plaats van het hele corpus te doorlopen bestaat er een andere, veelbelovende mogelijkheid: de macht van de zoekmachine zelf benutten. Met
behulp van de zoekmachine AltaVista werd geprobeerd om een aangepaste
versie van de mutual information score op bigrammen toe te passen (Turney,
2001; Baroni & Vegnaduzzo, 2004):

TABEL 2
`Web-based mutual information' voor bigrammen

hits (wl NEAR w2
WMI(wi ,w2 ) = log2 N .
hits(wl)hits(w2)
Dit leest als volgt: de WMI-score (`web-based mutual information') van
twee grammen men w2 is de logaritme (grondtal 2) van N (het totaal aantal
woorden in het corpus), vermenigvuldigd door het aantal treffers waarbij de
twee bigrammen naast elkaar stonden (met de operator NEAR), gedeeld door
de vermenigvuldiging van het respectievelijke aantal treffers van beide
bigrammen. Het probleem met deze formule is dat ze een beroep deed op de
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`NEAR'-operator van de zoekmachine AltaVista, en die is niet meer beschikbaar. Bovendien is het werken met bigrammen weliswaar heel interessant,
vooral als men op zoek gaat naar collocaties zoals Substantief + Adjectief,
maar dit geeft toch geen algemeen beeld van het fraseologisch gebruik. Een
beroep doen op hogere n-grammen, in de eerste plaats trigrammen, is daarom
aangeraden.
Helaas bestaat er voor trigrammen, viergrammen en andere nog geen algemeen aanvaarde statistische methodologie: 'If the mathematics of word pair
statistics is based on the well-understood 2x2 contingency table, an extension
to higher dimensions (three, four,... words) is not yet fully understood even
theoretically.' (Heid, 2007, p. 1042).
Daar staat tegenover dat het Web als corpus een goudmijn is voor fraseologische studies (zie Colson, 2007). Voor de eerste keer sinds het ontstaan van
taalkundig onderzoek heeft men vandaag bliksemsnel toegang tot een corpus
dat zelfs voor talen als het Nederlands miljarden woorden groot is. Voor het
eerst ook kunnen concurrerende taaltheorieen blootgesteld worden aan de
vuurproef van het bijna oneindig taalmateriaal. Zo bleek dat de hierboven
beschreven statistische extractie van significante bigrammen, die tot nu toe
acceptabele resultaten opleverde op corpora van redelijke omvang, heel wat
to wensen overliet als het om het Web ging. Deze vaststelling bevestigt het
argument dat taal geen statistisch verschijnsel is, maar eerder een combinatie
van semantische en structurele verschijnselen. Dit lijkt een waarheid als een
koe, maar corpuslinguIstiek, constructiegrammatica en fraseologie kunnen
precies beschouwd worden als nieuw bewijsmateriaal voor het structuralisme
(zie ook Hiining, 2007).
Met al die elementen voor ogen doe ik momenteel experimenteel onderzoek
naar alternatieve methoden die objectieve fraseologische verschillen tussen
twee of meer talen kunnen laten zien. De eerste stap is het vinden van een
algoritme met een structurele basis voor de automatische extractie van
gefixeerde trigrammen uit elektronische corpora. Zoals gezegd, zijn trigrammen immers een goed compromis tussen collocaties en bredere structuren.
Zij kunnen bovendien een collocatie bevatten. Als hypothese gaan we ervan
uit dat het aantal vaste trigrammen uit een tekst een objectief beeld geeft van
het algemeen fraseologisch niveau van deze tekst.
Op basis van de bovenvermelde studies over bigrammen en van de informatietheorie heb ik een werkalgoritme voor trigrammen ontworpen, de 'web log
ratio (WLR)', die gebruik maakt van de Google API (de geautomatiseerde
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versie van de bekende zoekmachine, die toegankelijk is voor computerprogramma's).

TABEL

3

`Web Log Ratio' voor trigrammen

T=Trig(G1,G2,G3)
T#=Trig(G1, ,G3)
WLR=100 In(f T)/In(f T#) y (G1,G2,G3)

T is een trigram en T# staat voor een trigram waarbij het centrale element
vervangen wordt door de ster van de zoekmachine Google (dit symbool vervangt in principe een woord, soms twee of drie). De WLR-score is dan 100
maal de natuurlijke logaritme van de frequentie van T, gedeeld door de
natuurlijke logaritme van de frequentie van T#, vermenigvuldigd door de
gamma-factor voor deze grammen. Deze gamma-factor correspondeert met
de natuurlijke associatie van deze drie grammen door de Google zoekmachine. Op die manier wordt vermeden dat heel frequente trigrammen systematisch als een fraseologische structuur worden beschouwd. Dit werkalgoritme heeft geen zuiver statistische fundering : het gaat eerder om een
vertaling voor de computer van het feit dat een bepaalde structuur door een
moedertaalspreker als gefixeerd beschouwd zal worden. Omdat het Googlezoekalgoritme precies op zoek gaat naar alle frequente combinaties tussen
gevraagde elementen, biedt zo'n formule interessante resultaten. Nogmaals
dient onderstreept te worden dat deze score experimenteel is. Na experimenten met een tiental andere formules bleek deze het dichtst te liggen bij wat
intditief (d.i. op basis van moedertaalcompetentie) als een gefixeerde trigram
beschouwd zou moeten worden. Een gefixeerde trigram kan uiteraard meer
zijn dan een idioom: het kan om een collocatie gaan met een bijkomend element (die hevige kritiek), of ook om een eigennaam die uit drie woorden
bestaat (De Lage Landen), of nog om een samengestelde term (raad van
bestuur).
Zo'n score (die zeker nog voor verbetering vatbaar is) kan op verschillende
manieren benut worden voor contrastief fraseologisch onderzoek. Een eerste
methode bestaat erin vergelijkbare teksten in twee talen te verzamelen. Laten
we opnieuw een eenvoudig voorbeeld gebruiken. Hieronder volgt een fragment van hetzelfde nieuws (30 april 2008) in een Vlaamse krant (De Tijd) en
een Franstalige krant (Le Soir). Het ging om de bekende communautaire
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heisa van Belgie, waarachtig een onuitputtelijke bron van contrastieve fraseologie Nederlands-Frans.
Leterme: 'Er is geen crisis' Volgens premier Yves Leterme is er geen
sprake van een regeringscrisis. Dat verklaarde hij in de wandelgangen
van de Senaat. De eerste minister benadrukte dat zijn kartel niet alleen
de stemming van de Vlaamse splitsingsvoorstellen vraagt, maar ook
wil onderhandelen. Er zal sowieso moeten worden onderhandeld, zelfs
met een stemming, herhaalde de premier.(belga) – De regeringsleider
(foto) beklemtoonde ook dat het kartel het kartel is en dat hij als eerste
minister zal zien hoe de situatie best wordt aangepakt. Leterme pleitte
tot slot nogmaals voor een sereen klimaat. "Dat moet mogelijk zijn als
iedereen het hoofd koel houdt", luidde het. De uitspraken van Leterme
volgden op de vergadering van de CD&V/N-VA-kamerfractie eerder
op de dag. CD&V/N-VA blijft bij het standpunt dat het politiek
bestuur maandag over Brussel-Halle-Vilvoorde innam: de Vlaamse
voorstellen om de kieskring te splitsen moeten volgende week op de
agenda van de plenaire Kamer komen, maar tegelijkertijd moet er
ruimte blijven voor onderhandelingen.
De vergadering van de fractie kwam er vlak na de briefing die premier
Leterme gaf na afloop van het kernkabinet. Daar liet de eerste minister weten dat het parlement meester van is van zijn agenda, maar
voegde hij er ook aan toe dat eenzijdige handelingen de onderhandelingen over de verdere staatshervorming in gevaar kunnen brengen.
Hij stelde ook nog van plan te zijn zijn partijgenoten duidelijk te
maken wat hij denkt over de kwestie.
Op de vergadering van de CD&V/N-VA-fractie heerste naar verluidt
eensgezindheid over het pad dat de volgende dagen moet worden
bewandeld. Het kartel blijft bij het standpunt dat het politiek bestuur
maandag innam. Toen liet CD&V-voorzitter ad interim Wouter Beke
weten dat zijn partij de parlementaire behandeling van het BHV-wetsvoorstel wil voortzetten en het dus volgende week wil agenderen,
maar tegelijkertijd ook ruimte laat voor onderhandelingen. De fractie
sloot zich ook woensdag unaniem bij deze houding aan.
Premier Leterme – die op de fractievergadering aanwezig was, maar naar
verluidt niet tussenkwam – verklaarde dinsdag dat er de komende dagen
niet wordt onderhandeld over BHV en dat op korte termijn dus ook geen
oplossing te verwachten valt. De onderhandelingen over de tweede ronde
in de staatshervorming, en dus ook over BHV, beginnen pas midden mei.
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Volgens de woordvoerder van de premier zijn er dit weekend geen
vergaderingen voorzien. Maandag en dinsdag trekt Leterme respectievelijk naar Parijs en Berlijn in het kader van zijn "aantredingsbezoeken". (De Tijd, 30 april 2008)
Il n'y a pas de crise pour Leterme Pour le Premier ministre, it n'y a
pas de crise. "Il faut creer un climat serein", a-t-il dit. Ce mercredi, le
CD&V/N-VA a reaffirms sa volonte de mettre a l'ordre du jour la
proposition de scission de l'arrondissement de BHV la semaine prochaine. Pour eviter que la proposition de loi des partis flamands sur la
scission de BHV ne court-circuite le travail gouvernemental et ne provogue une crise dans la majorite, faisons en sorte que le parlement ne
se reunisse pas, et le tour est joue. Il suffisait d'y penser. Cela n'a pas
echappe aux chefs de groupe de la pentapartite: CD&V, VLD, MR,
PS et CDH. Les cinq se sont retrouves tot mardi matin et sont convenus de defendre une position commune en conference des presidents
un peu plus tard, avant midi, laquelle devait decider de l'ordre du jour
des travaux en assemblee pleniere ce mercredi a la Chambre. Faisons
l'impasse sur cette pleniere (la veille de 1'Ascension, du Premier mai,
tout ca...), retrouvons-nous dans une semaine. Et le tour est joue. Les
carottes etaient cuites déjà: la veille, en comite ministeriel restreint,
Yves Leterme avait d6samorce provisoirement la "bombe" BHV en
annoncant le debut des negociations sur la seconde phase de la
reforme de l'Etat, la convocation imminente du groupe Octopus
(majorite + opposition, si possible), et en tracant les grandes lignes
d'un schema institutionnel qu'il doit completer et soumettre a ses
vice-Premiers ce mercredi, en principe. La reunion des chefs de groupes, mardi vers 11 heures, autour d'Herman Van Rompuy, s'est
deroulee sans &lats. Comme prevu, les representants du Vlaams
Belang, de la liste Dedecker et du SP.A ont reclame que la Chambre
se reunisse en pleniere ce mercredi, et, comme prëvu encore, ceux de
la majorite leur ont r6plique en substance: "Non merci", evitant de la
sorte que les premiers ne relancent le debat sur la scission de BHV.
Yves Leterme obtient un delai d'une semaine. Jusqu'a la prochaine
conference des presidents des groupes parlementaires, mardi prochain, 6 mai, appel& a fixer l'ordre du jour des travaux de la séance
pleniere de la Chambre du 7 mai, consacree au vote de la loi-programme du gouvernement, cela avant une autre pleniere, tres "a risques" celle-la, le lendemain, 8 mai, jour de... la Liberation, et neanmoins voue a l'affrontement Nord-Sud si, entre-temps, Yves Leterme
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n'a pas convaincu ses troupes de laisser une chance a la negociation,
et de garder au frigo leur proposition de loi sur la scission de BHV.
La sequence politique des 6-7-8 mai s'annonce donc comme extremement delicate – on a l'habitude. Le Premier s'active comme un beau
diable pour eviter l'enfer. (Le Soir, 30 april 2008)
De gemiddelde WLR-score bedroeg voor de Nederlandse tekst 45.74 en voor
de Franse 42.41. Als men er rekening mee houdt dat de score op een logaritmische schaal berust, is dat verschil niet gering. Andere experimenten met
soortgelijke teksten wezen ook in dezelfde richting : de gefixeerdheid van de
trigrammen (en dus als hypothese het algemeen fraseologisch gebruik) bleek
in dergelijke krantenartikelen hoger te liggen voor het Nederlands dan voor
het Frans.
Deze benadering kan met een andere methodologie aangevuld worden: het
vergelijken van vertalingen. Om er zeker van te zijn dat teksten uit twee of
meer talen met elkaar vergeleken kunnen worden op basis van hun fraseologische kenmerken, ligt het beroep op meertalige vertalingen voor de hand.
Wel moet ervoor gezorgd worden dan het om kwaliteitsvertalingen gaat,
zoals by. de officiele documenten van de Europese Unie.
Ter illustratie van deze methode wordt in de tabel hieronder de WLR-score
aangegeven voor resp. de Nederlandse en de Franse versie van het EUdocument over The European Ombudsman (fragment).
Uit dit voorbeeld blijkt opnieuw dat de gefixeerdheid van de trigrammen
sterker is in de Nederlandse tekst dan in de Franse : de WLR-score bedraagt
48,29 voor het Nederlands en 44,39 voor het Frans. Met het nodige voorbehoud kunnen we in het kader van de contrastieve analyse de hypothese formuleren dat journalistieke teksten in het Nederlands rijker zijn aan fraseologie dan in het Frans, althans wat het gebruik van bestaande patronen betreft.
Het Frans lijkt bovendien veel meer te steunen op metaforen (in het Franse
artikel by . La bombe BHV), en clichés (creer un climat serein, les carottes
etaient cuites). Interessant is ook een vergelijking met de Engelse versie,
waarvan de WLR-score nog veel hoger ligt.
Met een gemiddelde score van 54,62 blijkt de fraseologische densiteit in deze
Engelse tekst nog veel hoger te liggen. Opnieuw moet men voorzichtig zijn
met de interpretatie van die cijfers, die van een nog te verfijnen werkalgoritme afhangen, maar deze tekst blijkt koren op de molen te zijn van de vaakgehoorde stelling dat het Engels de meest idiomatische taal is: om dezelfde
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TABEL

4

`Web Log Ratio' voor een Nederlandse en een Franse vertaling
van een EU-document

Average WebLog Ratio: 48,29
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Average WebLog Ratio: 44,39
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inhoud uit te drukken werd in het fragment een beroep gedaan op een meerderheid van structuren die sterk gefixeerd zijn.
Laten we in verband met deze EU-documenten tenslotte opmerken dat de
Europese vertalers weliswaar de opdracht krijgen om vrij neutrale teksten
samen te stellen, zonder te veel idiomaticiteit. Maar dit weerspiegelt alleen de
verspreide misvatting dat fraseologie vooral of zelfs alleen uit idiomatische uitdrukkingen bestaat. Bewust of onbewust valt elke vertaler in zijn moedertaal
terug op patronen die voor hem vanzelfsprekend zijn, omdat ze precies deel
uitmaken van fraseologie in de brede zin. Het gaat hier niet om idiomen, maar
om een resem grammaticale, communicatieve, redactionele vaste verbindingen
en om collocaties. Deze dragen precies in hoge mate bij tot het algemeen fraseologisch gebruik, en zijn voor anderstaligen heel moeilijk te beheersen.

6.

BIJ WIJZE VAN CONCLUSIE

Contrastief fraselogisch onderzoek is heel interessant voor het ontdekken van
culturele verschillen, maar het heeft ook gevolgen voor het vreemdetalenonderwijs, de natuurlijke taalverwerking (NLP), de vertaaltheorie en de vertaalpraktijk.
Is het de bedoeling om objectieve verschillen in het fraseologisch gebruik
van twee of meer talen te ontdekken, dan is het ontwikkelen van een
betrouwbare methodologie voor dit vrij recente onderzoeksgebied een prioriteit. In dat verband kan de intuitie van de taalkundige beter aangevuld worden door corpusonderzoek, geautomatiseerde computermethodes en statistiek.
Met alle voorbehoud blijkt uit onze eerste experimenten dat de Nederlandse
fraseologie (evenals de Engelse, maar toch in mindere mate) een sterk beroep
doet op bestaande vaste verbindingen, die een hoge onderlinge gefixeerdheid
vertonen. Het Frans daarentegen werkt meer met contextuele metaforen en
clichés om in vergelijkbare teksten voor stijleffecten te zorgen.
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De syntaxis en semantiek van ditransitieve
constructies in het Nederlands, het Frans en
het Engels. Een terreinverkenning

Timothy Colleman, Dominique Willems & Anne-Marie Vandenbergen, Universiteit Gent

1. INLEIDING
Sinds de jaren '80 zijn onderzoekers uit de vakgroepen Frans, Engels en Nederlandse taalkunde van de Universiteit Gent verenigd in de onderzoeksgroep CONTRAGRAM, die zich specifiek bezighoudt met de vergelijkende studie van de
grammatica's van de drie talen. Tot de producten van die samenwerking behoren
onder meer een contrastieve spraakkunst in twee delen (Devos et al., 1991; 1992)
en de Contrastive Verb Valency Dictionary (CVVD), een valentiewoordenboek
met gedetailleerde informatie over de betekenis en het grammaticale gebruik van
ongeveer 600 frequente Nederlandse, Franse en Engelse werkwoorden (zie
http://www.contragram.ugent.be/cvvd.htm). In het huidige onderzoeksproject,
Tetekenis tussen structuur en lexicon' (2005-2011), ligt de klemtoon op fundamenteel taalkundig onderzoek naar de relatie tussen lexicale en constructionele
semantiek in de drie talen. 1 Deze bijdrage presenteert de eerste resultaten van een
deelproject rond ditransitieve constructies. Sectie 2 geeft een defmitie van ditransitiviteit en gaat kort in op het bestaande typologische onderzoek over deze groep
van constructies. In Sectie 3 presenteren we drie overzichtstabellen met de belangrijkste ditransitieve constructies van het Nederlands, het Engels en het Frans, en in
Sectie 4 wordt nader ingegaan op enkele verschillen tussen de drie talen.

2. DITRANSITIEVE CONSTRUCTIES : DEFINITIE EN TYPOLOGIE
Voor dit onderzoek hanteren we in navolging van de recente typologische
studie van Malchukov et al. (2007) een semantisch herkenningscriterium:
een ditransitieve constructie is een constructie met drie argumenten in een
1

Het project wordt gefinancierd door het Bijzonder Onderzoeksfonds van de Universiteit Gent
(GOA-project nr. B/05971/01).
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welbepaalde semantische constellatie, nl. twee (doorgaans menselijke) argumenten die fungeren als begin- en eindpunt van een bezitsoverdracht en een
derde argument, doorgaans een concreet voorwerp, dat die overdracht ondergaat. Om als ditransitief te mogen gelden, moet een constructie dus kunnen
worden gebruikt om ' geven' -, `nemen' - en/of `krijgen' -gebeurtenissen te
benoemen. Dat betekent dat de ditransitieve constructies van een taal x een
subset vormen van de trivalente constructies van die taal: de voorbeelden in
(1) hieronder illustreren constructies die wel drie argumenten hebben, maar
die niet beantwoorden aan de semantische definitie van ditransitiviteit.
(1) a. De trainer vervangt de spits door een verdediger.
b. I put the pen in the box.
c. Il appelait le chef "son pore".
De typologie van ditransitieve constructies is een populair thema in het Internationale taalkundige onderzoek, met naast de daarnet al genoemde studie van
Malchukov et al. (2007) onder meer ook nog recente overzichten van Newman
(2005) en Margetts & Austin (2007), plus heel wat relevant vroeger werk (zie
onder meer de bijdragen in Van Belle & Van Langendonck, 1996 en Van Langendonck & Van Belle, 1998). Dat typologische onderzoek draait om twee
belangrijke, onderling verweven onderzoeksvragen. De eerste vraag is die naar
de formele typologie: welke formele types van ditransitieve constructies kunnen er worden onderscheiden? Op dit vlak is er al bijzonder veel variatie vastgesteld in de talen van de wereld. Tot de belangrijkste formele types behoren
(i) constructies met twee ongemarkeerde objecten (de zgn. dubbelobject-constructies, zie Sectie 3.1.), (ii) constructies met een accusatief- of ongemarkeerd
object plus een tweede object met een speciale casus (datief, allatief, genitief,
enz.), (iii) constructies met een accusatief- of ongemarkeerd object plus een
voor- of achterzetselconstituent, (iv) constructies met een of meer in het werkwoord geincorporeerde argumenten, enzovoort. Die formele variatie bestaat
niet alleen tussen talen onderling maar ook binnen talen, want vaak zijn er in
een en dezelfde taal meerdere mogelijkheden. In Sectie 3 zullen we zien dat dat
ook geldt voor het Nederlands, het Engels en het Frans.2
De tweede belangrijke onderzoeksvraag is die naar de semantische typologie : welk semantisch veld wordt door al die verschillende ditransitieve
2

Een bijkomende dimensie van formele variatie is dan nog de vorm van de objecten: er bestaan
zowel constructies met uitsluitend nominale objecten als constructies waarin een van de
objectplaatsen wordt ingevuld door een bijzin (vgl. 1k gaf hem een boek met 1k vertelde hem

waar het geld begraven lag).
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constructies bestreken? In hoeverre worden ' geven' -, ' nemen' - en `krijgen' situaties bijvoorbeeld door middel van dezelfde constructies benoemd? Of
nog: welke andere types van situaties behalve typische bezitsoverdrachten
kunnen nog zoal worden benoemd door ditransitieve constructies? Veel talen
gebruiken bijvoorbeeld standaard dezelfde constructie(s) voor bezitsoverdrachten en voor allerlei locatieve gebeurtenissen, terwijl andere talen bezitsoverdrachten d.m.v. dezelfde constructie benoemen als allerlei gebeurtenissen met een agens, een patiens en een instrument. In Sectie 4.2. komen we
daar nog kort op terug.

3. DRIE TAALAFZONDERLIJKE OVERZICHTSTABELLEN
De Appendix bevat drie overzichtstabellen met de ditransitieve constructies
van respectievelijk het Nederlands, het Engels en het Frans. Als voorbereiding
op de bespreking van enkele markante verschillen tussen de drie talen in Sectie 4, geven we in deze sectie de nodige toelichting bij die tabellen.

3.1.

KOLOMMEN

In de kolommen zijn per taal de belangrijkste ditransitieve constructies opgenomen. 3 Het liggend streepje in de formele codes staat voor het werkwoord,
en de NP voor de liggende steep voor het subject. De codes T en Z in subscript bij de niet-subject-NP's verwijzen naar de semantische rollen tegenspeler (van de subjectreferent) en zaak. Als het subject de bron van de overdracht noemt, zoals in zinnen met geven, dan fungeert de tegenspeler als het
(beoogde) eindpunt van de overdracht. Noemt het subject daarentegen het
eindpunt van de overdracht, zoals in zinnen met nemen en krijgen, dan is de
tegenspeler uiteraard de bron. De formele code in (2a) hieronder moet dus als
volgt gelezen worden: een constructie met een subject, een werkwoord, een
nominale constituent zonder speciale markering die de tegenspeler van het
subject benoemt en een nominale constituent ingeleid door het voorzetsel met

3

Enkele voorzetselconstructies met een beperkt semantisch bereik zijn niet opgenomen: zo
vertellen, zeggen, enz. in het Nederlands ook in een con-

kunnen werkwoorden van het type

structie met tegen voorkomen (vb. Hij vertelde leugens tegen zijn baas). Deze constructie is
niet opgenomen omdat ze niet met werkwoorden uit de drie basiscategorieen `geven', `nemen'
of `krijgen' kan worden gecombineerd, maar enkel met communicatiewerkwoorden.
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die de zaak benoemt. Deze constructie treffen we onder meer aan bij het
werkwoord begiftigen, zoals in (2b).
NPT met NPz
(2) a. NP
b. De koning begiftigde de schrijver met een adellijke titel.
Het Nederlands en het Engels beschikken allebei over drie formele hoofdtypes van ditransitieve constructies, die in de tabellen gescheiden worden door
de vette lijnen.
1. Beide talen hebben een zgn. dubbelobject-constructie, d.w.z. een constructie waarin noch de NP die de tegenspeler noemt, noch de NP die de
zaak noemt een speciale markering krijgt in de vorm van een casus of
adpositie (vb. Piet gaf Jan een boek, John gave Peter a book). Traditioneel wordt het zaakobject in zulke constructies beschouwd als direct
object en het tegenspelerobject als nominaal indirect object.
2. Daarnaast is er in beide talen een groep van constructies met een ongemarkeerd zaakobject en de tegenspeler gemarkeerd door een voorzetsel
(vb. Piet gaf een boek aan Jan, John gave a book to Peter). De tegenspelerconstituenten in zulke constructies gelden traditioneel als omschreven
indirect object (zeker dan die met aan of to).
3. Ten slotte is er ook een groep van constructies met de omgekeerde 'linking'
van de objectrollen: de tegenspeler verschijnt als ongemarkeerd object en
de zaak wordt ingeleid door een voorzetsel (vb. Hij begiftigde haar met
een landgoed, She presented him with a medal).
In het Frans daarentegen zijn er maar twee formele hoofdtypes, omdat die taal
geen echte dubbelobject-constructie heeft. Ofwel krijgt in het Frans de tegenspeler een speciale markering d.m.v. een voorzetsel of de datiefnaamval (vb.
Pierre a donne un cadeau a Jean I Pierre lui a donne un cadeau, zie ook Sectie 4), ofwel krijgt de zaak een speciale markering (vb. Pierre a pourvu Jean
d'un emploi). Bovendien is er in het Frans minder variatie bij de voorzetsels dan
in het Nederlands en het Engels, en die twee factoren zijn samen verantwoordelijk voor een verschil op macroniveau dat meteen opvalt bij een vergelijking van
de drie tabellen: het Frans telt minder verschillende ditransitieve constructies
dan de twee andere talen.

3.2.

RIJEN

In de rijen vinden we een vijftiental brede semantische categorieen, met naast
de basiscategorieen GIVE, TAKE en RECEIVE onder andere ook SEND, BRING,
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enzovoort. Dat zijn de belangrijkste situatietypes die volgens het
bestaande typologische onderzoek in de talen van de wereld d.m.v. dezelfde
constructies benoemd plegen te worden als prototypische bezitsoverdrachten.
De categorisering is bewust vrij grofmazig, om de tabellen nog enigszins
overzichtelijk te houden.
TELL,

3.3.

CELLEN

Voor elke cel in de tabellen zijn er drie mogelijkheden, die we hier illustreren aan de hand van de gegevens voor de Nederlandse dubbelobjectconstructie (zie de derde kolom van links in de Nederlandse overzichtstabel).
1. Witte cellen. Het betreffende situatietype kan inderdaad worden benoemd
door de betreffende constructie. Bijvoorbeeld: de Nederlandse dubbelobject-constructie kan naast GIVE-situaties onder andere oak SEND-situaties
(in combinatie met werkwoorden als sturen, zenden, enz.) en TELLsituaties benoemen (met werkwoorden als vertellen, zeggen, enz.).
2. Donkergrijze cellen. Het betreffende situatietype kan helemaal niet worden benoemd door de betreffende constructie. Bijvoorbeeld: de Nederlandse dubbelobject-constructie is niet geschikt om RECEIVE-situaties te
benoemen, zinnen zoals *1k erfde mijn grootvader een horloge zijn uitgesloten.
3. Lichtgrijze cellen. Het betreffende situatietype kan weliswaar door de
constructie worden benoemd, maar met sterke lexicale restricties. Een
duidelijk voorbeeld hiervan treffen we aan in de STEAL/TAKE-rii: `gewone'
werkwoorden zoals stelen, roven en nemen kunnen niet voorkomen in de
Nederlandse dubbelobject-constructie (vb. *De dief heeft Piet een laptop
gestolen), maar er zijn twee speciale morfologische klassen van werkwoorden waarbij dat wel degelijk kan, nl. de werkwoorden van het type
ontnemen, ontstelen, ontroven en die van het type afnemen, afpakken,
afdwingen.
Op die manier geven de tabellen voor alle onderscheiden ditransitieve constructies een schetsmatig overzicht van het semantische terrein dat wordt
bestreken. Een uitgebreide bespreking van al die verschillende constructies
en semantische klassen is in het huidige bestek uiteraard niet mogelijk. Wel
zoomen we in de volgende sectie in op een aantal interessante verschillen
tussen de drie talen. Doorgaans laten het Nederlands en het Engels daarbij
min of meer hetzelfde beeld zien, maar wijkt het Frans daarvan af.
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4. ENKELE OPVALLENDE VERSCHILLEN NEDERLANDS-ENGELS-FRANS
4.1.

DE VERHOUDING TUSSEN GIVE, TAKE EN RECEIVE

De drie tabellen bevatten geen enkele constructie die elk van de drie basistypes
GIVE, TAKE en RECEIVE kan benoemen. Wel is er in het Frans een tendens om
GIVE en TAKE gelijk te behandelen, verschillend van RECEIVE. De standaardconstructie met een zgn. 'complement d' objet indirect' met a of in de datief en de
`construction croisee' met een tegenspelerobject plus een de-constituent kunnen allebei gebruikt worden zowel om `geven'-situaties te benoemen als om
`nemen'-situaties te benoemen (zie resp. de a- en b-zimien in 3 en 4).
(3)
(4)

a. Pierre a donne un livre a Jean. Pierre lui a donne un livre.
b. Pierre a vole un livre a Jean. Pierre lui a vole un livre.
a. Il a pourvu Jean d'un emploi.
b. Il a prive Jean de son emploi.

De `krijgen'-werkwoorden echter, zoals recevoir en heriter, passen niet in
die constructies en worden in plaats daarvan gebruikt in een constructie met
een zaakobject plus een de-constituent die de bron van de overdracht
benoemt (vb. ll a rev' un livre de son pere).
In het Nederlands en het Engels is er veeleer een tendens om TAKE en
RECEIVE gelijk te behandelen, verschillend van GIVE. De Nederlandse constructie met een zaakobject plus de tegenspeler in een van-constituent, bijvoorbeeld, is zowel compatibel met werkwoorden zoals stelen, lenen en ontvreemden als met werkwoorden zoals ontvangen, krijgen en erven (zie 5).
(5)

a. Hij stal/leende/ontvreemdde/... miljoenen dollars van zijn vader.
b. Hij kreegiontving/erfde/... miljoenen dollars van zijn vader.

Voor de overeenkomstige Engelse constructie met from geldt hetzelfde, vgl.
to steal/take/borrow... maar ook to receive/get/inherit... something from
someone). `Leven'-werkwoorden daarentegen worden in de dubbelobjectconstructie gebruikt of in een constructie met een ander voorzetsel dan
van/from (met name dan met aanito). Zelfs in de constructies met een tegenspelerobject zien we in het Nederlands en het Engels verschillende voorzetsels naar gelang van de richting van de overdracht. Voor het Nederlands:
iemand begiftigenluitrusten... met iets maar iemand berovenlontheffen... van
iets. Voor het Engels: to present/provide/supply... someone with something
maar to rob/deprive/cheat... someone of something. In de overeenkomstige
Franse constructie wordt voor beide richtingen gewoon hetzelfde voorzetsel
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gebruikt, nl. de (vb. pourvoirldoterlmunir... qq'un de qqch maar ook
priverldepossederlrelever... qq'un de qqch).
Verschillende semantische kenmerken spelen dus een doorslaggevende rol
voor de grammaticale organisatie. Er is een duidelijke semantische overeenkomst tussen TAKE en RECEIVE, die bestaat in de richting van de overdracht:
de tegenspeler fungeert niet als het beoogde eindpunt, maar als de bron van
de overdracht (wat andersom is bij GIVE). Net zo goed is er echter een duidelijke semantische overeenkomst tussen GIVE- en TAKE-situaties : in beide
gevallen is de subjectreferent de initiator van de overdracht, terwijl de tegenspeler een passieve rol speelt (wat dan weer andersom is bij RECEIVE). Het
Frans toont met GIVE + TAKE een andere groepering dan het Nederlands en
het Engels met TAKE + RECEIVE, maar beide groeperingen zijn semantisch
goed gemotiveerd.4
Door die verschillende groeperingen kent het Frans een vorm van ambiguiteit die in de twee andere talen niet voorkomt. In elk van de drie talen is er
namelijk een kleine groep van `lenen'- en/of 'huren'-werkwoorden die lexicaal ambigu zijn wat de richting van de beschreven overdracht betreft (vb.
Nls. lenen, Engels rent, Frans louer). In het Nederlands en het Engels wordt
die ambiguiteit opgeheven door de gebruikte constructie : in elk van de zinnen in (6) en (7) is zonder meer duidelijk in welke richting de beschreven
overdracht verloopt. In het Frans echter is ook de constructie compatibel met
beide richtingen, zodat de ambiguiteit niet wordt opgeheven en een zin als
(8) twee verschillende lezingen toestaat. Het spreekt voor zich dat het
correcte gebruik van dit type werkwoorden in de doeltaal een potentieel
struikelblok vormt voor vreemdetaalleerders.
(6) a. lk leende Bart een pak.
b. 1k leende een pak aan Bart.
c. Ik leende een pak van Bart.
(7) a. He rented me a car.
b. He rented a car to me.
c. He rented a car from me.

`Bart' = eindpunt
`Bart' = eindpunt
`Bart' = bron
`me' = eindpunt
`me' = eindpunt
`me' = bron

(8) Il a loue un appartement a mon pore. `mon pore' = bron of eindpunt

4

Tussen Nederlands en Engels is er overigens nog een gradatieverschil: in het Nederlands zijn
er meer lexicale uitzonderingen op de groepering GIVE vs. TAKE + RECEIVE, zoals de werkwoorden van het type ontnemen, die zich ondanks hun `nemen'-betekenis grammaticaal gedragen als
`geven'-werkwoorden, en voorzien, dat het voorzetsel van krijgt in plaats van met.
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4.2. VAN INSTRUMENT NAAR GIFT
Voor het tweede contrast dat hier kort zal worden behandeld, keren we nog
even terug naar de voorzetsels in de constructies met een tegenspelerobject
(de constructies van het type 3 in het overzicht in Sectie 3.1). In het Nederlands en het Engels wordt de zaak van de overdracht gemarkeerd door hetzelfde voorzetsel als het instrument in gebeurtenissen waarin een agens een
handeling uitvoert op een patiens met behulp van een instrument, nl. met en
with (tenminste, als de overdracht verloopt in de richting van de tegenspeler,
want anders wordt een ander voorzetsel gebruikt, zie Sectie 4.1), zie de formele parallellie in (9) en (10).
(9) a. Hij sloeg de hond met een stok.
b. Hij begiftigde haar met een landgoed.
(10) a. He opened the door with a key.
b. The king endowed him with a fortune.
Er bestaan talen waarin zo'n constructie met een morfeem dat in zijn basisfunctie het instrument van een handeling markeert, de meest gewone manier
is om bezitsoverdrachten te benoemen, zie Newman (1996, p. 105-109) voor
relevante voorbeelden. Die strategie is niet ongemotiveerd, want er is inderdaad een zekere conceptuele verwantschap tussen instrumenten en giften: een
bezitsoverdracht kan worden beschouwd als een handeling die erop gericht is
het bezit van iemand te vermeerderen, en de gift, het overgedragen voorwerp,
fungeert dan als het middel waarmee dat Joel bereikt wordt. Uit (9) en (10)
blijkt dat die instrumentele strategie ook in het Nederlands en het Engels
wordt toegepast, zij het in beperkte mate: de constructie blijft beperkt tot een
kleine groep van werkwoorden, terwijl de overgrote meerderheid van de
`geven'-werkwoorden in andere constructies gebruikt wordt (we zeggen bijvoorbeeld niet *Hij gaf haar met een boek). In het Frans daarentegen is de
instrumentele strategie volledig afwezig: het Frans beschikt weliswaar eveneens over een constructie met een tegenspelerobject, maar daarin wordt de
gift niet ingeleid door de default instrumentalismarkeerder avec, maar door
het veel polyvalentere voorzetsel de, zie (11).5
(11) Il a dote son associe de/*avec tous les pouvoirs.

5

Op de semantische relatie tussen de en avec wordt nader ingegaan in onder meer Cadiot
(1993).
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4.3.

DE AAN- OF AFWEZIGHEID VAN DE DATIEFALTERNANTIE

In de drie overzichtstabellen in de Appendix zijn alle werkwoorden onderstreept die binnen een en dezelfde rij voorkomen in meerdere kolommen,
waarbij er met andere woorden verschillende constructies mogelijk zijn. Zowel
het Nederlands als het Engels vertonen het bekende fenomeen van de datiefalternantie (van de geijkte Engelse term Dative alternation), waaronder we de
variatie verstaan die bij een grote groep van overdrachtswerkwoorden optreedt
tussen enerzijds de dubbelobject-constructie en anderzijds de constructie met
de ontvanger ingeleid door resp. aan en to, zie de voorbeelden in (12)-(13).
(12) a. Jan heeft zijn broer een boek gegeven/verkocht/beloofd/
gestuurd/overhandigd.
b. Jan heeft een boek aan zijn broer gegeven/verkocht/beloofd/
gestuurd/overhandigd.
(13) a. John has given/sold/promised/sent/handed his brother a book.
b. John has given/sold/promised/sent/handed a book to his brother
De formele variatie tussen de constructie met een a-constituent en die met
een datiefpronomen in het Frans (zie 14), daarentegen, is – in typologische
termen – geen alternantie, maar een zgn. constructionele split (zie Malchukov et al., 2007, p. 13-18 over het verschil tussen beide).
(14) a. Jean a donne/vendu/promis/envoye/remis un livre a son frere.
b. Jean lui a donne/vendu/promis/envoyeiremis un livre.
Enigszins vereenvoudigd is er in het Nederlands en het Engels `vrije' variatie
(lees : variatie waarin semantische en pragmatische factoren een rol kunnen
gaan spelen), terwijl de Franse variatie bepaald wordt door formele factoren,
nl. door de nominale of pronominale status van de tegenspeler-NP. 6 Anders
gezegd, in het Nederlands en het Engels zijn er telkens twee afzonderlijke constructies waartussen een sterke semantische overlapping bestaat, terwijl in het
Frans veeleer sprake is van twee formele varianten van dezelfde constructie.
Door dit structurele verschil is het voor Franstalige leerders niet eenvoudig
om volledig grip to krijgen op de finesses van de Nederlandse datiefalternantie (of van de Engelse alternantie, want daarvoor gelden vergelijkbare
problemen). De overlapping tussen de dubbelobject-constructie en de aanconstructie is namelijk wel aanzienlijk, maar zeker niet volledig. Een eerste
6

Over die semantische en pragmatische factoren in de (Nederlandse en Engelse) datiefalternantie bestaat een zeer omvangrijke literatuur, zie Colleman (2008) voor een partieel overzicht.
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probleem, waarop terecht ook wordt gewezen in het hoofdstuk over het indirect object in de Nederlandse grammatica voor Franstaligen (Van Belle et
al., te verschijnen), is dat sommige werkwoorden een ander voorzetsel dan
aan vereisen. Die beregeling is soms weinig doorzichtig : bijvoorbeeld, terwijl de privatieve werkwoorden met ont- het standaardvoorzetsel aan krijgen
(Hij ontnam Piet het woord – Hij ontnam het woord aan Piet), moet bij de
semantisch nochtans zeer vergelijkbare werkwoorden met af het voorzetsel
van gebruikt worden (Hij pakte Piet de voetbal af – Hij pakte de voetbal af
vanl*aan Piet). Soms is er zelfs een contrast tussen verschillende gebruikswijzen van hetzelfde werkwoord: vergelijk bijvoorbeeld het figuurlijke
gebruik van brengen in (15), waar in de variant met voorzetsel enkel aan
past, met het letterlijke gebruik in (16), waar naar veel gewoner is dan aan.
(15) a. Boris bracht zijn vader een bezoekje.
b. Boris bracht een bezoekje aan zijn vader.
(16) a. Boris bracht zijn vader een kop koffie.
b. Boris bracht een kop koffie naar/? ?aan zijn vader.
Een tweede problematische categorie wordt gevormd door de werkwoorden
die helemaal niet deelnemen aan de alternantie. Werkwoorden zoals benijden
en vergeven, bijvoorbeeld, komen wel voor in de dubbelobject-constructie,
maar niet of nauwelijks met aan, zie (17). Andersom zijn er werkwoorden
die wel met aan voorkomen, maar waarbij de dubbelobject-constructie uitgesloten is, zoals overleveren, prijsgeven of opofferen, zie (18).
(17) a. 1k benijd/vergeef Piet die zorgeloze levenswandel.
b. ?* lk benijd/vergeef die zorgeloze levenswandel aan Piet.
(18) a. * Ze hebben de vijand de stad overgeleverd/prijsgegeven.
b. Ze hebben de stad aan de vijand overgeleverd/prijsgegeven.
Hier dreigt voor vreemdetaalleerders een gevaar van overgeneralisatie: vanuit hun ervaring met een perfect regelmatige constructionele split in de eigen
taal – de Franse tegenhangers van de bovengenoemde werkwoorden, zoals
envier, pardonner, abandonner, sacrifler, enz. komen uiteraard zowel met a
als met een datiefpronomen voor – dreigen Franstalige leerders de equivalentie tussen de dubbelobject-constructie en de aan-constructie enigszins te gaan
overschatten, en gaan ze die constructies dus af en toe gebruiken in contexten waarin dat nu net niet past.?
7

Het is in dit verband aardig op te merken dat reeds bij De Vreese (1899, p. 548-550) het
gebruik van aan in combinatie met benijden en vergelijkbare werkwoorden uitdrukkelijk als

gallicistisch wordt bestempeld.
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5. BESLUIT
Uiteraard kunnen in dit bestek onmogelijk alle formele en semantische verschillen en overeenkomsten tussen de ditransitieve constructies van het
Nederlands, het Frans en het Engels worden geinventariseerd. Uit de korte
toelichting bij de drie overzichtstabellen in Sectie 3 en uit de bespreking van
drie geselecteerde fenomenen in Sectie 4, blijkt alvast dat de drie onderzochte talen op dit vlak belangrijke onderlinge verschillen vertonen, waarbij
het vooral het Frans is dat zich onderscheidt van de twee andere talen.
We hopen met deze verkenning de meerwaarde te hebben aangetoond van
een typologische blik op de onderzochte verschijnselen.
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^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^B

J^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ê*sproeien,...

^^^^^^^^^B

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

^^^^^^^^^^^^^^^^^^J

^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H gooien,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
BI^^^^^|HJ^^^^^^^^^^H schoppen,...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

%fyrengen

^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^K^^^^^^^^^^^m voeren,
B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B verplaatsen,...

wei: toeschuiven..

*rollen

wel: toewerpen.,,

brengen

WHISPER

i^H^IBH^^^^^^^^^^^^I schreeuwen,...

Afluisteren* •^^HHHHH^^^^^^^^^^^H roepen,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

vertellen, zeggen. I vertellen, zeggen. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
vragen, melden.... I vragen, melden.... ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

SLIDE

THROW/KICK

BRING

• • • ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B

Theme- GIVE
geven, lenen.
geven, lenen.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H ^geven* *lerten *geven> * lenen,
Recipient
schenken, bieden.
schenken, bieden. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H*$ehenken, ...
^schenken,,..
verkopen, oververkopen, over^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B wel: begiftigen* wel: voorzien
handigen. bezorgen.
handig en. be^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m bevoorraden,
verschuif en. betalen, zorgen, verschaf- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m uitrusten*...
fen, betaljR,...
NOT-GIVE
weigeren, ontzegweigeren, ontzeg- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
gen, beletten....
gen, beletten,
SEND
sturen, zenden....
sturen, zenden, • • • ^^^^^^^^^^^J sturen, zenden.... ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^1

NP

TABEL 1
De (belangrijkste) ditransitieve constructies van het Nederlands
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Theme- TELL
Addressee

Theme- GIVE
Recipient

T

NP NP
Z

NP
_NPT

Z

NP to
NPr

NP
z

WfflSPER

tell, show,

SLIDE

supply....
refuse, deny....

T

NP with

NP

^^^^^^^^^^^^^^^^^^M r ii: deprive

v

T

NP of

provide.furnish.
^^^^^^^^H
serve, entrust.
^^^^^^^^H
equip, supply.
^^^^^^^^H
bestow, lavish.
^^^^^^^^H

^^^^^^^^^M

^^^^^^^^H

NP

^^^^^^^^^M
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H ^refuse, *detiy,>.

^^^^^^^^^^^^g

^refuse, *deny„.
well witkh \ I

T

send, mail,...

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
bring, take bring, take
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
throw, kick, fling.
throw, kick, fling.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
toss....
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
%m^%ÉM&>
carry.slide.push. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
*pmk,*p$tik..««
putt* • • •
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
^^^^^^^^^^^H drive,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

refuse, deny....

Z

Z

NP on NP
NP

*$ive>*pa$s,
wel: prefent.

NP

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^K„f|^f»,.igi^M» * * *

^^^^^^^^^^^^J grunt, scream,... ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^J

I cafe, report,....

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H spray, load, rub. I spray, load, rub, ^^^^^^^^^m
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M gjk, • • •
I pile,fill'cover,.., ^^^^^^^^^B
quote.... Ite//,sfanv. gMofó.
^
I .soy,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H wal; inform,

THROW/KICK

BRING

NOT-GIVE

Z

NP from
NP

give, hand, pass.
give, hand, pass.
^^^^^^^^^^B*givet*pas$t..,
sell, lend, pax, offer.
sell, lend, pax,
^^^^^^^^^^^B wei:
grant, allot, assign.
offer, grant, allot. ^^^^^^^H
lease, serve....
assign, lease.
^^^^^^^^^^H
serve, present.
^^^^^^^^^^H
provide, entrust.
^^^^^^^^^^H

NP

TABEL 2
De (belangrijkste) ditransitieve constructies van het Engels

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN / 1 6 1

Theme(Possessional)
Source
STEAL/TAKE

T

NP NPy
T

|NP

I NP
T

NPwö
NP

NP

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
receive,

z

NP
Z

T

NP on NP
Z

|NP
Z

NP

I NP
T

NP with~ NP
T

NP Ö/

beat,

break,

^^^^^^^^^H

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

* Meal* *teke,..,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^H wel: rob, cheat*
. . . ^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
deprive,

^;

NP from

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H steal,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H lease,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H wrench,

NP
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Theme(Possessional)
Source

Addressee

Theme- TELL

Theme- GIVE
Recipient

Z

T

T

NP a NP
NP[Dat] NP
z

NP
Z

T

NP de NP
T

NP NP deNP
z

8

t

f

:

^

enduire, arroser, inonder, enduire,...

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HHHHRHHI^^

¥

w«k u$0rmr prfoem+ imndre^,.

*dfri,...

RECEIVE

STEAL/TAKE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

recevoir,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

prendre, yoler, emprunter, Inuer, acheter, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ê*prendre, *emprwtier,..,
confisquer, öter, enlever, arracher,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B Msi: priver, déposséder, dépouiller,
retirer, extraire, extirper, piquer, chiper, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ëretever, spolier, délivrer* affranchir,
soutirer, arnaquer. escroquer....
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B iibérer, absóudre, soulager, veler.

WHISPER

signaler,...

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H charger,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^1

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

jeter, lancer,...

dire,raconter,expliquer,confier,

SPRAY/LOAD

f

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B wel:prher*fru$trer exonérer,...

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H * refuser,

envoy er, expédier,...

refuser, épargner, éviter, dénier,...

wel: $Ms$er>...

DRIVE/MOVE

SLIDE

THROW/KICK

NOT-GIVE

^^^^^^^^^^^^^^^^^^mrégaler, combler, accMer,,„

donner, léguer, attribuer, vendre, payer, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H * donner, *vendre ...
prêter, offrir, rendre, Inuer, délivrer,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H wüipumir* #ervfr* remJÜËMWr*
accorder, fournir. servir, rembourser.... ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Ë pourvoir, éoter* mmir équiper, enrichir,

NP
NP

TABEL 3
De (belangrijkste) ditransitieve constructies van het Frans
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8

cuire, acheter, louer,...

Z

Z

T

NP de NP

I NP
I

T

Z

NP de NP
8

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H

NP

Bij sommige werkwoorden kan de vervangen worden door en voor een meervoudig of niet-telbaar substantief: b.v.fournir qqn de vivres/en vivres.

BAKE, BUY,

T

NP[Dat] NP

T

NP

Z

NP a NP

NP

Syntagmatiek versus syntaxis.
Over constituentenvolgorde in het Nederlands
en het Frans

Jan Pekelder, Universite de Paris-Sorbonne & Univerzita Karlova-Praha

1. INLEIDING

Het uitgangspunt van deze bijdrage is hoofdstuk 6 uit de De Nederlandse
Grammatica voor Franstaligen (NGF) van Van Belle et al., getiteld De volgorde van de zinsdelen, in het bijzonder paragraaf 6.1. 1 De auteurs behandelen in
dit gedeelte vier algemene principes die constituentenvolgorde beregelen : het
Modificeerder-Hoofd-Principe, het Inherentie-Principe, het Functioneel
Zinsperspectief en het PV-Principe. Een ander principe dat in een aantal van de
gegeven data zijn invloed laat gelden, wordt echter niet genoemd, namelijk de
syntagmatische markering van syntactische verbindingen. Dit is opmerkelijk
omdat de werking van dit principe, afkomstig uit het Frans functionalisme,
reeds door Nieuwborg (1968) werd aangetoond (Martinet, 1985; Builles, 1998).
Ziehier onze opzet. We beginnen met een korte reflectie op de relatie tussen
de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) en de NGF. Vervolgens presenteren we een kritische bespreking van de vier principes. Tenslotte concentreren we ons op de syntagmatische markering van de syntactische functies
nominaal subject en nominaal direct object in het Nederlands en het Frans.2

2. DE

ANS EN DE NGF

We zijn ons ervan bewust dat het hier een grammatica voor de vreemdetalen-leerder betreft. 3 Dit betekent, onder andere, dat allerhande complexe
Cf. http://wwwling.arts.kuleuven.ac.beiNGF_N/NGF_NL.htm.
2

Voortaan kortweg: SUB en DOB. Daar waar tevens het nominaal indirect object aan de orde
wordt gesteld, duiden we dit aan door middel van JOB.

3

Het gaat hier noch om een pedagogische, noch om een contrastieve grammatica, maar om een
descriptieve grammatica Nederlands voor de gevorderde Franstalige leerder van het
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taalverschijnselen op minder complexe wijze worden voorgesteld. Het betekent tevens dat de gepresenteerde regels en tendensen op doorzichtige wijze
gepresenteerd worden, met het accent op die regels en tendensen waarvan de
systematiek op een heldere manier beschreven kan worden, mits het natuurlijk gaat om meer dan marginale taalverschijnselen. Op deze aspecten zullen
we hier slechts zijdelings ingaan. Wat ons vooral bezig zal houden, is de
wetenschappelijke onderbouwing van de voorgestelde regels en tendensen.
SCHEMA 1

Volgordeprincipes in ANS en NGF

ANS

NGF

Polenprincipe

Modificeerder-Hoofd-Principe

Functioneel Zinsprincipe

Inherentieprincipe

Inherentieprincipe

Functioneel Zinsprincipe

Complexiteitsprincipe

PV-principe

Zoals de auteurs opmerken, is bij het schrijven als basis de ANS (1997)
gebruikt. Nadere beschouwing van hoofdstuk 6 leert ons desondanks dat we
dit niet te strikt moeten interpreteren. Zo zoeken we onder de vier principes
bijvoorbeeld tevergeefs naar het Complexiteitsprincipe. 4 Een andere aanwijzing dat de NGF de ANS niet slaafs volgt, blijkt uit het feit dat het bekende
Polenprincipe niet als zodanig onder de algemene principes wordt gerangschikt (Nieuwborg, 1968).5 Zie Schema 1. We kijken nu achtereenvolgens
naar de vier principes.

4

5

Nederlands. Zoals de redactie zelf stelt, wordt getracht de informatie stelselmatig aan te vullen met contrastieve gegevens; bedoeld wordt Frame data waarvan verondersteld wordt dat ze
vergelijkbaar zijn met de Nederlandse.
Dit wekt enige verbazing daar de ANS stelt dat in conflictsituaties het Complexiteitsprincipe
– net zoals het Functioneel Zinsperspectief – gewoonlijk prevaleert boven het Inherentieprincipe (1997, p. 1246).
Het polenprincipe wordt daarentegen als een afgeleid principe gepresenteerd, namelijk als een
compromis tussen de principes Modificeerder-Hoofd en PV. We komen hierop terug in §6.
Vreemd genoeg blijkt het polenprincipe in hoofdstuk 1 dan weer wel als uitgangspunt te worden gepresenteerd: 'Warmer men in het Nederlands de woordvolgorde beschrijft, gaat men
voor de hoofdzin uit van twee vaste polen (...)' (cf. http://wwwling.arts.kuleuven.ac.be/
NGF_N/NGF1.pdf). Het blijkt overigens dat er verwarring heerst met betrekking tot het
karakter van het principe, dat in wezen dieptestructureel van aard is (cf. Nieuwborg, 1968).
Men merkt immers op dat de twee polen in het Nederlands `ver uit elkaar kunnen staan'
[= syntagmatiek, JP], terwijl ze in het Frans sterk verbonden blijven [= syntaxis in strikte zin,
JP]. Het moge duidelijk zijn dat de syntagmatische afstand tussen x en y in principe niets hoeft
te zeggen over de sterkte van de verbinding tussen x en y.
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3.

HET MODIFICEERDER-HOOFD-PRINCIPE

(MHP)

Volgens de auteurs kan men een woordgroep 'in principe' zien als bestaande
uit een hoofd en zijn modificeerder. MHP geeft de zogenaamde basisvolgorde aan binnen een bepaalde taal en heeft `een vrij grote invloed op de volgorde van de woorden'. (cf. §6.1.1). Deze formulering roept diverse vragen
op. We kunnen er hier slechts een noemen. Als men aanneemt dat een
woordgroep 'in principe' bestaat uit een hoofd en zijn modificeerder, betekent dit dat woordgroepen per definitie endocentrisch zijn. Dit is een legitieme theoretische optie. De vraag rijst echter of dit een verstandige optie is
in een werk dat zich richt tot taalleerders. Een van de grootste bezwaren lijkt
ons dat ze indruist tegen een van de belangrijkste inzichten met betrekking
tot de basisstructuur van de Nederlandse hoofd- en bijzin, namelijk het
polenprincipe. Dit principe stelt dat elke zin is opgebouwd rond twee abstracte polen (Nieuwborg, 1968). Daar ze altijd beide aanwezig zijn, moeten
we aannemen dat ze exocentrisch zijn verbonden en niet endocentrisch. Een
ander bezwaar is dat er onder de aanhangers van MHP geen consensus
bestaat over wat het hoofd is in de zin. Is het de verbale rest of de persoonsvorm (hoofdzin), is het een of ander deel van de verbale groep of het voegwoord (bijzin)? 6 Ten slotte wijzen we erop dat MHP een algemeen taaltypologisch, voornamelijk deductief principe is, terwijl het Polenprincipe een
specifiek en grotendeels inductief principe is, afkomstig uit de Duitse syntaxis. Het ligt voor de hand in een descriptieve grammatica voor leerders
vooral uit te gaan van inductieve principes die een bepaalde affiniteit hebben
met de te beschrijven taal.
Dat voornoemde affiniteit zeker niet het geval is voor MHP, blijkt als we dit
principe proberen toe te passen op het Nederlands. Overtuigende voorbeelden van Nederlandse rechtshoofdigheid vinden we onder (1)-(4), met telkens
het hoofd in vet.
(1)
(2)

de man
leuke kinderen

Er bestaat overigens een vergelijkbaar gebrek aan consensus met betrekking tot de NP. De
vraag luidt of DET, N of beide het hoofd zijn. Zoals Van den Toorn heeft laten zien, is het
Bloomfieldiaanse endocentriciteitsprincipe niet altijd in staat om binnen de NP het hoofd aan
te wijzen (1970). Hij concludeert dat het hoofd een nader bepaalde N is. Paardekooper merkt
in hetzelfde verband op: `Misschien moeten we op den duur een "tweebenige kern" aannemen (...)' (1986, p. 504). Dit is een van de belangrijkste redenen waarom wij elders ook voor
de NP een bipolaire structuur hebben trachten te verdedigen (Pekelder, 2002).
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(3) drie huizen
(4) erg groot
In al deze gevallen staat de bepaling conventioneel voor het hoofd. 7 Het probleem voor MHP is evenwel dat het Nederlands diverse gevallen kent waar
de bepaling conventioneel achter het hoofd staat. Van der Lubbe bijvoorbeeld onderscheidt maar liefst tien subklasses primaire nabepalingen bij het
substantief, dat wil zeggen bepalingen die bestaan uit een substantief,
meestal zonder voorafgaand lidwoord (1978, p. 134-140). We geven van elke
subklasse een voorbeeld onder (5)-(12).
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

een snuifje peper
een kilo appelen
een glas wijn
de soort vragen
villa Boszicht
het bisdom Haarlem
het woord zoogdieren
Willem de Zwijger

(13) het plan-Rutten
(14) een kaartje derde klas
Verder geeft Van der Lubbe (1978, p. 176) voorbeelden van nabepalingen bij
het zelfstandig voomaamwoord. Zie (15) en (16).
(15) iets vreselijks
(16) niets voedzaams
Ten slotte wijst Van der Lubbe (1978, p. 190) op het bestaan van postadverbia in constructies als (17) en (18).
(17) de twee hier
(18) die twee achteraan
Dit is echter nog niet alles. Ook in constructies als (19)-(22) mogen we niet
uitsluiten dat het hoofd voor de modificeerder staat.
(19) Beatrix, koningin der Nederlanden, (...)
(20) Staten-Generaal
7

Rechts- en linkshoofdigheid is alleen goed aantoonbaar in syntagma's waar de positie van de
modificeerder ten opzichte van zijn hoofd conventioneel is. Dit is meteen ook de reden
waarom bijvoorbeeld PP's niet meedoen in de redenering. PP's zijn in principe mobiel en
bezetten derhalve geen conventionele posities.
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(21) vroeg genoeg
(22) jaren geleden
Natuurlijk is er discussie mogelijk over de interne syntactische structuur van
sommige van de data onder (5)-(22). Dit neemt echter niet weg dat ze
afdoende laten zien dat het Nederlands niet zomaar als rechtshoofdig kan
worden bestempeld. We zien hierin een bevestiging van het feit dat het
onverstandig is om in een grammatica die zich tot leerders richt van algemene taaltypologische theorieen uit te gaan die dicteren dat een taal of linksof rechtshoofdig is. Zeker de gevorderde leerder, waarvoor NGF is bedoeld,
verdient meer nuancering. Het Nederlands is hybride ten aanzien van MHP.8
Ter afsluiting van onze bespreking van MHP kijken we naar (23) en (24) die
naast een aantal andere voorbeelden ter illustratie worden gegeven.
(23) dat Myriam Bruno gezien heeft
(24) que Myriam a vu Bruno
De auteurs laten zien dat de verschillende posities van Bruno in (23) en (24)
erop wijzen dat het Nederlands rechtshoofdig is en het Frans linkshoofdig.
Dit is zeker vanuit het oogpunt van de leerder een nogal lacunaire redenering. Deze zou zich namelijk kunnen afvragen waarom heeft in (23) dan achter het hoofd gezien staat, en waarom alle constituenten behalve Bruno in
(24) voor het hoofd vu staan. 9 Tevens zou voor het Nederlands de vraag kunnen rijzen hoe hoofdzinnen waar het DOB het eerste stuk kan bezetten, en
OTT- en OVT-hoofdzinnen waar het DOB na het hoofd kan staan in overeenstemming zijn te brengen met MHP. Zie (25).
(25) Myriam ontmoette Bruno dankzij een vriend
SUB
DOB
DOB
SUB
Daar komt bij dat een voor iedereen zichtbare convergentie tussen het Nederlands en het Frans niet wordt opgemerkt. Zie (26) en (27), waar vet de polen
aangeeft en 0 de lege stukken.1°

8 Hezelfde geldt waarschijnlijk voor het Frans met betrekking tot linkshoofdigheid. Zie (i)-(vii)
die alle bepalingen bevatten die conventioneel voor het hoofd staan: (i) pas tout a fait, (ii) tres

grave(ment), (iii) presque trois(iime), (iv) suffisamment tot, (v) une jolie petite caisse,
(vi) mes trois fines, (vii) it aurait voulu la rencontrer.
9 Terzijde wijzen we erop dat de PV in het Duits achteraan in de verbale groep MOET staan.
10 Volledigheidshalve herinneren we eraan dat de Nederlandse laatste pool zich in het zuiden van
het Nederlandse taalgebied geregeld als twee polen manifesteert.
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(26) dat Myriam Bruno gezien heeft 0
(27) que Myriam a 0 vu Bruno
In (26) en (27) worden de syntactische functies SUB en DOB syntagmatisch
gemarkeerd. Met andere woorden: de volgorde tussen Myriam en Bruno
geeft de respectieve syntactische functies van de NP's aan. De syntactischfunctionele parameter luidt: SUB voor DOB. Deze heeft in het Nederlands
en het Frans echter verschillende standen. Naast de volgorde tussen beide
NP's dient ook hun positie ten opzichte van de polen verdisconteerd to worden. In (26) bevindt Myriam zich vlak na de eerste pool, terwijl Bruno zich
vlak voor de laatste pool ophoudt. In (27) staat Myriam meteen na de eerste
pool, terwijl Bruno onmiddellijk na de laatste pool staat. Nu zou men terecht
kunnen opmerken dat de laatste opmerkingen voor wat Bruno betreft gewoon
herformuleringen zijn van de MHP. We vestigen er echter de aandacht op dat
de verschillende posities van deze NP in (26) en (27) hier niet worden gepresenteerd als verschillende parameterstanden van een conventioneel principe,
maar als verschillende standen van de functionele parameter SUB voor DOB.

4.

HET INHERENTIEPRINCIPE

Het Inherentieprincipe beregelt volgens de NGF ten dele de volgorde van de
modificeerders onderling en is, schrijft men, `ook weer een universeel principe'. 11 Het luidt: de modificeerders die 'qua betekenis' het nauwst verbonden zijn met het hoofd, staan er het dichtst bij. Dit gaat onder andere terug op
de ANS (1997, p. 837-840, 1245), die teruggaat op Roose (1956), Nieuwborg (1968) en Van der Lubbe (1978, p. 118-120). Zoals we elders hebben
laten zien, dekt de term Inherentie' in de ANS evenwel verschillende ladingen (Pekelder, 2001). Daar komt bij dat de NGF er tevens een deel van de
verbale valentie onder laat vallen. Een en ander maakt dat dit begrip steeds
meer ongelijksoortige verschijnselen dekt en daardoor minder inzichtelijk
wordt. Het blijft met andere woorden onduidelijk hoe de uitdrukking 'qua
betekenis' geoperationaliseerd moet worden.
Kijken we nogmaals naar enkele voorbeelden. In (28)-(31) zouden boek/livre
en de deuren/les pontes dichter bij het werkwoord staan dan vandaag/
aujourd'hui en met tegenzin/contre son gre, omdat het door de werkwoorden
11 Dit suggereert dat ook MHP universeel is, wat ter plekke niet als zodanig wordt geexpliciteerd.
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uitgedrukte proces enger verbonden is met datgene wat het proces ondergaat
dan met andere tijdsomstandigheden van het proces, zoals tijd, wijze, enzovoorts.12
(28)
(29)
(30)
(31)

vandaag een boek lezen
lire un livre aujourd'hui
met tegenzin de deuren schilderen
peindre les portes contre son gre

We wijzen erop dat (28) en (29) tot op zekere hoogte een ander geval vertegenwoordigen dan (30) en (31). De auteurs zijn zich hiervan bewust, want
naar aanleiding van (32)-(35) merken ze op dat sommige PP's minder beinvloed worden door het Inherentieprincipe dan NP's en vrijere plaatsingsmogelijkheden hebben.
(32)
(33)
(34)
(35)

met de sleutel de deur openen
ouvrir la porte avec la cle
de deur met de sleutel openen
ouvrir la porte avec la cle

Het is jammer dat men zich hier beperkt tot een zijdelingse opmerking, terwijl het om een fundamenteel principe gaat. In tegenstelling tot de NP's in.
(23) en (24) wordt de syntactische functie van PP's in eerste instantie gemarkeerd door het voorzetsel en niet door een bepaalde volgorde ten opzichte
van een andere constituent." In principe zijn ze daarmee mobieler dan NP's
en kunnen zich daardoor op meer plaatsen ophouden dan het laatste type.
Wat overigens niet expliciet wordt vermeld, is dat dit tevens geldt voor (30).
Vergelijk deze met (36) waarvan de acceptabiliteit volgens informanten niet
noemenswaardig verschilt."
(36) de deuren met tegenzin schilderen
(37) een boek vandaag lezen
Vergelijk nu (28) met (37) waar volgens informanten wel sprake is van
een duidelijk acceptabiliteitsverschil. Hier zijn ongetwijfeld verschillende

Het is ons trouwens een raadsel waarom de auteurs in een grammatica voor leerders dergelijke
bizarre constructies ter illustratie geven.
13 Het voorzetsel markeert de woordgroep die het inleidt als afhankelijke constituent, i.e. bepaling.
14 We werken met een groep van 16 informanten, geparametriseerd volgens leeftijd, sexe, opleiding en geografische herkomst. De oordelen worden gegeven op een vierpuntsschaal lopend
van niet-acceptabel, via twijfelachtig min en twijfelachtig plus, tot acceptabel. Voor meer
informatie verwijzen we naar Pekelder (2002).
12
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principes tegelijkertijd werkzaam, maar nu juist niet inherentie. Ten eerste
herinneren we eraan dat het DOB binnen het middenstuk bij voorkeur vlak
voor de abstracte tweede pool staat ter onderscheiding van het SUB dat zich
zo dicht mogelijk bij de eerste pool bevindt. 15 Ten tweede is het zo dat zonder geexpliciteerde context en situatie informanten de voorkeur geven aan
uitingen waarbinnen de indefiniete woordgroepen de tweede pool opzoeken,
terwijl definiete woordgroepen mobieler lijken te zijn. Informantenoordelen
wijzen er weliswaar op dat deze de neiging hebben de eerste pool op te zoeken, maar deze neiging is waarschijnlijk minder sterk dan die van de indefiniete om naar de tweede pool te trekken. Op deze zogenaamde informationele stratificatie komen we straks nog terug. In de derde plaats speelt hier
– zoals vaak – het door de NGF niet behandelde Complexiteitsprincipe een
mogelijke rol. Hoe complexer het syntagma, hoe meer de neiging bestaat
richting tweede pool te gaan. Deze drie factoren drijven een boek naar achteren in het middenstuk. 16 Zie bij wijze van samenvatting (38).
(38) vandaag een boek lezen
DOB
onbepaald
± simpel ± complex

5.

HET FUNCTIONEEL ZINSPRINCIPE

(FZP)

Het FZP is 'weer van algemeen geldige aard' en concurreert met andere volgordeprincipes. 17 Het principe wordt 'pragmatisch' genoemd en kan met
name het Inherentieprincipe tenietdoen. We dienen er echter aan te denken
dat het FZP in de literatuur op verschillende manieren gehanteerd wordt.
Twee parameters blijken daarbij centraal te staan: een pragmatische en een
cognitieve. Builles bijvoorbeeld noemt uitsluitend de eerste als hij de term
`thema' definieert: 'On appelle theme l'autre partie, celle qui, enracinee dans
le contexte et la situation, est beaucoup moins informative (...)' (1998,
15 Als er tevens een IOB is, dan staat dit, zoals bekend, tussen SUB en DOB in.
16

De plaatsing van het DOB beregelen in termen van inherentie met betrekking tot het proces
betekent dat uitgelegd zou moeten worden waarom inherentie wel geldt voor indefiniete maar
in veel mindere mate of niet voor definiete DOB's. Verder zou uitgelegd moeten worden
waarom het SUB, dat minstens zo inherent is aan het proces, binnen het middenstuk voor het
DOB komt te staan.

17

`Universeer en `algemeen' worden in het onderhavige hoofdstuk blijkbaar als synoniemen
beschouwd, hetgeen aanvechtbaar is (vgl. Rastier, 2001, p. 94).
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p. 356). Godin daarentegen noemt tevens de tweede parameter als hij thema
en rhema definieert: `(. ..) wat bekend is (vnw. en bep. subst.) staat vooraan
en wat onbekend is (onbepaald) achteraan' (1980, p. 76).
Het zou bijgevolg zorgvuldiger zijn het FZP deels als een pragmatisch en
deels als een cognitief verschijnsel te bestempelen. Zoals het laatste citaat aangeeft, resulteert het immers ook uit de – mogelijk – algemeen menselijke
gewoonte het onbekende te benaderen vanuit het bekende, eerder dan omgekeerd. Elders hebben we laten zien dat deze cognitieve parameter goed isoleerbaar is. Het blijkt dat informanten, los van enige expliciete context en situatie,
een sterke voorkeur uitspreken voor de plaatsing van onbepaalde constituenten
achter in het middenstuk, terwijl ze een lichtere voorkeur uitspreken voor de
plaatsing van bepaalde constituenten voor in het middenstuk, de reeds
genoemde informationele stratificatie. 18 Het hier verdedigde onderscheid tussen de pragmatische en de cognitieve parameter betekent evenwel niet dat ze
ten opzichte van elkaar autonoom zouden zijn. Zoals we omstandig hebben
aangetoond, heeft de eerste parameter de neiging te parasiteren op de laatste
(Pekelder, 2002). Ook Godin (1980) signaleert dit verschijnsel: bepaalde NP's
worden onder bepaalde contextuele-situationele omstandigheden richting
tweede pool geduwd, terwijl onbepaalde soms de eerste pool opzoeken.
We kijken naar (39a) en (39b).19
(39a)An heeft gisteren de boete betaald
(39b)An heeft die boete gisteren betaald
Naar aanleiding van deze constructies merkt de NGF op dat het FZP een
pragmatische factor is : `(. ..) die andere factoren kan tenietdoen. Zo kan het
direct object, dat volgens het inherentieprincipe dichter bij de werkwoordelijke eindgroep staat dan de adverbiale bepalingen (...) toch ook voor die
bepalingen komen als het thematisch is (...)'. We wijzen er nogmaals op dat
bepaalde NP's relatief mobiel zijn, maar ook dat informanten, zonder expliciete context en situatie, een lichte voorkeur uitspreken voor een plaatsing
richting eerste pool. Dit laatste bevestigt dat het empirisch aanvechtbaar is
om inherentie hier als verklaringsgrond op te voeren. In de tweede plaats
spelen er in constructies als (39a) en (39b) ook nog andere cognitieve factoren mee. De plaatsing van de bepaling gisteren bijvoorbeeld wordt mede
bepaald door haar `signifie% Als bepaling van tijd heeft ze de neiging de
18 Hieruit volgt dat bepaalde NP's mobieler zijn dan onbepaalde.
19 Het is verwarrend dat de NGF in (39a) de boete en in (39b) die boete geeft.
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eerste pool op te zoeken (Pekelder, 2001). Zie (40a) en (40b) met de plaatsbepaling elders die de neiging heeft de tweede pool op te zoeken.2°
(40a) An heeft elders
plaats
–
–

de boete betaald2i
bepaald

(40b) An heeft de boete elders
plaats
+
bepaald
+

betaald

De voorkeur onder informanten voor (40b) wordt voorspeld door de hierboven vermelde tendensen: `bepaald' trekt bij voorkeur naar de eerste pool, terwijl `plaats' eerder richting tweede pool opschuift.
Een laatste cognitieve factor die een rol speelt in (39a) en (39b) is de graad
van complexiteit van de bepaling gisteren. 22 Ze is slechts een morfeem lang.
Vergelijk (41a) met (41b) met de complexe bepaling om 15.00 uur die de
neiging heeft de tweede pool op te zoeken.
(41a) An heeft om 15.00 uur de boete
bepaald
± complex
± simpel
(41b) An heeft de boete
+
bepaald
+
± simpel

betaald

om 15.00 uur betaald
± complex

De voorkeur onder informanten voor (41b) wordt voorspeld door de hierboven
vermelde tendensen: 'bepaald' trekt bij voorkeur naar de eerste pool, terwij1 'complex' eerder richting tweede pool opschuift. Als we nu de gegevens uit (40a)-(41b)
met elkaar combineren, krijgen we het volgende plaatje. Zie (42a)-(43b).
(42a) An heeft elders
–
plaats
–
+
± simpel

de boete

betaald

bepaald
± complex

20 Vergelijk tevens (i) met (ii): (i) ik heb haar gisteren elders gezien met (ii) ik heb haar elders
gisteren gezien. Los van een expliciete context en situatie wordt de eerste door informanten
als de voorkeursvolgorde aangeduid.
21

In (40a)-(45b) en (50) geven de symbooltjes `+' en `-' aan dat de betreffende parameter al dan
niet gerespecteerd wordt, terwijl 0 betekent dat de parameter geneutraliseerd is.

22

Voor de redenering die ten grondslag ligt aan de aanname om de tijd-plaats- en de simpelcomplex-parameter naar analogie met de bepaald-onbepaald-parameter als cognitieve factoren
te beschouwen, verwijzen we naar Pekelder (2002).
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(42b) An heeft die boete
+

+
–

bepaald
± complex

elders
plaats
± simpel

(43a) An heeft om 15.00 uur de boete
tijd
+
bepaald
± simpel
± complex
(43b) An heeft de boete
+
+

bepaald
± simpel

betaald

betaald

om 15.00 uur betaald
tijd
± complex

Onze conclusie is drieledig. In de eerste plaats constateren we dat de gecombineerde werking van de drie parameters (tijd-plaats, bepaald-onbepaald en
simpel-complex) de juiste voorspellingen doet. Als meer dan een van de drie
parameters doorkruist wordt (zie (41a), (42a) en (43a)), kennen informanten
immers een lagere acceptabiliteitsscore toe. Ten tweede is het mogelijk deze
lagere score te verhogen door de drie constructies in een bepaalde context en
situatie te plaatsen (cf. Pekelder, 2002). Dit bevestigt opnieuw dat pragmatische factoren de neiging hebben te parasiteren op cognitieve. In de laatste
plaats stellen we vast dat het ondoorzichtige Inherentieprincipe geen aantoonbare rol speelt ter verklaring van de informantenoordelen.

6. HET PV-PRINCIPE

Het PV-Principe betreft de plaats van de persoonsvorm: V1/V2 in hoofdzinnen. De auteurs merken op dat dit principe een compromis sluit met MHP,
hetgeen tot het Polenprincipe leidt. Deze voorstelling van zaken is ons
inziens om twee redenen niet gelukkig. In de eerste plaats staat de hierboven
geconstateerde hybriditeit van het Nederlands ten aanzien van MHP een dergelijk compromis in de weg. Ten tweede vestigen we de aandacht op het feit
dat het dieptestructurele polenprincipe niet op hetzelfde niveau gesteld mag
worden als het oppervlaktestructurele V1/V2-onderscheid. Polen kunnen niet
en vast en mobiel zijn. NGF is in dezen overigens opvallend inconsequent.
Zo wordt bijvoorbeeld meerdere malen de term `inversie' gebruikt, terwijl
het polenprincipe inversie juist uitsluit. Polen zijn, zoals het woord aangeeft;
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vaste plaatsen. 23 Constituenten die zowel in het eerste stuk als vooraan in het
middenstuk kunnen staan, hoppen bijgevolg over de immobiele eerste pool
heen. Het was wellicht verstandiger geweest hierin de ANS te volgen die het
polenprincipe als eerste, constituentenvolgorde regulerend systeem behandelt. De andere volgordeverschijnselen hieraan ophangen zou ongetwijfeld
meer helderheid hebben geschapen.
We kijken ter afsluiting van de bespreking van de vier principes opnieuw
naar enkele data. Zie (44) en (45a).
(44) An heeft gisteren een roman gelezen
(45a) Ze heeft verleden zondag haar ouders
+
IOB
+
tijd
±
bepaald
±
complex
± complex
0
(45b) Ze heeft haar ouders
+
IOB
±
+
bepaald
± complex
0

een cd gegeven
DOB
onbepaald

verleden zondag een cd gegeven
DOB
tijd
onbepaald
± complex

Gesteld wordt dat An in (44) als SUB voor de PV staat. In tegenstelling tot het
Frans is deze positie in het Nederlands evenwel geen subjectsmarkeerder. De
positionele markering van SUB en DOB is in het Nederlands alleen mogelijk
tussen de twee polen. Er zijn hier twee andere redenen om An als SUB te interpreteren. De eerste is dat een roman om lexicaal-semantische redenen moeilijk
SUB kan zijn. De tweede reden, die bij ons weten noch in de vakliteratuur noch
in de grammatica's is terug te vinden, luidt dat deze NP van de eerste pool
wordt afgeschermd, namelijk door gisteren. Vergelijk (46a) met (46b):
(46a) Myriam heeft gisteren Bruno dankzij een vriend ontmoet
SUB
DOB
DOB
S.U14
(46b) Myriam heeft Bruno gisteren dankzij een vriend ontmoet
SUB
DOB
DOB
SUB
23 Deze vaste plaatsen weerspiegelen, naar we aannemen, de algemeen menselijke behoefte aan
orienteringspunten (Pekelder, 2002).
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Verder verklaart de NGF de volgorde van de twee syntagma's in het middenstuk van (44) opnieuw met behulp van inherentie. We wezen er reeds op dat
dit niet adequaat is : een roman staat zonder geexpliciteerde context en situatie bij voorkeur achter gisteren omdat het indefmiet is, terwijl gisteren bij
voorkeur de eerste pool opzoekt omdat het temporeel en bovendien monomorfematisch is. Hetzelfde geldt voor (45a) waar het DOB ook indefiniet is
en waar bovendien de syntactische regel IOB voor DOB in het middenstuk
wordt toegepast. Zie ook (45b) die volgens informanten qua acceptabiliteit
een lichte voorkeur verdient boven (45a). 24 Blijkbaar wint de tendens om
definiete NP's vooraan in het middenstuk te plaatsen het hier van de tendens
daar de tijdsbepalingen neer te zetten. De subtiliteit van het acceptabiliteitsverschil tussen beide constructies hangt waarschijnlijk samen met de neutralisatie van het Complexiteitsprincipe.

7. SUBJECT

In dit laatste gedeelte gaan we wat gedetailleerder in op de syntagmatische
markering van de syntactische functies SUB en DOB. Ons doel is te laten zien
dat de rol die deze zowel in het Nederlands als in het Frans speelt niet zomaar
genegeerd kan worden. Het is bovendien zo dat er op dit gebied opmerkelijke
verschillen zijn tussen het Nederlands en het Frans (Mallet, 2007). We kijken
achtereenvolgens naar het eerste stuk, het middenstuk en het derde stuk.

7.1. HET EERSTE STUK
Uitingen als (47)-(49), waar de syntactische functies in eerste instantie lexicaal-semantisch worden gemarkeerd, zijn onder de gegeven syntactische
interpretatie in het Frans onmogelijk.
(47) Intimiderende jongeren vinden
DOB
(48) Jazz
ontdekte
DOB
SUB

mensen heel eng
SUB
Martin via een vriend

24 Het symbooltje `± ' betekent dat een van de gelabelde syntagma's niet op de 'ideal& plaats
staat. In (45a) staat het definiete haar ouders volgens verwachting weliswaar niet helemaal
achteraan in het middenstuk, maar ook niet helemaal vooraan. In (45b) geldt hetzelfde voor de
tijdsbepaling verleden zondag.
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(49) Dit idee
DOB

laat

Andreas
SUB

niet los

Met andere woorden: zodra de eerste pool zich tussen SUB en DOB bevindt,
kent het Frans maar een regel: SUB voor DOB. Daar is dus zonder enige
twijfel sprake van syntagmatische markering van syntactische functies. Daar
komt bij dat deze volgorde in het Frans waarschijnlijk veel frequenter is dan
in het Nederlands waar naar schatting slechts 50% van de uitingen een dergelijke volgorde vertoont. Dit betekent nochtans niet dat de preverbale positie van SUB, zoals de NGF suggereert, in het Frans een must zou zijn
(cf. §6.2.1). We komen hierop terug.

7 .2 . HET MIDDENSTUK
Uit (50) blijkt dat, als er zoveel mogelijk parameters onder controle worden
gehouden, de syntagmatische parameter in het Nederlands op ondubbelzinnige wijze de syntactische functies SUB en DOB markeert.
(50) Morgenmiddag komt de buurvrouw de buurman kussen
DOB
+
SUB
bepaald
bepaald
O
menselijk
menselijk
O
topic/focus
topic/focus
O
± complex
±
complex
O
Dit is natuurlijk oud nieuws. Nieuwborg toonde in 1968 reeds aan dat het al
dan niet definiete nominale SUB in actieve zinnen binnen het middenstuk
altijd voorafgaat aan het al dan niet definiete nominale DOB. Hoewel
Nieuwborg hier op een stukje taalsystematiek stuit, blijken grammatica's dit
inzicht nauwelijks te hebben overgenomen. Daar komt bij dat het zeker geen
marginaal verschijnsel is. Een kleine steekproef in journalistieke artikelen
over uiteenlopende onderwerpen laat zien dat 10 a 15% van de hoofd- en bijzinnen een SUB en DOB in het middenstuk bevatten, uitsluitend in de aangegeven volgorde. Een laatste reden voor de genoemde omissie zou kunnen
zijn dat men ervan uitgaat dat de volgorde SUB-DOB niet problematisch is
voor Franstalige leerders van het Nederlands. Hier zou wat in kunnen zitten
op voorwaarde dat deze volgorde in het Frans algemeen geldig zou zijn, dus
ook als de eerste pool beide functies niet scheidt. Het is echter de vraag of dit
waar is. Het is alvast duidelijk dat we niet hoeven te zoeken naar nominaal
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SUB en DOB in Franse middenstukken. Deze bieden immers buitengewoon
weinig plaatsingsruimte (Pekelder & Puttemans, 2006). Zie de twee middenstukken in (51), tussen de PV en het voltooid deelwoord, en tussen het voltooid deelwoord en de infinitief. De onderhavige problematiek speelt zich
voor het Frans derhalve na de laatste pool af.
(51) parce que j 'aurais bien voulu la rencontrer ce soir-la

7.3.

HET LAATSTE STUK

Alvorens een blik op het Frans te werpen, herinneren we eraan dat ook het
Nederlands het nominale SUB toelaat in het laatste stuk (Haeseryn, 1997,
p. 1375-1376). Godin (2005) laat zien dat het SUB zonder het DOB na de
laatste pool in het Nederlands zelfs couranter is dan in het Frans. 25 We vinden daarentegen in geen van Godins data zowel SUB als DOB na de laatste
pool. De vraag die nu rijst is of de regel SUB voor DOB geldig is na de laatste pool in het Frans. In wat nu volgt, steunen we voornamelijk op Mallet
(2007) die in een recente studie een begin heeft gemaakt met een inventarisatie van de Franse subjectsmarkeringen. Ze bevestigt ten eerste dat het SUB
heel goed achter de eerste pool kan staan. Meestal schijnt het dan te gaan om
intransitieve werkwoorden. Zie (52)-(55). Ten tweede signaleert Mallet
gevallen waarin het SUB zich – maximaal verwijderd van de PV – na de laatste pool ophoudt. Zie (56). In dit soort uitingen is er evenwel geen sprake van
syntagmatische markering van het SUB want er is geen DOB, noch een I0B.
Zie echter (57)-(60) die tevens een DOB bevatten.
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)

ainsi park Jean
a 5 heures arriverent les premiers concurrents
tous les matins chantaient les oiseaux
sur la branche d'un arbre chantait un rossignol
Sur la mer, tout pros du rivage, essayaient de s'elever, les unes
par-dessus les autres, a &ages de plus en plus en plus larges, des
vapeurs d'un noir de suie
(57) alors se precisa et prit tout son essor le role de la mer dans la vie
nationale des Grecs

25 In tegenstelling tot wat de NGF beweert, blijkt overigens dat ook het DOB in die positie mogelijk is (Godin, 2005): de Heer heeft in zijn eeuwige rust en vrede opgenomen F .Van C., (...).
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(58) au premier plan attire le regard un patineur richement vetu et
coiffe d'un haut chapeau emplume.
(59) a cinq heures prirent le depart les premiers concurrents
(60) ainsi decrivait la Lorraine Nicolas Goulas dans ses Memoires
(61) C'est chez eux que trouvent leurs invalides la fameuse `loi de
l'offre et de la demande' et vingt autres vieilles eclopees de cet
ordre...
Le Goffic (1993) stelt in dit verband dat de positie van SUB na DOB in zijn
algemeenheid vrijwel uitgesloten is, behalve als het DOB een sterkte cohesie
onderhoudt met het voorafgaande werkwoord. In (57)-(59) is dit goed zichtbaar: prendre son essor, attirer le regard en prendre le depart. Het lijkt er
dus op dat hier, in plaats van syntagmatische markering van de syntactische
functies DOB en SUB, eerder sprake is van lexicaal-semantische markering.
De Franstalige interpreteert PV+DOB als een `predicat soude', hetgeen hem
ertoe brengt het SUB elders, i.e. buiten deze lexicaal-semantische eenheid te
zoeken. In (60) daarentegen kan ' decrire la Lorraine' moeilijk als een
gelexicaliseerd geheel geinterpeteerd worden. De vraag is hoe het SUB hier
gemarkeerd wordt. In de weinige literatuur die aan dit onderwerp is gewijd,
neigt men naar de hypothese dat de markering syntagmatisch is (cf. Korzen,
1996; Muller, 2002). Dit neemt nochtans niet weg dat het Frans ook de
tegenovergestelde volgorde kent. Zie (61). Muller wijst er echter op dat deze
volgorde ongewoon is en verklaard kan worden met een beroep op de focalisatie van het DOB dat bovendien zwaar is. Mallet concludeert dat het ernaar
uitziet dat in transitieve zinnen het achteropgeplaatste SUB zich in het Frans
doorgaans na het DOB bevindt, zonder dat dit een absolute regel is. Haar
kleine informantenonderzoek leidt tot de voorzichtige conclusie dat de moedertaalspreker zich in het geval van een dergelijk SUB vooral verlaat op lexicaal-semantische marketing teneinde deze functie te onderscheiden van het
DOB. In de gevallen waar deze markering afwezig is, blijft slechts de volgorde DOB-SUB over. Kortom, precies het omgekeerde van wat in het Nederlandse middenstuk gebruikelijk is.

8. CONCLUSIES
Zoals De Groot meer dan zestig jaar geleden al schreef, zijn woordvolgorde
en syntactische structuur verschillende zaken (1949, p. 67). Afgezien van
het onveranderlijke Polenprincipe bestaan er diverse preferentiele en dus
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veranderlijke volgordes die op geen enkele wijze syntactische verbindingen
markeren. We hebben er hier drie behandeld: `bepaald' voor ' onbepaald' ,
`tijd' voor `plaats' en 'simper voor 'complex'. Daaraan dient de pragmatische
parameter toegevoegd te worden die onder invloed van context en situatie de
laatste drie tendensen kan doorkruisen. Een en ander betekent natuurlijk niet
dat er geen enkele relatie zou bestaan tussen syntaxis als dieptestructurele leer
der verbindingen en syntagmatiek als oppervlaktestructurele plaatsingsleer.
De gevallen waarin de syntagmatiek wel syntactische verbindingen markeert,
mogen derhalve niet veronachtzaamd worden, te meer daar er op dit vlak
opmerkelijke divergenties bestaan tussen het Nederlands en het Frans. Zoals
uit het voorafgaande afdoende is gebleken, denken we daarbij met name aan
de verbindingen die SUB en DOB onderhouden met de polenstructuur.
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Het nut van (contrastief) grammaticaonderwijs
in vreemdetaalverwerving

Philippe Hiligsmann, lid van de Academie, Universite catholique de Louvain

1. INLEIDING

Nadat grammaticaonderwijs jarenlang naar de schroothoop werd verwezen,
gaan hoe langer hoe meer toegepast taalkundigen, en in hun kielzog didactics, er vandaag de dag van uit dat de bewuste aandacht voor formele aspecten en de bewuste aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de
moedertaal en de vreemde taal een positief, hoewel indirect, effect kunnen
hebben op het verwervingsproces van de vreemde taal.
Uitgaande van de definitie van communicatieve taalcompetentie, zoals die
te vinden is in het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (2006),
gaat Sectie 2 in op de verschillende types kennis op grond waarvan leerders
hun communicatieve taalcompetentie ontwikkelen, de mogelijke interface
tussen de kennissystemen en de complexiteit van grammaticale structuren.
In Sectie 3 komt contrastief grammaticaonderwijs ruim aan bod. Aan de hand
van drie voorbeelden laat ik zien op basis van welke elementen een grammaticale structuur voor instructie kan worden geselecteerd. Sectie 4 gaat kort in
op contrastieve (pedagogische) grammatica's. In Sectie 5 rond ik of met een
conclusie.

2. COMMUNICATIEVE EN GRAMMATICALE COMPETENTIE

Het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (2006, p. 101) onderscheidt binnen de taalgebonden communicatieve competentie die taalgebruikers en taalleerders inzetten om communicatieve bedoelingen te realiseren
een linguistische, een sociolinguistische en een pragmatische component.
Het begrip lingurstische competentie refereert aan de `kennis, en het vermogen om gebruik te maken van de formele bronnen waaruit welgevormde,
betekenisvolle boodschappen kunnen worden samengesteld en geformuleerd'
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(Gemeenschappelijk Europees Referentiekader, 2006, p. 101). De linguIstische competentie bevat o.a. de grammaticale competentie oftewel 'de kennis
van de grammaticale middelen van een taal en het vermogen deze te gebruiken' (Gemeenschappelijk Europees Referentiekader, 2006, p. 104).

2.1.

TYPES KENNIS

Om de bovengenoemde communicatieve en grammaticale competentie te
ontwikkelen, beschikken de vreemdetaalleerders over drie types kennis: de
(vaak impliciete) kennis van/over de eigen moedertaal, de impliciete kennis
van de vreemde taal die op basis van het taalaanbod (input en interactie)
wordt opgedaan en de expliciete kennis van de vreemde taal die de vorm
aanneemt van grammaticaonderwijs. De drie types kennis vormen volgens
Jiang (2007) samen de geIntegreerde kennis (`integrated knowledge'), die
aanleiding kan geven tot 'automatic competence' (zie Fig. 1).
Knowledge sources
L1 Knowledge

Integration processes

Representation
Outcome

Processing
Outcome

__,Ø, Knowledge
Transfer

Input and Interaction

Knowledge
Construction

Explicit Knowledge

Knowledge
Transformation

■ Integrated --N. Automatic
Knowledge
Competence

FIGUUR 1

Three processes of knowledge integration in L2 learning (Jiang, 2007, p. 3)
Zowel geIntegreerde kennis als 'automatic competence' dragen volgens Jiang
(2007, p. 2) bij tot automaticiteit, d.i. 'the ability to perform without conscious awareness or while utilizing minimum attentional resources'. Het is
echter lang niet duidelijk hoe en in welke mate die drie types kennis met
elkaar interageren.

2.2.

DE INTERFACE TUSSEN EXPLICIETE EN IMPLICIETE KENNIS

Een vraag die gepaard gaat met het type kennis, heeft betrekking op het
effect van instructie op vt-verwerving. Het is namelijk de vraag of er een

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN /

184

interface bestaat tussen expliciete en impliciete kennis. Met andere woorden:
leidt de declaratieve, bewuste (en meestal bewust geleerde) kennis van de
vreemde taal wel degelijk tot procedurele, impliciete kennis?
In deze paragraaf staan de drie hypotheses centraal die betrekking hebben
op het belang van expliciete kennis bij het verwerven van impliciete kennis:
de non-interfacehypothese, de sterke-interfacehypothese en de zwakkeinterfacehypothese (zie o.a. Andringa, 2005; Ellis, 2006 en Norris & Ortega,
2001 voor een evaluatie van onderzoeken naar form-focused instruction').
Aan de non-interfacehypothese liggen twee gescheiden kennissystemen ten
grondslag: wat de leerlingen bewust hebben moeten leren (d.i. de expliciete
kennis) heeft nauwelijks invloed op de impliciete, onbewust verworven
kennis. De aanhangers van die hypothese (o.a. Krashen, 1981; 1982) gaan
ervan uit dat de verwerving van een tweede/vreemde taal op dezelfde wijze
verloopt als de verwerving van de moedertaal, de zgn. identiteitshypothese
(T2 = T1). De leerder verwerft een tweede taal dankzij begrijpelijk en motiverend taalaanbod, de zgn. i + 1-input, en op voorwaarde dat het affectieve
filter van de leerder het verwervingsproces niet in de weg staat (zie Krashen,
1985).
Net als bij de non-interfacehypothese wordt er bij de zwakke-interfacehypothese uitgegaan van twee gescheiden kennissystemen die op verschillende
manieren tot stand komen. Expliciete kennis speelt er echter een belangrijke
rol, aangezien ze de impliciete verwerving van grammatica vergemakkelijkt.
De aanhangers van die hypothese stellen dat grammaticaonderwijs slechts
effectief is als dat onderwijs aansluit bij het ontwikkelingsstadium, en als de
grammaticale structuren niet onderhevig zijn aan vaste verwervingsvolgordes
(zie ook Ellis, 1993; Foth & Dewaele, 2002).
De sterke-interfacehypothese, ten slotte, stelt dat expliciete en impliciete
kennis de uitersten zijn van een continuum. Die hypothese veronderstelt dat
nature of linguistic knowledge changes in the course of acquisition in
such a way that it becomes increasingly more available in communicative settings. One can distinguish two variants of the strong interface position, which seem to be in complete opposition. On the one
hand, Bialystok (1989; 1994a; 1994b) argues that linguistic knowledge starts out as implicit and becomes more explicit as the language
learner becomes more proficient. On the other hand, researchers such
as (...) Sharwood-Smith (1988) and DeKeyser (1998) argue that the
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development of second language proficiency is a process of automatizing explicit knowledge so that it becomes implicit. (Andringa, 2005,
p. 11)
Ondanks de aanzienlijke verschillen (aan de ene kant van impliciete naar
expliciete kennis via bewustwording en aan de andere kant van expliciete
naar impliciete kennis via oefeningen [cf. Oefening baart kunst]), hebben
beide varianten toch een belangrijke gemene deler: expliciete instructie is
een bepalende factor in het taalleerproces.
Verschillende onderzoeken naar vormgerichte instructie (Ellis, 1994a,b;
2001) hebben vooralsnog weinig aanleiding gegeven tot het veronderstellen
van een duidelijke interface tussen expliciete en impliciete kennis. In zijn
onderzoek naar de ontwikkeling van grammatica in spontane gebruikssituaties en de rol die expliciete en impliciete instructie hierbij spelen, is Andringa
(2005, p. 207) tot de volgende conclusie gekomen:
Het hebben van expliciete kennis is geen voordeel gebleken bij de verwerving van impliciete kennis, maar het is nadrukkelijk ook geen
nadeel gebleken. De beste verklaring hiervoor is dat er weliswaar
gescheiden kennissystemen bestaan, maar dat expliciete instructie,
mits op een betekenisvolle wijze aangeboden, niet alleen leidt tot
expliciete kennis, maar evengoed ook impliciete leerprocessen los kan
maken. (mijn cursivering)
Het indirect faciliterend effect van expliciete, vormgerichte instructie heeft
o.a. invloed op het leertempo en het taalniveau dat uiteindelijk bereikt wordt.
Blijkens verschillende onderzoeken doen gestuurde leerders er minder lang
over om de verwervingsstadia te doorlopen dan ongestuurde leerders en
behalen ze uiteindelijk een veel hoger taalniveau dan ongestuurde leerders
(zie by. Odlin, 1994; Doughty & Long, 2003).
Wat ik in de meeste studies naar de impact van expliciete en/of impliciete
kennis mis, is dat er haast uitsluitend gekeken wordt naar korte- of middellangetermijneffecten van instructie, b y. na een periode van twee weken of
zelfs twee maanden, alsof instructie meteen efficient moet of kan zijn. Men
verliest al te makkelijk uit het oog dat het effect van instructie een tijdje verborgen kan blijven en daardoor aan het oog van de onderzoeker kan ontsnappen. Verder is het ook niet zo dat de leerders de expliciete instructie opslaan
op de wijze waarop ze aangeboden wordt. Het komt wel eens voor dat ze die
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instructie herstructureren of dat ze slechts een deel van die instructie verwerken (zie Van der Linden, 1986).

2.3.

DE COMPLEXITEIT VAN GRAMMATICALE STRUCTUREN

Naast het aansluiten bij het ontwikkelingsstadium en de cognitieve verschillen tussen leerders (die ik hier gemakshalve buiten beschouwing laat), zijn er
ook andere factoren die van invloed kunnen zijn op de effectiviteit van grammaticaonderwijs, zoals by . de complexiteit van de grammaticale structuren
en het daarmee gepaard gaande feit dat een grammaticale structuur veel uitzonderingen en/of veel toepassingscontexten kent.
De Vriendt (2002) onderscheidt in dit verband twee soorten grammaticale
regels : de algemene of A-regels die een groot bereik hebben, betrouwbaar
zijn (ze kennen weinig uitzonderingen) en simpel zijn (ze kunnen eenvoudig
geformuleerd worden), zoals `een ja-nee-vraag begint met de persoonsvorm',
`de derde persoon enkelvoud van de tegenwoordige tijd is stam+t' (deze
regel kent weinig uitzonderingen). De A-regels kunnen volgens De Vriendt
(2002) aan de hand van rijke taalinput impliciet aangeboden worden. Explicitering van de A-regels is volgens hem overbodig. Er wordt in feite van uitgegaan dat de leerders in staat zijn de structuur als het ware uit de taalinput
te `distilleren'. De grammaticale regels die geen enkel of slechts een of twee
van de drie kenmerken vertonen, worden bijkomende of B-regels genoemd.
De pronominalisering van voorzetselconstituenten en de verbuiging van het
bijvoeglijk naamwoord zijn daar twee voorbeelden van. `Wat tot de Bgrammatica behoort en toch in de beginfase nuttig is of onmisbaar lijkt, kan
soms (uiteraard voorlopig) als A-grammatica aangeboden worden' (De
Vriendt, 2002, p. 437). In de beginfase stelt hij b y. voor om de verbuiging
van het bijvoeglijk naamwoord als A-regel te onderwijzen: predicatief zonder –e-uitgang, attributief met –e-uitgang. Voorbeelden van het type `een
klein huis' kunnen in de beginfase als uitzonderingen worden beschouwd. In
een latere fase kan explicitering van de B-regel wel nuttig zijn.
Om de mate van grammaticale complexiteit te bepalen en de componenten te
isoleren die daartoe bijdragen, maakt DeKeyser (2005, p. 2-11) voor zijn part
een onderscheid tussen drie aspecten:
1. Afhankelijk van de vorm kan de betekenis van een grammaticale vorm voor
complexiteit zorgen, wegens het feit dat het voor de leerder nieuw is,
wegens het abstracte karakter van de grammaticale vorm in kwestie of
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wegens een combinatie van beide factoren. Grammaticalia zoals het gebruik
van het (on)bepaald lidwoord, het grammaticale geslacht en het werkwoordelijk aspect 'express highly abstract notions that are extremely hard to
infer, implicitly or explicitly, from the input' (DeKeyser, 2005, p. 5). Voor
dat soort grammaticale verschijnselen zet expliciete instructie volgens velen
weinig zoden aan de dijk (zie by. Pica, 1985; Butler, 2002). Master (1994)
daarentegen heeft aangetoond dat het lidwoordgebruik geleerd kan worden
als de te onderwijzen structuur systematisch/globaal wordt aangepakt en als
er onder de les niet zozeer op de vormkenmerken wordt ingegaan, maar op
de functies van de bewuste structuur (zie ook Hiligsmann, 1997).
2. Het tweede aspect heeft betrekking op de vorm: 'Assuming the learner
knows exactly the meanings that need to be expressed, difficulty of form
could be described as the number of choices involved in picking all the
right morphemes and allomorphs to express the meanings and putting
them in the right place' (DeKeyser, 2005, p. 5-6). Jiang (2004) heeft in dit
verband aangetoond dat leerders van het Engels als tweede taal de persoonsvorm die afhangt van complexe nominale constituenten foutief vervoegen, niet zozeer omdat ze moeite hebben met de vervoeging van de
persoonsvorm, maar omdat ze geen link leggen tussen de meervoudsmarkering van het substantief en de persoonsvorm.
3. Indien de vorm en de betekenis niet problematisch zijn, dan kan het
gebrek aan doorzichtigheid van de relatie tussen vorm en functie de leerders parten spelen. Dat gebrek aan doorzichtigheid kan volgens DeKeyser
(2005, p. 8-9) het gevolg zijn van redundantie, optionaliteit en opaciteit.
Die laatste factor wordt gedefinieerd als 'a complex form of the problem
of low form-meaning correlation' en is van toepassing als verschillende
vormen een betekenis weergeven of als een vorm verschillende betekenissen kan uitdrukken. Het voorbeeld dat het vaakst aangehaald wordt, is het
–s-morfeem dat in het Engels gebruikt wordt om de derde persoon enkelvoud van de persoonsvorm in het presens (bv. he does), het meervoud (bv.
computers) en de genitief (bv. Shakespeare's tragedy) aan te geven.
Ik wil er hier toch nog op wijzen dat niet alle onderzoekers het eens zijn
over de status van het –s-morfeem. Net als DeKeyser (2005) meent Ellis
(1990) dat het –s-morfeem van de derde persoon van het presens complex
(en daardoor moeilijk te leren) is, terwijl dat morfeem volgens Krashen
(1982) makkelijk te leren is, omdat de leerder een keuze moet maken dat
erop neerkomt het –s-morfeem al dan niet toe te voegen. In tegenstelling
tot DeKeyser (2005) zijn Pica (1985) en Ellis (1990) van mening dat de
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meervoudsuitgang makkelijk te leren is, want de vorm-functierelatie is
doorzichtig en eenduidig.
De bovengenoemde driedeling heeft volgens DeKeyser (2005) implicaties
voor de manier waarop instructie het beste kan plaatsvinden. In navolging
van Larsen-Freeman (2003) stelt hij drie types activiteiten voor:
association activities [e.g. through phrase combination tasks] are particularly useful when the learning issue is one of form-meaning mapping, (...) frequent use should be the goal when the problem is one of
semantically redundant form-form mapping, and (...) choice among
forms [e.g. in a fill-in-the blanks format] should be the focus of the
activity when novel meanings are at issue (DeKeyser, 2005, p. 17).

2.4.

DE ROL VAN DE MOEDERTAAL

Om te bepalen of een grammaticale vorm complex en/of ondoorzichtig is,
leggen de meeste onderzoekers – hoe vreemd het ook klinkt – geen link met
het moedertaalsysteem van de leerders, terwijl de (vaak impliciete) kennis
van de moedertaal een van de drie bronnen is van de geIntegreerde kennis
(zie Fig. 1). Blijkens veel onderzoeken naar vt-verwerving speelt de moedertaal van de leerders immers een duidelijke rol bij de ontwikkeling van de tussentaal en blijkt de bewuste aandacht voor de verschillen en overeenkomsten
tussen de moedertaal en de vreemde taal een positief effect te hebben op het
verwervingsproces van de vreemde taal. Uit de discussie met NVT-docenten
naar aanleiding van een symposium over onderwijsmethodologie op het
IVN-colloquium in Leuven in 2000 is gebleken dat de overgrote meerderheid
van de NVT-docenten stelt dat contrastiviteit – zeker in een NVT-context –
een kans is die ze niet mogen laten liggen, terwijl NT2-specialisten l over het
algemeen helemaal niet overtuigd zijn van het nut van een contrastieve aanpak (cf. Appel & Van Kalsbeek, 2001; Beheydt, 2001a; Hiligsmann &
Wenzel, 2001; Kuiken, 2001. Zie ook Hiligsmann & Rasier, 2007; Pekelder,
2002; 2004). Dit impliceert dat de leerders ongetwijfeld ook gebaat kunnen
zijn bij expliciete instructie van constrastieve aard.

NVT verwijst naar een situatie waar iemand het Nederlands in een niet-Nederlandstalige omgeving leert, b.v. de Walen die in Wallonie Nederlands leren, NT2 naar een situatie waar iemand het
Nederlands (al dan niet gestuurd) in een Nederlandstalige omgeving leert, b.v. een Turk die in
Nederland of in Vlaanderen Nederlands leert.
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3. CONTRASTIEF GRAMMATICAONDERWIJS
In deze paragraaf zou ik aan de hand van enkele voorbeelden een paar elementen op een rijtje willen zetten die van belang kunnen zijn bij het al dan
niet selecteren van een grammaticale structuur voor instructie.
Sectie 2 heeft duidelijk gemaakt dat het vrijwel onmogelijk is de vorm, de
betekenis en het gebruik van een grammaticaal verschijnsel strikt uit elkaar
te houden (cf. Larsen-Freeman, 2003, p. 45). Ook al moeten de leerders de
drie dimensies onder de knie krijgen, uit pedagogische overwegingen is het
– naargelang van de moedertaalachtergrond en het behaalde niveau van de
leerders – echter vaak wenselijk te focussen op een (of – indien nodig –
twee) van de drie basiselementen. Bij deze keus dient de docent eveneens
een beroep te doen op resultaten van onderzoeken naar leerderstaal.
In wat volgt, ga ik dieper in op de manier waarop drie grammaticale verschijnselen aan gevorderde Franstalige leerders van het Nederlands aangeboden kunnen worden, nl. het passief, het gebruik van het/dat/er als onderwerp
en het verkleinwoord. In navolging van Larsen-Freeman (2003) ga ik telkens
uit van een taartdiagram met drie vaste onderdelen (zie Fig. 2).

FIGUUR

2

Vorm, betekenis en gebruik van een grammaticaal verschijnsel
(naar Larsen-Freeman, 2003)
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Nadat het taartdiagram van elke grammaticale structuur/vorm is gemaakt,
bestaat de volgende stap erin zich of te vragen welke van de drie dimensies
de grootste leeruitdaging van de leerders vergt. Dit houdt echter niet in dat de
drie dimensies expliciet aangeboden moeten worden.

3.1. HET PASSIEF
Figuur 3 geeft de vorm, de betekenis en het gebruik van het passief in het
Nederlands schematisch weer.

Vorm:
- met de hww's
worden en zijn
- met vdw
- door vOOr de agens

Betekenis:
- de handeling staat
centraal
OF
- de nadruk ligt op
de door-bepaling

Gebruik:
echt vs. onecht passief:
- agens is niet bekend
- agens is overbodig
- agens wordt bewust
weggelaten (beleefdheid
en/of bescheidenheid)
- agens = 'de mensen',
`men', `ze' enz.

FIGUUR

3

Vorm, betekenis en gebruik van het passief in het Nederlands

Ook al verdient het aanbeveling om het passief samen met de onpersoonlijke
constructies te behandelen (zie Beheydt, 2001b), er kunnen toch ook verschillende argumenten worden aangevoerd om in het grammaticaonderwijs
Nederlands voor Franstaligen een belangrijke plaats in te ruimen voor een
specifieke behandeling van het passief. Hiligsmann (1997, p. 193-195) heeft
immers aangetoond dat het passief in de tussentaal van Franstalige leerders
van het Nederlands een ondergerepresenteerde categorie is. Het ondergebruik
van het passief kan verklaard worden door de invloed van de moedertaal:
in het Frans komen passieve constructies namelijk veel minder vaak voor dan
in het Nederlands. Dit komt doordat het onechte passief (oftewel het passief
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zonder grammaticaal onderwerp) in het Frans veel minder gebruikelijk is,
terwijl die lijdende vorm in het Nederlands gangbaar is. Voorbeelden uit
Haeseryn et al. (1997, p. 1417):
(1)
(2)
(3)

Aan tafel mag niet gerookt worden.
Over die kwestie wordt nauwelijks nog gesproken.
Er werd gelachen, gegeten en gedronken.

Vaak worden zulke passieve zinnen in het Frans door actieve zinnen met het
onpersoonlijk voornaamwoord 'on' vertaald.
Verder vergissen veel Franstaligen zich ook bij de keuze van het hulpwerkwoord van het passief. In veel passieve constructies gebruiken Franstaligen
– onder invloed van hun moedertaal die geen specifiek hulpwerkwoord van
het passief kent – een vorm van zijn in plaats van een vorm van worden, by.
*de kinderen zijn aan hun lot overgelaten.2
De derde dimensie zorgt voor weinig leerproblemen: in beide talen heeft het
passief zo goed als altijd dezelfde `betekenis'.
Voor Franstaligen bestaat de leeruitdaging er dan ook in de allereerste plaats
in om de gebruiksdimensie van het passief onder de knie te krijgen. Daarnaast dient de instructie ook aandacht te besteden aan de vorming van het
passief. Als oefenvorm kan voor de gebruiksdimensie b y . gedacht worden
aan minitekstjes waarvan de leerders de vervolgzin moeten kiezen uit een
actieve zin of een passieve zin, zoals in:
De Senaat behandelt vandaag een wetsvoorstel voor verandering van de
abortuswetgeving.
(1)
(2)

Een deel van de oppositie heeft het voorstel ingediend.
Het voorstel werd ingediend door een deel van de oppositie.

Het is verder de bedoeling dat de leerders uitleggen waarom (2) als vervolgzin geschikter is dan (1). Hier zal vanzelfsprekend ook moeten worden ingegaan op syntagmatische begrippen, zoals thema en rhema of het links-rechtsprincipe. De docent kan er verder op wijzen dat zin (1) als vervolgzin wel
degelijk ook mogelijk is, maar uitsluitend als het onderwerp van de zin een
nadruksaccent krijgt. In dat geval dienen de verschillende prosodische
kenmerken van het Nederlands en het Frans ruim aan bod te komen (cf.
Hiligsmann, 2004; Hiligsmann & Rasier, 2007).
2

Zonder context kan die zin uiteraard correct zijn, maar in de context waarin die geuit werd,
had de leerder het hulpwerkwoord worden moeten gebruiken.
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In de instructie is aandacht voor de vorming van passieve constructies voor
een deel overbodig. Dit is zeker het geval met oefeningen waarbij de leerders
van actieve zinnen passieve zinnen moeten maken. Met zo'n activiteit krijgen de leerders impliciet de indruk dat de passieve constructie systematisch
afgeleid wordt van de actieve pendant en dat beide vormen onderling verwisselbaar zijn, terwijl het gebruik van beide types zinnen er heel anders uitziet.
Verder kan zo'n kunstmatige transformatieoefening de suggestie wekken
dat de meeste passieve constructies een door-bepaling bevatten (cf. LarsenFreeman, 2003 voor een soortgelijke analyse).

3 .2 . HET / DAT / ER ALS ONDERWERP
In de tussentaal van Franstalige leerders van het Nederlands treft men geregeld uitingen aan zoals (zie Hiligsmann, 1997, p. 161-163):
(4)

*Dat is jammer dat hij weggegaan is.

(5)

*Het is ook het geval met...

(6)
(7)

*dat het alsnog geen reden is om te twijfelen aan...
*...omdat er om 12 uur 21°C was.

In zin (4) heeft de leerder in plaats van het voorlopig onderwerp het het verwijzende dat gebruikt, terwijl het zwakbepalende het in (5) abusievelijk anaforisch wordt gebruikt. Voorbeeld (6) laat zien dat de leerder de verwijzingsmogelijkheden van het uitgebreid heeft naar de onbepaalde naamwoordelijke
constituent geen reden. Met een temperatuuraanduiding, zoals in voorbeeld
(7), en met werkwoorden die een natuurgebeuren aanduiden, gebruikt het
Nederlands het niet-verwijzende het. De bovengenoemde voorbeelden suggereren dat het probleem in dit geval eerder van intralinguale aard is dan van
cross-linguistische of interlinguale aard.
Figuur 4 geeft de drie dimensies voor het, dat en er schematisch weer.
De moeilijkheden waarmee de leerders in dit geval geconfronteerd worden,
hebben voornamelijk betrekking op het verband tussen het gebruik van de
drie voornaamwoorden en de vorm die het voornaamwoord moet aannemen.
De betekenis lijkt m.i. geen bepalende rol te spelen bij de keuze die er tussen
de drie voornaamwoorden gemaakt wordt.
Aangezien de meeste foutieve uitingen van Franstaligen (cf. de voorbeelden
supra) geen aanleiding geven tot communicatieproblemen, doet de docent er
wellicht goed aan om dit grammaticale verschijnsel pas met gevorderde leerders via consciousness-raising te behandelen.
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Betekenis:
- 'keg' (het regent)

Vorm:

- `existentieer (er
staat een man in de
tuin)
- `verwijzend' (dat
is ook het geval
me t ...)

het / dat / er
+ persoonsvorm +
logisch onderwerp

FIGUUR 4

Vorm, betekenis en gebruik van het, dat en er

3.3.

HET VERKLEINWOORD

In Fig. 5 laat ik de vorming, de betekenis en het gebruik van verkleinwoorden de revue passeren.3
In de tussentaal van Franstalige NVT-leerders horen verkleinwoorden tot de
categorie ondergebruikte vormen, zonder dat er echter sprake kan zijn van
een vorm van vermijdingsstrategie. Het ondergebruik kan verklaard worden
door een beroep te doen op twee factoren die elkaar versterken: de moedertaal van de leerders en het NVT-onderwijs.
De moedertaal van de leerders speelt ondergebruik in verschillende opzichten in de hand. Ook al kent het Nederlands slechts een productief diminutiefsuffix (—je en de allomorfen -kje, -pje, -(e)tje) en het Frans naargelang van
het type grondwoord verschillende productieve diminutiefsuffixen (o.a.
—et(te) [-Et], —eau voor substantieven en —(el)et, —ot voor adjectieven),4 de
absolute frequentie van diminutiefvormen ziet er in beide talen heel anders
3
4

Dit onderdeel is voor een deel gebaseerd op Hiligsmann e.a. (te verschijnen).
Voorbeelden: tartelette (= taartje), lionceau (= welp); aigrelet (= zuurtjes), pálot (= bleekjes).
De niet-productieve diminutiefsuffixen uit het Frans (bv. veinule [= adertje], ruelle [= steegje])
laten we hier bewust buiten beschouwing.
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Vorm:
een morfeem (met
verschillende
allomorfen)
-je / -kje / -pje / -(e)tje

Betekenis:
- connotatieve bet.:
iets kleins in zijn
soort
- denotatieve bet.:
apprecierend /
relativerend /
deprecierend

Gebruik: Ndls: diminutiefrijk!
- voor kleine dingen
- situaties waar kinderen, geliefden,
centraal staan / mode / eten en drinken
- diminutiva tantum / idiomatische
uitdrukkingen
- hoe informeler, hoe meer dim.

FIGUUR 5
Vorm, betekenis en gebruik van verkleinwoorden in het Nederlands

uit: in het Frans komen diminutiefvormen niet vaak voor, terwijl het Nederlands een diminutiefrijke taal is. Ook zeer gevorderde Franstalige NVT-leerders zijn zich vaak niet bewust van het contrast tussen beide talen. Verder
krijgen verkleinwoorden in het Nederlands naargelang van de context waarin
ze gebruikt worden – naast de denotatieve (basis)betekenis, nl. iets kleins in
zijn soort – vaak (een) subjectieve connotatie(s) (zie Bakema, 1994). Over
het algemeen hebben diminutieven die naar kinderen, vrouwen, verwanten en
huisdieren verwijzen een positieve of apprecierende connotatie (voorbeeld
8), terwijl gediminueerde beroepsnamen veelal een negatieve of deprecierende connotatie hebben (voorbeeld 9). Daamaast kunnen andere diminutieven een relativerende bijbetekenis krijgen (voorbeeld 10). Voorbeelden:
(8) Wil je me straks terugbellen, schatje?
(9) Wat weet zo'n onderwijzertje daar nu van?
(10) Een minuutje, ik ben zo terug.
Ook in het Frans kan het diminutief er een specifieke connotatie bij krijgen
(bv. amourette (= avontuurtje, flirt), soeurette (= zusje)), maar dat soort
gevallen zijn veeleer uitzondering dan regel.
De vrij hoge frequentie van diminutiefvormen in het Nederlands is eveneens
toe to schrijven aan het feit dat verkleinwoorden ook in vele vaste
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uitdrukkingen voorkomen, zoals in: er zit een addertje onder het gras, bij
iemand in een goed blaadje staan, van een leien dakje gaan, een handje helpen. Ten slotte worden veel Franse diminutiefvormen – althans vanuit een
synchroon perspectief – niet (of niet meer) als echte diminutieven aangevoeld, iets wat in het Nederlands – enkele uitzonderingen daargelaten zoals
meisje en een beetje – bijna niet het geval is. Voorbeelden: calculette
(= zakrekenmachientje), fillette (= meisje), mouillette (= <stukje brood om
mee to soppen>), pliquerette (= madeliefje), petit Poucet (= Kleinduimpje),
vinaigrette (= vinaigrette(saus)).
De meeste verkleinwoorden uit die lijst hebben veel weg van de diminutiva
tantum uit het Nederlands, d.i. verkleinwoorden waamaast `geen niet-diminutieve pendant met als betekeniselement "niet klein" bestaat' (Haeseryn e.a.,
1997, p. 658), zoals afspraakje, kattebelletje, klontje, koekje, praatje.
De tweede factor die het ondergebruik van verkleinwoorden in het Nederlands van Franstaligen kan helpen verklaren, heeft betrekking op het NVTonderwijs in Franstalig Belgie. Als verkleinwoorden in de les ter sprake
komen, dan wordt er vooral ingegaan op de vorming van verkleinwoorden.
Over de twee andere dimensies, nl. betekenis en gebruik, wordt vaak met
geen woord gerept, terwijl die twee dimensies in de tussentaal van Franstalige leerders van het Nederlands erg problematisch blijken.

4.

CONTRASTIEVE PEDAGOGISCHE GRAMMATICA'S

De bovengenoemde gegevens suggereren dat de nadruk bij (expliciete of
impliciete) instructie veeleer op de betekenis- en gebruiksdimensie van
grammaticale verschijnselen zou moeten liggen dan op de vormdimensie.
Dit geldt volgens mij ook voor het opstellen van (contrastieve) pedagogische grammatica's. Verschillende studies (bv. Beheydt, 1993; 2001b;
Hiligsmann, 1995; 2000; 2001) hebben aangetoond dat een gedegen
beschrijving van grammaticale elementen en structuren de drie dimensies
moet behandelen, nl. vorm, betekenis en gebruik. Naargelang van de
door de leerders ondervonden leermoeilijkheden (die in onderzoeken naar
de tussentaal in kaart kunnen worden gebracht) en de resultaten van de contrastieve analyse van de moedertaal en de vreemde taal zal het ene aspect
meer uitgediept moeten worden, wat niet impliceert dat de andere dimensies verwaarloosd moeten worden. Bij de behandeling van het passief
zal de gebruiksdimensie duidelijk de voorkeur moeten krijgen, bij
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verkleinwoorden dienen de gebruiks- en de betekenisdimensies in aanmerking te worden genomen.

5. CONCLUSIE

Iedereen zal het erover eens zijn dat het vreemdetalenonderwijs tot een
betere communicatieve en grammaticale competentie van de leerders dient
bij te dragen, d.i. 'het vermogen om betekenis te begrijpen en uit te drukken
door welgevormde frasen en zinnen voort te brengen en te herkennen'
(Gemeenschappelijk Europees Referentiekader, 2006, p. 104). Het gaat er
voor de leerders immers niet om de grammaticale regels te onthouden en als
vaste formules te kunnen reproduceren. De docent doet er dan ook goed aan
om in te spelen op de manier waarop vreemdetaalleerders kennis transfereren, opbouwen en/of verwerken (zie Fig. 1). Dit kan het beste gebeuren door
een beroep te doen op de resultaten van contrastieve studies en van onderzoeken naar de leerderstaal.

Literatuurlijst
Andringa, S. (2005). Form-Focused Instruction and the Development of Second Language Proficiency. Groningen Dissertations in Linguistics 56: Groningen.
Appel, R. & van Kalsbeek, A. (2001). `Contrasten over contrasten? De discussie
over de rol van contrastiviteit in het onderwijs Nederlands als vreemde taal.'
In G. Elshout et al. (Eds.) Perspectieven voor de internationale neerlandistiek in
de 21ste eeuw. Handelingen Veertiende Colloquium Neerlandicum. Woubrugge:
Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, p. 363-373.
Bakema, P. (1994). Tragmatische perspectieven op diminutieven en augmentatieven.' Leuvense Bijdragen 83/4: 459-484
Beheydt, L. (1993). `Grammatica's Nederlands voor anderstaligen.' Neerlandica
Extra Muros 31/3: 15-20.
Beheydt, L. (2001a). `Contrastiviteit in taal- en cultuuronderwijs.' In G. Elshout et
al. (Eds.) Perspectieven voor de internationale neerlandistiek in de 21ste eeuw.
Handelingen Veertiende Colloquium Neerlandicum.Woubrugge: Internationale
Vereniging voor Neerlandistiek, p. 337-352.
Beheydt, L. (2001b). 'Is een contrastieve zinsgrammatica zinvol?' In L. Beheydt et
al. (2001). Contrastief onderzoek Nederlands-Frans I Recherches contrastives
frangais-neerlandais. Leuven: Peeters, p. 21-34.
Bialystok, E. (1989). `Psycholinguistic dimensions of second language proficiency.'
In W. Rutherford & M. A. Sharwood Smith (eds.) Grammar and second language teaching: A book of readings. New York: Newbury House, p. 337-352.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN /

197

Bialystok, E. (1994a). 'Analysis and control in the development of second language
proficiency.' Studies in Second Language Acquisition, 16/2: 157-168.
Bialystok, E. (1994b). 'Representation and ways of knowing: Three issues in second
language acquisition.' In N. C. Ellis (eds.) Implicit and explicit learning of languages. London: Academic Press.
Butler, Y.G. (2002). 'Second language learners' theories on the use of English articles: An analysis of the metalinguistic knowledge used by Japanese students in
acquiring the English article system.' Studies in Second Language Acquisition 24:
451-480.
De Graaff, R. (1997). Differential effects of explicit instruction on second language
acquisition. Proefschrift: Vrije Universiteit Amsterdam.
DeKeyser, R. (1998). 'Beyond focus on form: Cognitive perspectives on learning and
practicing in L2 grammar.' In C. Doughty & J. Williams (eds.) Focus on form in
classroom second language acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.
DeKeyser, R. (2003). 'Implicit and explicit learning.' In C. Doughty & M. H. Long
(eds.) The handbook of second language acquisition. Oxford: Blackwell Publishing.
De Keyser, R. (ed.) (2005). Grammatical Development in Language Learning.
A supplement to Language Learning, 55/1.
De Vriendt, S. (2002). 'Als grammaticaregels misschien werken, of helemaal niet,
wat dan wel?' In Ph. Hiligsmann (red.) Le neerlandais en France et en Belgique
francophone: approches scientifiques et didactiques I Het Nederlands in Frankrijk en in Franstalig Belgie wetenschappelijk en didactisch benaderd, Villeneuve
d'Ascq: UL3 Travaux et recherches, p. 433-439.
Doughty, C. & J. Williams (1998). Focus on form in classroom second language
acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.
Doughty, C. & M. Long (eds) (2003). The Handbook of Second Language Acquisition. Malden MA: Blackwell.
Ellis, R. (1990). Instructed Second Language Acquisition. Oxford: Blackwell.
Ellis, R. (1993). 'The structural syllabus and second language acquisition.' TESOL
Quarterly 27/1 : 91-113.
Ellis, R. (1994a). 'A theory of instructed second language acquisition.' In N. C. Ellis
(eds.) Implicit and explicit learning of languages. London: Academic Press.
Ellis, R. (1994b). The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Ellis, R. (red.) (2001). 'Form-Focused Instruction and Second Language Learning.'
Language Learning 51: supplement 1.
Ellis, R. (2002). 'Does form-focused instruction affect the acquisition of implicit
knowledge? A review of the research.' Studies in Second Language Acquisition,
24: 223-236.
Ellis, R. (2006). 'Researching the Effects of Form-Focussed Instruction on L2 Acquisition.' In K. Bardovi-Harlig & Z. Dornyei (red.) Themes in SLA Research. AILA
Review 19, p. 18-41.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN /

198

Foth R. & J.-M. Dewaele (2002). 'The computational model of L2 acquisition and
its implications for second language instruction.' Marges linguistiques 4: november 2002 <http://www.revue-texto.net/marges/marges/Documents%20Site%200/
09_m1112002_dewaele jm/09_m1112002_dewaele jm.pdf> [20 mei 2008].
Haeseryn, W., Romijn, K., Geerts, G., Rooij, J. de & Toorn, M. C. van den (1997).
Algemene Nederlandse Spraakkunst. Groningen: Martinus Nijhoff/Wolters Plantyn.
Hiligsmann, Ph. (1995). 'De rol van het grammatica-onderwijs voor het NVT.' In
G. Janssens, Ph. Hiligsmann, S. Theissen (red.) Leermiddelen voor het Nederlands als vreemde taal. Liege, p. 119-134.
Hiligsmann, Ph. (1997). Linguistische aspecten en pedagogische implicaties van de
tussentaal van Franstalige M.O.-leerders van het Nederlands. Geneve: Droz.
Hiligsmann, Ph. (2000). 'Pro of contra(stieve) grarnmatica?' Contrastief Taalonderzoek Nederlands-Frans 1 Recherches en Linguistique Contrastive Ne erlandaisFrancais. Themanummer van Leuvense Bijdragen 89/1-2: 133-147.

Hiligsmann, Ph. (2001). 'De ideale NVT-grammatica voor Franstaligen, hoe zou die
de aanloop moeten aanpakken?' In L. Beheydt et al. (red.) Contrastief onderzoek
Nederlands-Frans 1 Recherches contrastives neerlandais-francais. Louvain-laNeuve : Peeters, p. 97-109.
Hiligsmann, Ph. (2004). `Leve de contrastieve (to)taalkunde! ' In R. Beyers (red.)
Handelingen LVII der Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en
Letterkunde en Geschiedenis. Brussel: KZM, p. 117-131.

Hiligsmann Ph. & V. Wenzel (2001). `Contrastief taalonderzoek: nuttig, nodig of
overbodig?' In G. Elshout e. a. (Eds.) Perspectieven voor de internationale neerlandistiek in de 21ste eeuw. Handelingen Veertiende Colloquium Neerlandicum.

Woubrugge: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, p. 317-336.
Hiligsmann, Ph. & L. Rasier (2007). Tontrastieve (tussen)taalkunde: nuttig, nodig
of overbodig?' Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde 2/2007: 147-161.
Hiligsmann, Ph., M. Baelen, A.L. Leloup & L. Rasier (te verschijnen) Praktijkgerelateerd contrastief onderzoek naar vreemdetaalverwerving.' Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen.

Jiang, N. (2004) 'Morphological insensitivity in second language processing.'
Applied Psycholinguistics 25 : 603-634.
Jiang, N. (2007). 'Selective Integration of Linguistic Knowledge in Adult Second
Language Learning.' Language Learning 57/1: 1-33.
Krashen, S. (1981). Second language acquisition and second language learning.
Oxford: Pergamon.
Krashen, S. (1982). Principles and practice in second language acquisition. Oxford:
Pergamon Press.
Krashen, S. (1985). The input hypothesis: Issues and implications. Lincolnwood, Il.:
Laredo Publishing.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN /

199

Krashen, S. (1994). 'The input hypothesis and its rivals.' In N. C. Ellis (eds.) Implicit and explicit learning of languages. London: Academic Press.
Kuiken, F. (2001). `Contrastief en taakgericht: een contrast? ' In G. Elshout et al.
(Eds.) Perspectieven voor de internationale neerlandistiek in de 21ste eeuw. Handelingen Veertiende Colloquium Neerlandicum. Woubrugge: Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, p. 353-362.
Larsen-Freeman, D. (2003). Teaching Language. From grammar to grammaring.
Boston: Heinle.
Master, P. (1994). 'The effect of systematic instruction on learning the English article system.' In T. Odlin (ed.), p. 229-252.
Nederlandse Taalunie (2006). Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor
Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen (Nederlandse vertaling van het Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment). Straatsburg: Raad van Europa.
Norris, J.M. & L. Ortega (2001). 'Does Type of Instruction Make a Difference?
Substantive Findings from a Meta-analytic Review.' Language Learning 51/
supplement 1: 157-213.
Odlin, T. (ed.) (1994). Perspectives on Pedagogical Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.
Pekelder, J. (2002). `Contrastiviteit.' In Ph. Hiligsmann (red.) Le neerlandais en
France et en Belgique francophone: approches scientifiques et didactiques I Het
Nederlands in Frankrijk en in Franstalig Belgie wetenschappelijk en didactisch
benaderd. Villeneuve d'Ascq: University Charles de Gaulle-Lille III, p. 15-34.
Pekelder, J. (2004). Tontrastieve taalkunde, tussentaal en pedagogische grammatica.' In A. Gelderblom et al. (red.) Neerlandistiek de grenzen voorbij. Handelingen Vijftiende Colloquium Neerlandicum. Munster: Nodus-Publikationen, p. 283301.
Pica, T. (1985). 'The selective impact of Classroom Instruction on Second-Language
Acquisition.' Applied Linguistics 6, 214-222.
Sharwood Smith, M. A. (1988). 'Consciousness raising and the second language learner.' In W. Rutherford & M. A. Sharwood Smith (eds.) Grammar and second language teaching: A book of readings. New York: Newbury House, p. 51-60.
Van Belle, W. (2003). Nederlandse grammatica voor Franstaligen. Departement
LinguIstiek: K.U. Leuven.
Van der Linden, E.H. (1986). `Grammatika leren en grammatika onderwijzen:
bestaat er een verband?' Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 25/2: 84-90.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN /

200

Medewerkers aan dit nummer

Ludo Beheydt
Universite catholique de Louvain
Place Blaise Pascal 1
B-1348 Louvain-la-Neuve
E-mail: ludovic.beheydt@uclouvain.be
Timothy Colleman
Universiteit Gent
Blandijnberg 2
B-9000 Gent
E-mail: Timothy.Colleman@UGent.be
Jean-Pierre Colson
Institut libre Marie Haps (Brussel) & Universite catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve)
All& Verte, 10
B-5101 Erpent
E-mail: jp.colson@ilmh.be
Sera De Vriendt
Vrije Universiteit Brussel & Koninklijke Academie voor Nederlandse Taalen Letterkunde
Trilpopulierenlaan 32
1640 Sint-Genesius-Rode
E-mail: seradevriendt@pandora.be
Philippe Hiligsmann
Universite catholique de Louvain & Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde
Place Blaise Pascal 1
B-1348 Louvain-la-Neuve
E-mail: Philippe.Hiligsmann@uclouvain.be
Beatrice Lamiroy
Katholieke Universiteit Leuven
Blijde-Inkomststraat 21
B-3000 Leuven
E-mail: Beatrice.Lamiroy@arts.kuleuven.be

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN /

201

Maarten Lemmens
Universite Lille 3
B.P. 60149
F-59653 Villeneuve d'Ascq CEDEX
E-mail: maarten.lemmens@univ-lille3.fr
Jan Pekelder
Universite de Paris-Sorbonne & Univerzita Karlova-Praha
108, boulevard Malesherbes
F-75017 PARIS
Univerzita Karlova
Namesti Jana Palacha 2
CZ-116 38 Praha 1
E-mail: jan.pekelder@yahoo.fr
Julien Perrez
Facutes universitaires Saint-Louis & Universite catholique de Louvain
Boulevard du Jardin Botanique 43
B-1000 Brussel
E-mail: perrez@fusl.ac.be
Laurent Rasier
F.R.S.-FNRS & Universite catholique, de Louvain
Place Blaise Pascal 1
B-1348 Louvain-la-Neuve
E-mail: laurentrasier@uclouvain.be
Dan I. Slobin
University of California
3210 Tolman Hall #1650
Berkeley, CA 94720-1650
USA
William Van Belle
Katholieke Universiteit Leuven
Blijde-Inkomststraat 21
B-3000 Leuven
E-mail: William.VanBelle@arts.kuleuven.be
Anne-Marie Vandenbergen
Universiteit Gent
Rozier 44
B-9000 Gent
E-mail: AnneMarie.Vandenbergen@UGent.be

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN /

202

Piet Van de Craen
Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
B-1050 Brussel
E-mail : pvdcraen@ vub. ac .be
Elisabeth van der Linden
Universiteit van Amsterdam – ACLC
Spuistraat 134
NL-1012 VB Amsterdam
E-mail: E.H.vanderLinden@uva.nl
Willy Van Langendonck
Katholieke Universiteit Leuven & Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde
Blijde-Inkomststraat 21
B-3000 Leuven
E-mail: willy.vanlangendonck@arts.kuleuven.be
Dominique Willems
Universiteit Gent
Blandijnberg 2
B-9000 Gent
E-mail: Dominique.Willems@UGent.be

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN /

203

Samenvattingen — abstracts

Schakeringspartikels in het Nederlands en het Frans
Sera De Vriendt & Piet Van de Craen
In deze bijdrage komen de Nederlandse schakeringspartikels aan bod, d.z. dan,
nou, toch, maar, wel, eens, even. Eerst wordt nagegaan wat schakeringspartikels
precies zijn en wanneer en hoe ze voorkomen. Daarop volgt een vergelijking
met het Frans. We stellen vast dat sommige partikels meer vertaald worden dan
andere. In het laatste deel bespreken we enkele implicaties voor het onderwijs.
This contribution focuses on the Dutch modal particles dan, nou, toch, maar,
wel, eens, even. We distinguish them from adverbs and describe the category
and its frequencies. In the next part we examine how and if they appear in
French. It is shown that some particles are not translated at all and that some
are more frequently translated than others. In the final part some conclusions
with respect to the teaching of particles are drawn.

Positie- en bewegingswerkwoorden in het Nederlands,
het Engels en het Frans
Maarten Lemmens & Dan I. Slobin
Voor Franstalige leerders van het Nederlands zijn de positiewerkwoorden
liggen, zitten en staan (en hun causatieve equivalenten leggen, zetten en stellen) een notoir probleem. Deze moeilijkheden, die te maken hebben met het
verplichte gebruik van deze werkwoorden in het Nederlands maar ook met
hun semantische flexibiliteit, dienen echter gezien te worden in een ruimer
typologich kader dat een expliciete link legt tussen positie- en/of plaatsingswerkwoorden en bewegingswerkwoorden. Meer bepaald gaat het om het
onderscheid tussen 'verb-framed languages' (waaronder de Romaanse talen)
en de 'satellite-framed languages' (waaronder de Germaanse talen); dit
onderscheid wordt bepaald door welke semantische component er in het
werkwoord vervat is (Pad/Locatie of Manier). In dit artikel zullen we, op
basis van enkele resultaten van lopend contrastief (psycholinguistisch)
onderzoek rond positiewerkwoorden, een belangrijke aanvulling brengen op
de bestaande inzichten i.v.m. dit typologisch onderscheid. We tonen onder
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meer aan dat het domein van beweging en dat van locatie niet op dezelfde
manier gestructureerd zijn.
French learners of Dutch often have a great deal of trouble with the posture
verbs liggen 'lie', zetten 'sit' and staan 'stand' (and with their causative equivalents leggen 'lay', zetten 'set', and stellen `set/put'). These difficulties, which
can be attributed to the obligation to use one of those verbs in locational contexts as well as to the considerable semantic plasticity of these verbs, should
however be seen in a larger typological framework that explicitly links location
and motion verbs. More specifically, this concerns the opposition between
`verb-framed' languages (among which the Romance languages) and 'satelliteframed' languages (among which the Germanic languages). This distinction is
primarily based on which semantic component is expressed by the verb
(Path/Location or Manner). On the basis of results of on-going contrastive psycholinguistic research on location verbs, we suggest some important nuances to
be added to the current typological framework and we show that the domains
of location and motion are not structured in the same way.

Statische en dynamische spatiale adposities in het Nederlands
en het Frans
Willy Van Langendonck, Beatrice Lamiroy & William Van Belle
Dit artikel is een contrastieve studie van statisch en dynamisch gebruikte
intern-lokaliserende adposities in het Nederlands (in, op, te, naar) en het
Frans (a, dans, en, sur). In hun statische functie vinden we vooral contrasten
bij vervaging van het betekenisonderscheid tussen oppervlak (op I sur) en
container (in I dans). Met name geven in Franse plaatsnamen a, dans, en, sur
verschil in plaatscategorie aan: a Paris, dans le Hainaut, en France, sur
Mars. In het Nederlands is dit bijkomstig: in verwijst vooral naar meer
mens-geintegreerde plaatsen (steden), op veeleer naar geisoleerde (eilanden)
en topografisch of sociaal verheven, openbare plaatsen (op zolder, op het
ministerie). De dynamische functie houdt in dat iemand of iets een bepaalde
plaats verlaat om naar een andere te gaan. We onderscheiden vier types die
een continuum vormen waarbij het traject telkens saillanter wordt. Bij plaatsverandering (zonder saillant traject) gebruiken beide talen statische voorzetsels (op de tafel leggen I mettre sur la table). Bij de drie andere dynamische
functies is het traject wel saillant: we onderscheiden bestemming met bereikt
eindpunt, bestemming met verwacht eindpunt, en richting zonder beoogd
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einddoel. Voor bestemming handhaaft het Frans statische preposities of
gebruikt gewoon geen preposities, terwijl het Nederlands andere strategieen
hanteert: postposities bij een bereikt eindpunt, het voorzetsel naar bij een
verwacht eindpunt, vgl. entrer dans Paris I Parijs in rijden, monter l'escalier
I de trap op lopen vs. se rendre a Paris I zich naar Parijs begeven. Bij richting zonder meer vinden we vooral naar of richting. Alleen hier heeft het
Frans andere voorzetsels : vers, (en) direction (de).
The form of statically and dynamically used internally localizing adpositions
in Dutch (in, op, te, naar) and French (a, dans, en, sur) is contrasted. In their
static function we especially find contrasts where the semantic distinction
between surface (op I sur `on') and container (in I dans 'in') is blurred : in
French place names, a, dans, en, sur 'at, in, on' indicate differences in categories of location (a Paris, dans le Kent, en France, sur Mars), whereas in
Dutch this function is contingent: in refers especially to more humanly integrated places (towns), op rather to isolated (islands) and topographically or
socially elevated, public locations (op zolder 'in the attic', op het ministerie
`at the ministry'). Dynamic location means that some entity leaves some
place to go to another. We distinguish four types that form a continuum in
which at every stage the trajectory becomes more salient. For change of location (without a salient trajectory), both languages use static prepositions (op
de tafel leggen I mettre sur la table 'put on the table'). In the three other
dynamic functions the trajectory is salient: we distinguish destination with
attained goal, destination with expected goal, and direction without intended
goal. For destinations, French maintains static prepositions or uses no preposition at all, whilst Dutch deploys different strategies : postpositions for an
attained goal, the preposition naar 'to' for an expected goal, compare: entrer
dans Paris I Parijs in rijden 'enter Paris', monter l'escalier I de trap op
lopen 'go up the stairs' vs. se rendre a Paris I zich naar Parijs begeven 'go
to Paris'. For direction as such, we find especially naar or richting 'toward'.
Only here does French have different prepositions : vers, (en) direction (de).

Contrastief prosodieonderzoek Nederlands – Frans.
Een contrastief-typologische kijk op de accentuering
Laurent Rasier
Wanneer men naar verschillende talen – of zelfs naar verschillende varieteiten van eenzelfde taal – luistert, komen er opvallende uitspraakverschillen
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naar voren. Lange tijd is er in het uitspraakonderzoek vooral aandacht
geweest voor de spraakklanken. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw
merkt men echter een toenemende belangstelling voor uitspraakverschijnselen die zich boven het niveau van de klanken afspelen, by . syllabestructuur, lexicale toon, klemtoon, accent, intonatie, ritme. Die elementen vormen samen de prosodie van natuurlijke talen. Toch is het ondanks de
exponentiele groei van prosodiestudies nog steeds voor een groot deel
onduidelijk in welke mate taalsystemen qua prosodie van elkaar verschillen.
In deze bijdrage staan de prosodische contrasten resp. overeenkomsten tussen het Franse en het Nederlandse accentsysteem centraal. Er wordt eerst
ingegaan op de typologie van accentsystemen en op de plaats van het
Frans en het Nederlands binnen die typologie. Daarna worden de twee
talen met elkaar vergeleken voor wat betreft de distributie, de fonetische
realisatie en de functie(s) van de accentuering. De resulterende gentegreerde visie kan als basis dienen voor een (contrastieve) studie van de
tussentaal van vreemdetaalleerders en is tevens bruikbaar in de onderwijspraktijk. Deze aspecten worden in het laatste deel van deze bijdrage kort
aan de orde gesteld.
Listening to different languages – or even to different varieties of the same
language – reveals considerable pronunciation differences between them. In
the past, pronunciation research has been mainly concerned with segmental
issues. The past three decades have however seen a growing interest for pronunciation facts beyond the segments, e.g. syllable structure, tone, stress,
accent, intonation, rhythm. These features of speech constitute the prosodic
structure of natural languages. Despite the growing body of research on
prosody, it is still unclear what makes one language sound prosodically different from another.
In this paper, we investigate some of the prosodic contrasts and similarities
between Dutch and French. Our contrastive study will however be limited to
the accent system of the two languages. We first sketch a typology of accent
systems and situate Dutch and French in this general framework. We then set
out to contrastively examine the distribution rules, the phonetic realisation,
and the functions of accent in Dutch and French. Finally, we briefly discuss
how the results of this contrastive study can be used in (contrastive) interlanguage research as well as in pronunciation instruction to non-native speakers
of Dutch and French.
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'Maar dus ik denk dat...' Een kwalitatieve studie
van het gebruik van dus en maar door Franstalige leerders
van het Nederlands
Julien Perrez

In Perrez (2006) werd vastgesteld dat Franstalige leerders van het Nederlands
de neiging hebben om frequente causale en contrastieve connectieven over te
gebruiken als ze in hun vreemde taal schrijven. Uit crosslinguistische analyses bleek dat het overgebruik van deze connectieven niet verklaard kon worden in termen van een transfereffect van retorische vaardigheden uit de moedertaal van de leerders. In plaats hiervan werd ervan uitgegaan dat het
overgebruik van frequente connectieven een typerend kenmerk was van de
tussentaal van deze leerders. Dit intralinguale verschijnsel werd in het licht
van de theorie van sporen en signalen van discoursesegmentatie van Bestgen
(1998) verklaard. Dit houdt in dat de overgebruikte connectieven als sporen
fungeren van de moeilijkheden die de leerders ondervinden om hun discourse
op een coherente manier te organiseren.
Om deze intralinguale hypothese van spoorgebruik van connectieven door
Franstalige leerders van het Nederlands verder te onderbouwen, werd een kwalitatieve studie uitgevoerd van het leerdergebruik van dus en maar. Uit de resultaten blijkt dat de leerders en de moedertaalsprekers dus en maar in dezelfde
mate causaal en contrastief gebruiken, wat onze hypothese van het spoorgebruik
van dus en maar niet ondersteunt. Toch hebben onze analyses een aantal fijne
nuances naar voren laten komen wat het gebruik van dus en maar respectievelijk door de leerders en de natives betreft. Deze verschillen illustreren dat het
leren omgaan met connectieven en hun gebruikscontexten een langzaam proces
is dat typerend is voor de zich ontwikkelende tussentaal van de leerders.
A study by Perrez (2006) illustrated that French-speaking learners of Dutch
showed the tendency to overuse frequent causal and contrastive connectives
when writing in their foreign language. Further cross-linguistic analyses suggested that this overuse could not be explained in terms of transfer from the
mother tongue of these learners. Instead we claimed that this overuse was typical of the interlanguage learners develop when learning a foreign language.
Relying on the work by Bestgen (1998), we hypothesized that the learners'
overuse of connectives could be explained in terms of the theory of traces of
discourse segmentation, according to which the overused connectives would
function as traces of the difficulties learners encounter when trying to coherently organize their discourse.
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To confirm this intralingual hypothesis of traces of discourse segmentation we
conducted a qualitative study of the usage of two frequent connectives by
French-speaking learners of Dutch, namely dus (` therefore, thus') and maar
(`but'). The results of this study show that the learners and the natives use both
connectives to the same extent in causal and contrastive contexts, which does
not support our main hypothesis. However, the qualitative analysis also points
to subtle differences between the native and the learner usage of both connectives, suggesting that learning how to deal with connectives and their contexts
of use is part of a gradual proces which is typical of a developing interlanguage.

Immersieonderwijs en contrastieve taalkunde
Ludo Beheydt
In de Franse Gemeenschap van Belgie kent het zogenaamde immersieonderwijs sinds 1998 een toenemend succes. Het gebruik van de tweede taal als
instructietaal voor een aantal zaakvakken (`Content Based Instruction') is
bedoeld om het vreemdetalenonderwijs to optimaliseren. In het immersieonderwijs is het nog steeds de regel dat de twee talen strikt gescheiden worden. Dat
is het gevolg van ervaringen met het Canadese immersieonderwijs, maar ook
van de invloed van de Amerikaanse toegepaste linguistiek, m.n. van de theorie
van Krashen. Ondertussen blijkt uit transferverschijnselen in de tweede taal
van immersieleerlingen dat formele aandacht voor de verschillen tussen T1 en
T2 en de contrastieve studie van leerderscorpora van immersieleerlingen in
verschillende fasen van de tweedetaalontwikkeling bijzonder bruikbare informatie kan opleveren voor de didactiek van het immersieonderwijs en dit zowel
op het fonologische, het lexicale als het syntactische vlak. Dit impliceert echter wel dat de moedertaal meer betrokken wordt in het immersieonderwijs.
In the French Community of Belgium the so-called immersion education was
introduced in 1998 and has known a growing success ever since. The use of the
second language as the language of instruction for part of the curriculum (Content Based Instruction) is meant to improve foreign language learning in a natural way. In immersion education the basic rule still is to ensure that the languages will be kept separate instructionally. This rule is a direct outcome of
experience with Canadian immersion education and a consequence of the
influence of American applied linguistic theory, especially of Krashen's input
hypothesis. In the mean time, however, transfer phenomena in the second language of immersion students have indicated that formal attention to differences

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN /

210

between L I and L2 and contrastive study of learner's corpora of immersion
students in different phases of their second language development may prove
highly informative for the didactic approach in immersion education, as well
on the phonological, the lexical as the syntactic level. This would imply, however, that the L I would be more directly involved in immersion education.

De vroege en late verwerving van woordvolgorde in
Nederlands en Frans
Elisabeth van der Linden
In dit artikel bespreek ik de resultaten van onderzoek naar de verwerving van
de woordvolgorde van het Nederlands en het Frans door eentalige en tweetalige kinderen en tweede- en vreemdetaalleerders. Ik beperk me tot de elementen S, V en 0 in de declaratieve zin. Terwijl de resultaten voor het Frans
op het eerste gezicht suggereren dat de leerprocessen voor alle vier de groepen hetzelfde verlopen (in alle groepen overweegt de (S)VO-volgorde) en de
constructiehypothese bevestigen, geeft het Nederlands een ander beeld. Eentalige en tweetalige kinderen volgen dezelfde ontwikkeling (voorkeur voor
OV-constructie met niet-finiete werkwoorden), tweede- en vreemdetaalverwervers volgen een andere route (voorkeur voor (S)V0). In alle groepen,
behalve de eentalige kinderen, vinden we invloed van taalcontact in de vorm
van interferentie. Tweedetaalleerders stagneren in hun ontwikkeling en bereiken een minder hoog niveau dan gestuurde leerders. Ik concludeer dat de
leerprocessen voor de vier groepen niet hetzelfde zijn.
In this paper, I bring together the results of research of L 1 acquisition on the
one hand and L2 acquisition on the other in the domain of the acquisition of
word order. I consider the acquisition of the order of the elements S, V and
0 in declarative sentences in French and Dutch by monolingual and bilingual
children and by second and foreign language acquirers of these languages.
While at first sight the results for French seem to suggest that for the four
groups the acquisition process follows the same lines (all learners have a
strong preference for the (S)VO-order), and as such confirm the construction
hypothesis, the results for Dutch show that the picture is somewhat different.
Monolingual and bilingual children follow the same acquisition route, L2- an
FL-learners follow a different one. In the acquisition of these last groups,
interference from their L1 is present in the beginning stages. For the L2learners of Dutch, interference persists, leading to fossilization. The
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advanced foreign language learners attain a higher level of proficiency. In the
bilingual children, we also find some traces of interference from their 'other'
language. I conclude that the acquisition of word order in French and Dutch
by these four groups of learners is only partially the same, thus disconfirming the construction hypothesis.

Contrastieve fraseologie Nederlands-Frans
Jean-Pierre Colson

In het recente taalonderzoek blijkt er een convergentie te zijn tussen verschillende theorieen over het belang van vaste verbindingen in de brede zin: fraseologie. Het is dan ook geen wonder dat dit aspect in een breder perspectief
wordt bestudeerd, en dat is precies het vrij recente onderzoeksgebied van de
contrastieve fraseologie, waarvan de resultaten van belang kunnen zijn voor
het vreemdetalenonderwijs, de natuurlijke taalverwerking, de vertaaltheorie
en de vertaalpraktijk. Met dergelijk onderzoek gaan echter een aantal methodologische problemen gepaard, want het volstaat niet om op basis van een
paar idiomen uitspraken te doen over contrasten tussen twee of meer talen.
De meeste vaste verbindingen zijn trouwens geen idiomen maar eerder communicatieve of grammaticale patronen. Daarbij komt nog het probleem van
het te gebruiken corpus, want alleen in heel grote corpora kunnen talrijke
voorbeelden van vaste verbindingen worden aangetroffen. In deze bijdrage
wordt daarom gepleit voor een geautomatiseerde statistische methode die op
een webcorpus gebaseerd is. Uit onze eerste experimenten, die op het
gebruik van de Google API steunen, blijkt dat er algemene fraseologische
verschillen naar voren komen tussen het Nederlands en het Frans: het Nederlands berust veel meer dan het Frans op structuren die een sterke gefixeerdheid vertonen, terwijl het Frans meer met metaforen en clichés werkt.
In recent linguistic research, there is an agreement between several theories
about the importance of set phrases in the broad sense (phraseology). It is
then quite natural to tackle this problem from a more general perspective,
and this is precisely where contrastive phraseology comes in. The results of
this fairly recent research field have consequences for foreign language
teaching, natural language processing, translation theory and translation practice. The area faces however a number of methodological issues, because it
does not suffice to point to phraseological differences between two or more
languages on the sole basis of a few idioms. For that matter, most set phrases
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are not idioms but rather communicative or grammatical patterns. Besides,
the corpus that should be used is problematic, because only huge corpora will
display a lot of instances of set phrases. In this contribution, we shall therefore recommend an automated statistical method based on a web corpus. Our
first experiments with the Google API seem to indicate that global phraseological use differs a lot between Dutch and French. Dutch has recourse to
more structures displaying a high degree of fixedness, whereas French relies
more on metaphors and clichés.

De syntaxis en semantiek van ditransitieve constructies in
het Nederlands, het Frans en het Engels. Een terreinverkenning
Timothy Colleman, Dominique Willems & Anne-Marie Vandenbergen
Deze bijdrage geeft een overzicht van de belangrijkste ditransitieve constructies – d.w.z., constructies die kunnen worden gebruikt om een bezitsoverdracht to benoemen – van het Nederlands, het Frans en het Engels. Elk van
de onderzochte talen beschikt over meerdere ditransitieve constructies, waartussen zowel formele als semantische verschillen bestaan.
Uit de nadere bespreking van een aantal geselecteerde constructies zal blijken dat de grammaticale weergave van de diverse types bezitsoverdrachten
zeker niet volledig op dezelfde wijze geschiedt in de drie talen.
This paper gives an overview of the most important ditransitive constructions
– i.e. constructions which can be used to encode an act of possessional transfer – in Dutch, French, and English. Each of the three languages investigated
displays several of these constructions, which differ in both formal and
semantic respects. A closer examination of some of these constructions will
reveal some interesting Dutch-French-English contrasts in the way possessional transfers are grammatically encoded.

Syntagmatiek versus syntaxis. Over constituentenvolgorde in
het Nederlands en het Frans
Jan Pekelder
Het uitgangspunt van deze bijdrage is hoofdstuk 6 uit de Nederlandse Grammatica voor Franstaligen, getiteld De volgorde van de zinsdelen, in het
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bijzonder paragraaf 6.1. (Van Belle et al.) De auteurs behandelen in dit
gedeelte vier algemene principes die constituentenvolgorde beregelen : Modificeerder-Hoofd, Inherentie, FZP en de plaats van de PV. Hoewel op overtuigende wijze wordt uitgelegd dat ze elkaar soms beconcurreren, blijken de
principes elkaar tevens gedeeltelijk te overlappen. Dit wijst erop dat ze scherper gedefinieerd zouden moeten worden. Daar komt bij dat enkele andere
algemene principes niet genoemd worden. We denken met name, maar niet
uitsluitend, aan de syntagmatische markering van de syntactische verbindingen nominaal subject en nominaal direct object die zowel in het Nederlands
als het Frans een centrale rol speelt maar op verschillende wijze wordt gerealiseerd.
The starting-point of this contribution is chapter 6 of De Nederlandse Grammatica voor Franstaligen (The Dutch Grammar for Francophones) entitled De
volgorde van de zinsdelen (The order of the constituents), and more specifically paragraph 6.1. (Van Belle et al.) In this section, the authors treat four
general principles which govern the order of constituents : Modifier-Head,
Inherence, Functional Sentence Perspective and the position of the Verb
Form. Although it is convincingly explained that these principles are sometimes in competition, they also appear to be partly overlapping. This shows
that they need to be more rigorously defined. In addition, some other general
principles are not mentioned by the authors. We think more specifically,
though not exclusively, of the syntagmatic marking of the syntactic functions
nominal subject and nominal direct object. This linear marking plays a central
role in Dutch as well as in French, but is expressed differently.

Het nut van (contrastief) grammaticaonderwijs in
vreemdetaalverwerving
Philippe Hiligsmann
Hoe langer hoe meer toegepast taalkundigen gaan er vandaag de dag van uit
dat de bewuste aandacht voor formele aspecten en de bewuste aandacht voor
de verschillen en overeenkomsten tussen de moedertaal en de vreemde taal
een positief, hoewel indirect, effect kunnen hebben op het verwervingsproces
van de vreemde taal. Uitgaande van de definitie van communicatieve taalcompetentie, zoals die te vinden is in het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader, wordt in deze bijdrage eerst ingegaan op de verschillende types
kennis op grond waarvan leerders hun communicatieve taalcompetentie
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ontwikkelen, de mogelijke interface tussen de kennissystemen en de cornplexiteit van grammaticale structuren. Daarna komt contrastief grammaticaonderwijs ruim aan bod. Aan de hand van drie voorbeelden laat ik zien op
basis van welke elementen een grammaticale structuur voor instructie kan
worden geselecteerd. Ten slotte ga ik kort in op een aantal implicaties voor
contrastieve (pedagogische) grammatica's.
Nowadays, more and more applied linguists assume that the focus on formal
issues and the focus on differences and similarities between the mother
tongue and the foreign language can have a positive, although indirect, effect
on the learning process of the foreign language. Following the definition of
communicative and linguistic proficiency from the Common European
Framework of Reference, this contribution first addresses the different types
of knowledge on the basis of which learners develop their communicative
language proficiency, the potential interface between explicit and implicit
knowledge and the complexity of grammatical structures. Afterwards, I illustrate how contrastive grammar teaching should be tackled and which grammatical structures should be selected for instruction. Finally, I briefly turn to
contrastive (pedagogical) grammars.
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Persoonsvormen van werkwoorden
in de zuidelijke Nederlandse dialecten.
Inleidende beschouwingen bij een onderzoek
op basis van de RND-gegevens

Georges de Schutter, lid van de Academie

1. INLEIDING

In 2005 verscheen het eerste deel van de Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND I) met daarin een schets van de morfologie van het
substantief en van het adjectief. Wat het eerste betreft gaat het over de meervouds- en de diminutiefvorming, wat het tweede betreft over de keuze tussen
nul- en sjwa-uitgang. De MAND bestaat uit een aantal becommentarieerde
kaarten; geprobeerd wordt om een beeld te geven van de complexe interactie
tussen een aantal basisgegevens van het Oud(west)-germaans enerzijds, een
groot aantal fonologische en morfologische tendensen in delen van het Nederlandse taalgebied anderzijds. De uitkomst van die interactie is in se onvoorspelbaar, aangezien verschillende tendensen elkaar beconcurreren, en die tendensen geen inherent gegeven "zwaarte" hebben: in het ene gebied kan
tendens x de doorslag gegeven hebben, in het volgende tendens y en in nog
een ander tendens z. Dat zorgt niet alleen bij de bewerker van het materiaal
voor onzekerheid, maar ook bij de gebruiker, die met een – althans voor leken
in de dialectologie – onwaarschijnlijke verscheidenheid aan realisaties geconfronteerd wordt.1
Op dit ogenblik wordt het tweede deel van de MAND voorbereid aan het
Meertens-Instituut van de KNAW. De hoofdbrok ervan vormt de werkwoordflexie. Daarmee dienen zich nieuwe moeilijkheden aan. Hoe ingewikkeld het
Het kan dan ook nauwelijks verwondering wekken dat er recensenten opstaan die vol ongeloof
uitroepen dat je zowaar inzicht moet hebben in de mechanismen van de taalverandering (en
dus o.a. in de historische grammatica) om je weg in de veelheid van de uiteindelijke realisaties
te vinden. Ik verwijs hier naar de bespreking door Jan Don in het als degelijk bekend staande
Ttjdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, jrg. 123 (2007): 177-178.
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resultaat van de taalevolutie bij de naamwoordflexie ook is, het blijft een feit
dat er bij het substantief maar drie morfologisch gespecificeerde functiekategorieen zijn: de ev-vorm, de mv-vorm en de diminutiefvorm (waarbij natuurlijk ook wel weer een ev- en een mv-vorm verschijnen, maar die oppositie
levert geen interessante geografische variatie op). Bij het attributieve adjectief
is het niet veel ingewikkelder: er zijn, afhankelijk van het dialect, ten hoogste
twee of drie vormen, en de distributie daarvan wordt primair bepaald door
kenmerken (genus en getal) van het kernsubstantief waar het bij hoort, in
tweede instantie soms ook door fonologische eigenschappen van het adjectief
zelf. De ingewikkeldheid van veel kaartbeelden is bij al die probleemgebieden
uitsluitend terug te voeren op de onvoorspelbaarheid van toepassing van de
vele concurrerende tendensen op een beginsituatie die ook al met echt doorzichtig was.
Wie zich nu voorneemt de vormvariatie bij werkwoorden te bespreken, krijgt
te maken met een veel complexere uitgangssituatie. Er zijn in principe – als
wij ons baseren op het Oud(west)germaans – drie grammaticale personen,
telkens in ev en my, er is een oppositie tussen presens en preteritum, en een
tussen indicatief, optatief en imperatief. Zelfs al houden wij er rekening mee
dat die laatste driedeling erg relatief is,2 dan blijven er toch wel potentieel
heel veel vormen over: voor de indicatief in potentie dus 12; hetzelfde aantal
voor de optatief; voor de imperatief zouden er daar nog eens twee bij kunnen
komen (alleen het onderscheid 2 ev – 2 m y telt). In vergelijking met het
Indo-Europese voorstadium is dat aantal potentieel verschillende vormen niet
echt indrukwekkend, maar met het oog op de vormvariatie bij b.v. substantieven en adjectieven is het toch wel een verontrustend aantal. 3 Daar komt nog
bij dat er, net als bij de substantieven en de adjectieven trouwens, bij de
werkwoordstammen in oorsprong heel verschillende stamklassen waren; wat
het Indo-Europees betreft b.v. was er de oppositie tussen thematische en athematische werkwoorden (die laatste gerepresenteerd door de mi-werkwoorden

2

De optatief is in de hedendaagse dialecten van het Nederlands tot een verwaarloosbare restMasse teruggebracht, met uitsluitend een paar gelexicaliseerde vormen; de imperatief heeft
veelal nog maar een vorm overgehouden (de tweede persoon, zonder onderscheid ev-mv dan
nog, cf. De Schutter 1997); bovendien is die qua tijd beperkt tot het presens; een heel klein
aantal wwn. heeft wel een preteritumvorm ontwikkeld (b.v. was dan toch meegegaan!), maar
dat is dan weer een vrij recente ontwikkeling..

3

In de praktijk zijn er wel niet zoveel verschillende vormen, maar we noteren toch heel koerant
nul-uitgang, sjwa, (sjwa +) n, dentale occlusief (dlt), s(t); verder een hele rist van afwijkende
stamvormen die op allerlei processen teruggaan, en die dan op vaak eigenzinnige wijze met de
genoemde uitgangen gecombineerd worden.
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van b.v. het Oudgrieks en het Sanskriet); de eerste klasse leidde in het Oudallemaal
germaans dan nog eens tot de oppositie tussen a, ja, 5 en e-stammen,
met hun eigenheden en hun predispositie om al dan niet op bepaalde fonologische tendensen te gaan reageren. Het vermoeden wordt al gauw reuzengroot
dat dit alles tot een onoverzienbare chaos moet leiden, als wij er nog eens de
geografische dimensie bij betrekken. Boven heb ik er al op gewezen dat een
groot deel van de taalvariatie nu eenmaal teruggaat op de verschillende manieren waarop – eigenlijk nogal onvoorspelbaar – met fonologische en/of morfologische tendensen wordt omgesprongen.
In tegenstelling met de verwachting is van een echte chaos echter geen sprake
als wij naar de vormvariatie in het Nederlandse taalgebied gaan kijken.
Dat komt doordat een aantal functiekategorieen het toneel verlaten hebben (de
optatief is vrijwel volledig weg, en bij de imperatief is de oppositie ev-mv
verdwenen); en verder doordat een aantal tendensen en regels de oorspronkelijke veelheid aan concurrerende factoren in het hele Nederlandse – en ruimer
zelfs het Continentaalgermaanse – gebied tot een relatief beperkt aantal teruggebracht heeft. Een belangrijke factor daarbij is geweest: de verregaande
reductie van niet-geaccentueerde klinkers tot sjwa. Daardoor is het verschil
tussen de vele oorspronkelijke vocalen zowel als themavocaal bij de stam, als
in diverse uitgangen al in het Middelnederlands volledig verdwenen. Later is
vaak ook de overgebleven sjwa zelf nog weggevallen ([o] > nul, [on] > [n],
[ado] > [do], enz.). Ook van groot belang is de rol van analogie, waardoor
vooral min of meer zeldzame "anomalieen" uit het strijdperk verdwenen zijn:
de overgebleven uitgangen waren functioneel sterk gebonden aan bepaalde
grammaticale contexten; zo kon nul- of sjwa-uitgang in presens indicatief met
1 ev geassocieerd raken, waardoor die uitgang dan over gevallen gegeneraliseerd werd waar hij historisch-klankwettig niet thuishoorde. Ten slotte, en
zeker niet in de laatste plaats, dient gewezen op de vaak bepalende rol van
taalstructurele gegevens : het dominant worden van bepaalde kenmerken
(recent b.v. nog eens op de voorgrond gehaald door Bennis & MacLean, 2006,
cf. ook de reactie van De Vogelaer (2008) daarop), of juist het verwateren
daarvan (b.v. het semantische kenmerk "onzekerheid" bij de conjunctief/
optatief).
Het gevolg is in elk geval dat al in het Middelnederlands een relatief overzichtelijk systeem ontstaan was, dat althans in de schrijftaal van de voornaamste gewesten vrij uniform was, en dat dus als basis voor beschrijvingen van
latere taalstadia te gebruiken is; in die latere stadia heeft de vereenvoudiging
zich nog doorgezet. Toch moet ik hier meteen waarschuwen voor te groot
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optimisme: tegenover die al vroeg opgetreden en vaak persistente unificerende tendensen staan dan toch ook weer idiosyncratische ontwikkelingen die
voor heel onverwachte nieuwe opposities gezorgd hebben. 4 Te denken is b.v.
aan de veelheid van vormen die op basis van de aloude – volstrekt regelmatige – stam hab (Oudgermaans hab-jan of hab-en) ontstaan zijn, en die voor
1 ev uiteindelijk een dialectische variatie oplevert met o.a. (ik) hebbe – hebb(e)n
– heb – he — hen – han – hiine). Zulke vormen zijn t.o.v. elkaar alleen maar
te begrijpen als het product van een aanzienlijk aantal conflicterende tendensen en regels, waarbij zowel de ww.-stam als de uitgangen betrokken partij
zijn.
In deze bijdrage wil ik proberen voor de zuidelijke Nederlandse dialecten
(Zeeuwse, Vlaamse, Brabantse, Zuid-Gelderse en Limburgse, die laatste met
inbegrip van de Ripuarische in Nederland en Belgie) een overzicht te geven
zowel van wat er aan mogelijkheden is ontstaan, als van de evoluties die eraan
ten grondslag gelegen hebben. In §2 geef ik een overzicht van wat historisch
onderzoek over het overgeleverde Middelnederlands rapporteert. In §3 probeer ik de voornaamste tendensen te schetsen die zich in de Nederlandse
dialecten tot in de tweede helft van de twintigste eeuw hebben voorgedaan.
§4 is een "technische" opsomming van gegevens i.v.m. de materiaalverzameling en de verwerking daarvan; in deze bijdrage wil ik mij beperken tot de
gegevens van de RND. §5 ten slotte brengt een generaliserend overzicht van
waar die tendensen in diverse deelgebieden van het zuidelijke Nederlands toe
geleid hebben. 5 De precieze geografische verdeling van vormen, en dus ook

4

Wij mogen ons trouwens de vraag stellen of een aantal van die "latere" vormen niet toch
uit de Middelnederlandse periode dateren. Dat ze niet in het schrift weergegeven werden is
eventueel te verklaren door een – oorspronkelijk – beperkte regionale spreiding, waardoor ze
zelfs in de gebieden waar ze voorkwamen bij de verschriftelijking door "algemenere", minder
regionale vormen vervangen werden. Ook te denken is aan een factor die tot nog toe heel
weinig aandacht heeft gekregen in het diachrone onderzoek: de geringere compatibiliteit
van bepaalde fonologische vormen met de conventies van het schrift. In dit verband wijs ik
b.v. op het feit dat gemouilleerde consonanten in geen enkele periode van de Nederlandse
schrifttraditie aan de oppervlakte komen. Toch moet mouillering ook in de morfologie al heel
vroeg een belangrijke rol gespeeld hebben (b.v. bij de overgang van /d/ en andere consonanten
naar /j/ in een aantal formele kategorieen, of bij de ontwikkeling van het diminutiefsuffix
van /ken/ tot /(t)je(n)/). In het schrift echter blijft gewoonlijk de niet-verschoven consonant
opduiken, totdat die (meestal in heel korte tijd) vervangen wordt door het eindproduct van
het mouilleringsproces, dat op dat ogenblik misschien zelfs in z'n eindvorm al een hele poos
bestaan kan hebben.

5

Dat ik mij tot het zuidelijke Nederlands (ten zuiden van de Grote Rivieren) beperk, heeft vooral
van doen met het feit dat ik als (Midden)-Brabander de structuren van die zuidelijke dialecten
goed tot redelijk meen te kunnen overzien. De Hollandse dialecten zouden daar, gezien hun
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de structurele gevolgen van die verdeling voor het hele vormensysteem komen
hier niet aan bod. Ik hoop dat in de naaste toekomst in detail te behandelen
in een reeks artikelen in het tijdschrift Taal en Tongval.

2. DE SUBJECT-PREDIKAAT-AANDUIDING D.M.V. PERSOONSUITGANGEN
IN HET MIDDELNEDERLANDS.
De aard van de subject-predikaatverbinding (aanduiding van persoon en getal)
wordt in het hedendaagse Nederlands en zijn dialecten in de eerste plaats
– hoewel zeker niet uitsluitend, cf. voor een overzicht De Vogelaer (2008:
133-142) – gesignaleerd door de werkwoorduitgangen. Dat is een erfenis van
het Indo-Europese voorstadium, maar die erfenis is sterk verwaterd, of – in
zekere zin althans – sterk gesystematiseerd. Bij de meeste werkwoorden zijn
b.v. in de hedendaagse standaardtaal in het presens maar drie vormen over
(nul-uitgang in 1 ev, -t in 2 en 3 ev, als (licht verouderd) alternatief ook in
2 my , en –en in 1, 2, 3 my ; in het sterke en in het "onregelmatige" preteritum
(b.v. ging en kocht) zijn er twee (nul-uitgang in 1, 2, 3 ev en –en in 1, 2, 3
mv). In het zwakke preteritum ten slotte is er in de gesproken taal eigenlijk
maar een (nul-uitgang bij het preteritumsuffix –de/te); die wordt in de schrijftaal in ev en my wel verschillend gespeld (resp. zonder en met <n>), maar in
de oppervlakkige realisatie is er, ten gevolge van de werking van diverse
fonologische regels, geen enkel verschil.6 In de grond zijn er in de standaardtaal dus maar drie presensuitgangen overgebleven: nul, -t en a(n)ln, die zich
op verschillende manieren over de deelparadigmata verdelen; in het preteriturn daalt dat aantal tot twee (nul en a(n)).

nauwe verwantschap met de Nederlandse standaardtaal, die mij, zeker wat deze problematiek
betreft, goed vertrouwd is, moeiteloos aan toegevoegd kunnen worden. De Friese en Nedersaksische dialecten daarentegen zijn mij fundamenteel vreemd. Het verdient zeker aanbeveling
dat noordelijke cluster als een eenheid te bespreken, gezien de controverse i.v.m. de "Hollandse expansie" enerzijds, de noordelijke en/of oostelijke beinvloeding van de Hollandse
dialecten en de standaardtaal anderzijds. Het spreekt voor zich dat er ook interactie is tussen
de twee grote gebieden. Voorbeelden van vormen die bijna zeker op ontlening aan het noorden
teruggaan worden in dit overzicht gegeven, en zullen ook in de vervolgartikelen uitvoerig ter
6

sprake komen.
In de noordelijke standaardtaal verschijnt voor volgende sjwa telkens /n/ (als fonetisch bepaalde
hiaatdelger), in alle andere omgevingen horen wij de /n/-loze vorm. Zo luiden b.v. hij maakte
het en ze maakten het in de praktijk gelijk (allebei met of eventueel ook zonder <n>) ; evenzo
hij maakte dat en ze maakten dat (allebei zonder <n>).
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Het systeem van de standaardtaal is maar een van de mogelijkheden die zich
uit het voor het hele Nederfrankisch (met inbegrip dus van het zuidelijke deel
van het Nederlandse taalgebied) relatief homogene Middelnederlands 7 ontwikkeld hebben. Van Loey (1959: 179) veronderstelt, wat de indicatief
betreft, dat de uitgangen die wij in het Middelnederlands vinden allemaal van
de Indo-Europese "thematische" vervoeging stammen. Van de " athematische" werkwoorden (de zgn. mi-werkwoorden van o.a. het Oudgrieks en het
Sanskriet), in het Indo-Europees een sterke kategorie, zijn in het Germaans
vrijwel geen representanten meer te vinden. Alleen de vormen van het werkwoord zijn vertonen er nog sporen van, maar dat is maar een deel van het
buitengewoon complexe verhaal van dat ww.-paradigma (cf. Van Loey 1959:
147) : zijn is in het hedendaagse Nederlands in alle opzichten een buitenbeentje in het vervoegingssysteem geworden.8
Een enigmatisch geval, gegeven de visie van Van Loey, vormen de vocalische
stammen van de werkwoorden gaan, staan, doen, chronologisch veel later
aangevuld met andere werkwoorden: zowel in de standaardtaal als in
heel veel dialecten zien en slaan, die oorspronkelijk een stam op consonant
(telkens /x/) gehad hebben, in bepaalde dialecten ook nog een aantal andere,
cf. verder. Die vocalische stammen vertonen in veel hedendaagse dialecten
in 1 ev dezelfde uitgang –n die wij ook in be-n (1 ev van zijn) vinden.9
De uitgang lijkt bij die "andere" werkwoorden echter pas in het latere
Middelnederlands sporadisch op te duiken, en ook in latere stadia niet algemeen voor te komen: de ruime verspreiding ervan in heel veel zuidelijke
dialecten is mogelijk van latere datum. Hoewel directe aansluiting bij een
Indo-Europees "mi-stadium" de uitgang –n in 1 ev dus uitstekend zou kunnen
verklaren, geeft Van Loey (1959: 180) de voorkeur aan een verklaring door
een chronologisch latere ontwikkeling uit geinverteerde vormen met –n als
hiaatdelger tussen twee vocalen, of wellicht beter: tussen een (voile) vocaal
7

8

9

Of de gesproken varianten van dat Middelnederlands wel zo homogeen waren als de schrijftaal
lijkt te impliceren, mag betwijfeld worden, cf. wat verder i.v.m. de nasale uitgang (1 ev) gezegd
wordt.
Dat is trouwens niet alleen in de Germaanse talen zo: zo staan b.v. ook in het klassieke Latijn
en zijn opvolgers, de hedendaagse Romaanse talen, en in het modeme Grieks de representanten van zijn helemaal apart: in de laatstegenoemde taal is zijn zelfs het allerenigste volstrekt
"onregelmatige" werkwoord.
Ben is voor het huidige taalgevoel van de mensen die het "natuurlijk" gebruiken een nietgelede werkwoordvorm geworden. Historisch klopt het uiteraard wel dat /n/ een uitgang is.
Een gevolg van dat hedendaagse monomorfemische karakter is dat ben als een gewone stam
naar andere personen overgewaaid is (b.v. je ben-t, we ben(n)-an).
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en een sjwa ("dan gaa-n-ak – wat zie-n-ak"). Toch is zeker niet iedereen het
met Van Loey z'n (overigens voorzichtig geformuleerde) hypothese eens.
Met name Goeman (1979: 224) gaat ervan uit dat de /n/ van gaan,
staan, doen, enz. direct op de aloude mi-vervoeging terug te voeren is; deze
hypothese leidt tot een coherente visie op de vormenrijkdom, en ik zal
deze hypothese ook als een belangrijke verklaringsbron van de vormvariatie
presenteren.
Overigens geeft Van Helten (1887: 279) een hele reeks voorbeelden van
consonantstammen met 1 ev. op nasaal (ic maken e.d.); zulke voorbeelden
brengen Goeman ertoe om te stellen dat de zwakke wwn. van klasse 2
(die zonder themavocaal dus), massaal naar de oude mi-vervoeging zijn overgelopen.
Uit Van Loey z'n overzicht komen voor het Middelnederlands de volgende
werkwoordparadigmata (reeksen vormen voor 3 personen ev en 3 personen
m y ) te voorschijn :10
1. Presens indicatief van alle werkwoorden met stam op consonant behalve
de preterito-presentia; wellicht dient hier een oppositie gemaakt te worden tussen de afstammelingen van de zwakke wwn. van Masse 2, en alle
andere, maar die oppositie blijft in elk geval beperkt tot 1 ev-vormen.
2. Presens indicatief van de werkwoorden met stam op vocaal, behalve
zijn.

3. Presens optatief van alle werkwoorden behalve zijn en de preterito-presentia.
4. Preteritum indicatief van de sterke werkwoorden.
5. Preteritum optatief van de sterke werkwoorden.
6. Presens indicatief van de preterito-presentia.
7. Preteritum van de zwakke en de "onregelmatige" werkwoorden.
8. zijn presens indicatief.11
9. zijn presens optatief.
10. Imperatief van alle werkwoorden die de gebiedende wijs verdragen.
1° Verderop zal blijken dat dit vanuit een synchroon standpunt een te uitgebreide reeks is, omdat
bepaalde delen geen enkele neerslag meer hebben in welk hedendaags dialect ook; met het oog
op de verdere evolutie is het echter wel goed om al die kategorieen als potentiele input te
definieren; zo blijken b.v. een aantal hedendaagse indicatiefvormen van zijn alleen maar te
begrijpen als de oude optatief mee in beschouwing genomen wordt, cf. nr. 8 onder dit punt, en
verder §5.3.1.
11 In het preteritum (indicatief en optatief) wordt uitsluitend gebruik gemaakt van vormen van
het concurrerende werkwoord wezen.
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Voor die tien paradigmata wordt in wat volgt het overzicht bij Van Loey
samengevat.
• 1. Presens indicatief van alle werkwoorden met stam op consonant, behalve
de preterito-presentia.
Van Loey signaleert voor het Mnl. geen verschillen tussen sterke wwn. (al
dan niet met thema-uitbreiding /V in het presens) en de drie Oudgermaanse
zwakke ww.-klassen.
Een voorbeeld: ?lime - nêm(e)s - neM(e)t - nêmen - nem(e)t - nêmen
In het oosten van het hedendaagse Nederlandse taalgebied wordt voor 3 my
daarnaast ook ne-ment opgegeven.
• 2. Presens indicatief van stammen op vocaal, behalve zijn.
Het enige verschil met het vorige paradigma is, dat in geen enkele vorm een
uitgang met sjwa (geschreven <e>) verschijnt; voor 1 ev dus b.v.: is doe - ga
- sta.
• 3. Presens optatief
T.o.v. het indicatiefparadigma is er alleen voor 3 ev een verschil
(ne.m(e)t <---> nême; gaet->ga)
3.a. Stammen op consonant
Een voorbeeld: neme - nern(e)s - ?One - nêmen - nêm(e)t - n-emen
3.b. Stammen op vocaal
Een voorbeeld: ga - gaes - ga - gaen - gaet - gaen
• 4. Preteritum indicatief van de sterke werkwoorden
Een voorbeeld: nam - nam(e)s - nam - namen - nam(e)t - namen
Wij abstraheren hier, zoals ook verder, van de stamvariatie (in dit geval - een
werkwoord van de vierde Masse - gaat die terug op de IE oppositie /o/-trap
4-> rekkingstrap met /80. Wat de uitgangen betreft is er hier een vierledige
oppositie : nul - (a)s - an - (a)t.
• 5. Preteritum optatief van de sterke werkwoorden
Een voorbeeld: name - nam(e)s - name - 'Omen - nam(e)t - namen.
Alleen bij 1 en 3 ev is er dus een verschil t.o.v. de indicatief, zowel qua
stamvorm (bij de optatief is de lange stam gegeneraliseerd) als qua uitgang.
Ook hier is er een vierledige oppositie bij de uitgangen: a - (a)s - an - (a)t.
• 6. Presens van de preterito-presentia.
Dit is een kleine maar erg belangrijke Masse van werkwoorden: ze combineren een preteritale vorm met een presentische betekenis.
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De voornaamste vertegenwoordigers in het hedendaagse Nederlands zijn een
aantal modale hulpwerkwoorden; het formele paradigma lijkt ten minste
gedeeltelijk met die semantische status van "hulpwerkwoord" verbonden
geraakt. 12 Een voorbeeld: can – cont/cans – can – connen – cont – connen
Kenmerkend voor het Middelnederlands is, dat 3 ev gelijk is aan 1 ev (zoals
in paradigma 4), en dat in 2 ev de vorm van paradigma 1 alterneert met de
2 my-vorm.
• 7. Afgeleide preterita ("zwakke" en "onregelmatige" werkwoorden)
Een groot aantal werkwoorden vormt preteritumvormen op basis van een stam
die met een specifiek preteritumsuffix uitgebreid is : het "dentale"
suffix delte. Door de werking van fonologische wetmatigheden is in deze
kategorie een onderscheid ontstaan tussen "zwakke" en "onregelmatige"
werkwoorden (resp. b.v. (we) hoordenl (we) maakten ÷-> (we) kochten I (we)
deden). 13 In morfologisch opzicht (wat de uitgangen betreft) was er in het
Middelnederlands nog geen verschil; dat dit onderscheid hier ingevoerd wordt
heeft van doen met latere divergenties in de ontwikkeling.
Een voorbeeld van het vervoegingsparadigma in het Middelnederlands is:
hoordelcochteldede – hoorde-s/cochte-s/dede-s – hoordelcochteldede –
hoorde-nlcochte-nldede-n – hoorde-t/cochte-t/dede-t – hoorde-nlcochte-nl
dede-n.
Ten overvloede wijs ik erop dat de sjwa van het preteritumsuffix in principe
niet wegvalt; dus: <*du hoords> tegenover in het presens <du bied(e)s> (in
die laatste vorm behoort de onderliggende sjwa tot de persoonsuitgang zelf).
De voorbeelden illustreren dat er, wat de uitgangen betreft, structureel geen
verschil was tussen de preteritale vervoeging van de zwakke (annex "onregelmatige") en de sterke werkwoorden: 1 en 3 ev zijn telkens gelijk (geen
uitgang), en 1 en 3 my zijn dat ook (telkens –en). 2 ev en 2 m y verschillen
zowel t.o.v. elkaar (aithans daar waar ze als aparte kategorieen waren blijven

12 Voor deze problematiek verwijs ik ook naar §5.1.
13

De "onregelmatige" werkwoorden vormen een heterogene klasse; de kern ervan vormt een
klein aantal zwakke werkwoorden die, door toepassing van de zgn. Wet van Sievers, in prete-

(brächtalhabda
> brachte/hadde). Daar zijn wat het preteritum betreft later de secundaire preterita van de
preterito-presentia bijgekomen (zolde>zoude, wiste, enz.). Ook de vorm dede (oorspronkelijk
ritum en voltooid deelwoord stam en suffix direct bij elkaar lieten aansluiten

een sterk ww. met reduplicatie, waarin de reduplicatielettergreep de klemtoon op zich heeft
getrokken) kan hierbij gerekend worden. Van belang is wel dat door allerlei fonologische
verschuivingen de kleine klasse zowel consonantische als vocalische stammen is gaan vertonen; resp. b.v.

soch-te en dee-de. Dat heeft op zijn beurt weer voor heel verschillende ontwik-

kelingen gezorgd.
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bestaan) als t.o.v. 1 en 3, maar ook daarbij blijft de parallel tussen zwakke en
sterke vervoeging bestaan: in 2 ev hebben wij in het (vroege) Middelnederlands uitgang /s/, in 2 my uitgang It/: resp. (du) nelms – (ghi) nlimt; zoals hier
geillustreerd: beide uitgangen werden bij de sterke wwn. wel bij de "my"
– stam (nam, en niet nam) aangehecht.
• 8. Presens indicatief van sijn
De oorspronkelijke verhoudingen zijn bij dit werkwoord (stam s(e)j) compleet
verstoord geraakt. Oorzaak daarvan was zowel het verschijnen van vormen
met b- in het presens (1 ev: bj-m > bimlbem >bin/ben) als van vormen van
het concurrerende werkwoord wisan (dat alleen in het preteritum en in de
gebiedende wijs blijvend succes heeft gekend). Dat levert, na analogiewerking, voor de ev-vormen van indicatief presens op : bi I emln – bil es(t) – is(t);
in het my hebben wij vormen die teruggaan op optatiefvormen met de stam
[sj]: sijn – sift – sijn, in het zuidoosten voor 3 my ook sijnd.
• 9. Presens optatief van sijn
De optatief is helemaal gevormd uitgaande van de stam [sj]; de mv-vormen
zijn uiteraard gelijk aan wat wij bij de "indicatief" vinden: sij – sijs – sij –
sijn – sijt – sijn.
• 10. Imperatief
De imperatief is in het Middelnederlands beperkt tot 2 ev en 2 m y. Formeel
verschillen die doordat 2 ev facultatief sjwa heeft, 14 terwijl 2 my stam + (a)t
heeft, eventueel gecombineerd met verlenging van de stamvocaal); b.v.: nem
– nêm(a)t, voer – voer(a)t, sie – siet.
Ik wil nog even herhalen dat in het voorgaande niet systematisch rekening
gehouden is met de stamkeuze. Bij nogal wat werkwoorden zijn door de
deelparadigmata heen, grotendeels als erfgoed van het Oudgermaans en verder terug nog, het Indo-Europees, verschillende stamvormen mogelijk (korte
en lange presens- en enkel- en meervoudige preteritumvormen). Vooral bij de
preterito-presentia en bij zijn moet bij de interpretatie van hedendaagse dialectische vormen terdege met deze opposities rekening gehouden worden.
In §5 zal blijken dat bij diverse werkwoorden stamvariatie een belangrijke rol
is gaan spelen, door de werking van fonologische tendensen of van reductieprocessen. Die tendensen en processen verschillen dikwijls sterk per regio.
14 Oorspronkelijk kwam sjwa alleen bij de afstammelingen jan-werkwoorden voor, maar de twee
klassen zijn door elkaar gaan lopen, cf. Van Loey (1959: 172). Dat levert dus alternanties op
als nem-neme, loop-loope.
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Daardoor is het vaak onmogelijk geworden om de verschillende geografische
vormen rechttoe rechtaan met elkaar te vergelijken. Een voorbeeld is het presens van hebben, dat in een aantal streektalen een stam op vocaal (vergelijkbaar met die van b.v. zijn of doen) heeft aangenomen (b.v. West-Vlaams 1 ev
e-n, Antwerps 3 ev e-D), terwijl het in heel veel zuidelijke dialecten, net als
in de standaardtaal, een consonantisch einde heeft: (h)eb(b)-en e.d.15
Een heel ander voorbeeld is het preteritum van zeggen, dat oppervlakkig eensyllabig kan zijn, eindigend op vocaal (zei/zee e.d.), maar in nogal wat dialecten een regelmatig "zwak" preteritum vertoont (stam+suffix zeg-da e.d.).

3.

ALGEMENE ASPECTEN VAN DE EVOLUTIE

3.1.

DE UITGANGSSITUATIE

Het relevante deel van wat over de Middelnederlandse vormen in §2 gemeld
is, wordt hier nog eens op een rij gezet, nu uitgaande van de opposities in
persoon en getal van het subject:
• 1 ev : zonder uitgang in het presens van vocaalstammen, van preterito-presentia, van zijn (bVn/m) en (algemeen) in het preteritum; op te merken valt
natuurlijk dat bij de zwakke en onregelmatige werkwoorden het preteritumsuffix zelf op sjwa eindigde (wercte – cochte). In alle andere vormen: sjwa
(b.v. is werke –vinde).
• 2 ev (voor zover nog in gebruik): 16 uitgangsloos of met sjwa in de imperatief;
in de indicatief Itl facultatief bij de preterito-presentia (die dan de my-stam
hebben); in alle andere vormen (als mogelijkheid dus ook bij de preteritopresentia) /(a)s/.
• 3 ev : zonder uitgang in het presens van de preterito-presentia, van zijn
(is), in de optatief presens van vocaalstammen en het preteritum van alle

15 Nog gecompliceerder is de situatie als in een zelfde dialect de ene (reeks) vorm(en) een vocalische stam heeft, de andere een consonantische.
16 In alle zuidelijke dialecten behalve de meeste Limburgse is 2ev al in een heel vroeg stadium
weggevallen (in elk geval nog Middelnederlands, de juiste datering is moeilijk te achterhalen,
omdat oude vormen in de schrijftaal in gebruik gebleven kunnen/zullen zijn lang nadat ze uit
de spreektaal verdwenen waren).
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wwn.; ook hier eindigde het preteritumsuffix bij de zwakke en onregelmatige
werkwoorden natuurlijk oppervlakkig op sjwa (wercte – cochte); sjwa in
optatief presens van consonantstammen en optatief preteritum van de sterke
wwn.; Itl in indicatief presens van alle werkwoorden behalve in principe de
preterito-presentia en zijn.
• 1 my : Ian/ na stam op consonant, In! na die op vocaal
• 2 my : /(a)t/ in alle vormen van indicatief, optatief en imperatief.
• 3 my : /(a)n/, zoals bij 1 my ; in het oosten facultatief uitgebreid tot 1(a)ntl.
Tegenover een relatief eenvoudig systeem bij de meervoudsvormen staat in
het Middelnederlands bij de enkelvoudspersonen een synchroon weinig transparant complex van regels en tendensen. De "nieuwe" (= niet-klankwettige)
uitgangen zijn meestal het gevolg van samenvalprocessen van heel verschillende fonologische clusters. Vooral sjwa kan, zoals al aangeduid, op elke
willekeurige voile vocaal teruggaan; bovendien kan sjwa fonologisch ook nog
eens het gevolg zijn van insertie in bepaalde consonantclusters (zoals b.v. in
het substantief harv-st > herfst > herafst), en het is niet a priori uitgesloten
dat dat ook bij bepaalde uitgangen een rol gespeeld heeft.
Het gevolg van dat gebrek aan directe transparantie is, dat in nogal wat dialecten processen op gang zijn gekomen, waardoor synchrone "inconsequenties" opgeruimd worden, maar waarbij als "accidents de parcours" hier en
daar ook weer nieuwe inconsequenties ontstaan. Een voorbeeld van een
"rechttrekking" van de verhoudingen vinden wij in de standaardtaal (eigenlijk
de Hollandse volkstaal) met de eenheidspluralisvorm op la(n)Inl, ook in 2 my,
waar /n/ historisch-klankwettig op geen enkele manier te verantwoorden is.17
Daardoor wordt het mv-paradigma dus helemaal "regelmatig". Op te merken
valt dat de meeste zuidelijke Nederlandse dialecten bij het meervoud de oorspronkelijke verhoudingen vrijwel over de hele lijn bewaard hebben, maar
wel erg creatief zijn geweest in de behandeling van persoonsvormen bij de
drie ev-personen.

17 Het verschijnsel van de eenheidspluralis geniet op dit ogenblik Yrij veel aandacht; cf. o.a.
Bennis & MacLean (2006) en De Vogelaer (te versch.). Met de fundamenteel verschillende
visies van deze auteurs zal ik mij pas in de detailbespreking van de nasale uitgang bij 1/3 my
inlaten.
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3.2.

DE VOORNAAMSTE TENDENSEN VAN DE EVOLUTIE

De evolutie van het uitgangssysteem wordt door een aantal heel verschillende
tendensen en regels gestuurd.
• De teloorgang van de optatief is algemeen in de zuidelijke Nederlandse
dialecten, al is er toch wel enige variatie te signaleren. Vooral in de zuidoostelijke dialecten kwamen in het begin van de twintigste eeuw nog wat specifieke optatief- (of conjunctief)-vormen voor (cf. vooral Grootaers 1907-09:
309), maar zover ik het op basis van de beperkte literatuuropgaven zie, is dat
tot een kleine groep sterke en onregelmatige werkwoorden beperkt, en heeft
het nergens een invloed op de keuze van de persoonsuitgangen (wel b.v. op
het voorkomen van umlaut, ter onderscheiding van de indicatief-preteritumvormen). Veel zuidwestelijke (Vlaamse) dialecten hebben in het preteritum
ten minste nog de vorm (1/3 ev) wa(a)r(e) (van zijn) bewaard, met speciale
stamvorm en eventueel uitgang; 18 het bestaan van dat ene relict (dan nog met
sterke regionale beperkingen) is niet voldoende om een verdere behandeling
van de optatief als kategorie te verantwoorden. De paradigmata 3a/3b, 5 en 9
blijven in de volgende beschrijving dus volledig buiten beschouwing, al valt
zeker niet uit te sluiten dat het bestaan ervan in vroegere taalstadia een invloed
op de ontwikkeling van andere vormen gehad heeft; zo'n invloed zal alleen
maar uit een nauwgezette analyse van de taalevolutie per dialect(gebied) kunnen blijken.
• Bij de tweede persoon is al in de Middeleeuwen de oppositie ev-mv bij de
werkwoordvormen geleidelijk aan volledig verdwenen in de zuidwestelijke
(Vlaamse en Zeeuwse) en in vrijwel alle zuidelijk-centrale (Brabantse) dialecten. Die tendens heeft zich in de moderne periode nog doorgezet.
Zowel in de indicatief als in de imperatief blijft de facto nog alleen de oorspronkelijke 2 mv-uitgang over. 19 De zuidoostelijke (de meeste Limburgse en
alle (Limburgs)-Ripuarische) dialecten hebben het onderscheid ev-mv wel

18 Een lijkt van vormen vinden wij bij Devos & Vandekerckhove (2005: 72). Het zal duidelijk
zijn dat het daarbij om gelexicaliseerde vormen gaat, die in principe ook tot welbepaalde
wenszinnen beperkt blijven.
19

De oppositie ev-mv is wel (bijna) overal hersteld door differentiatie in de persoonlijke voornaamwoorden, cf. voor een overzicht o.a. De Schutter 1989: 39-40. Wat de imperatief betreft
lijkt het oppervlakkige beeld in veel Vlaamse en Brabantse dialecten toch nog een ietsje ingewikkelder, cf. De Schutter 1997, waar naast de grote meerderheid van formed "meervoudige"
vormen toch ook wel wat vormen opgevoerd worden die waarschijnlijk als (formeel) "enkelvoudig" geInterpreteerd kunnen worden.
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bewaard, zowel bij de ww.-uitgangen van de indicatief als bij de subjectspronomina.
• Een sterke tendens is ook dat de uitgang interageert met de anlaut van klitische pronomina. Het verschijnsel is goed bekend vanuit de Nederlandse
standaardtaal, met name bij de ww.-vormen van 2 ev (kom je tegenover je
komt), maar het treedt ook in veel regionale dialecten in diverse omgevingen
op. Waar dat gebeurt kan het (o.a. door het optreden van metanalyse) tot
heuse taalverandering leiden. Een voorbeeld daarvan is de evolutie van 2 evuitgang –s tot –st (ook in de "rechte" volgorde) in de Friese en Groningse en
verder in een klein aantal Limburgse dialecten, ten gevolge van "foutieve"
analyse van de combinatie [stam + s + tV] (in deze formule staat tV voor
het pronominale subjectscliticon). Zulke verschijnselen gaan op louter
fonologische tendensen terug, maar ze kunnen dus tot morfologische
herinterpretatie leiden.
• Apocopering van sjwa (o.a. als uitgang) en van eind-n na sjwa (ook weer
o.a. in uitgangen) 2° is in verschillende mate werkzaam geweest in de zuidelijke Nederlandse dialecten. Die fonetische tendensen worden, ook alweer in
verschillende mate, tegengewerkt door de vereisten van morfologische eenduidigheid (zo treden ze b.v. wel op als het een persoonsuitgang betreft, maar
niet bij het preteritumsuffix: ic werke wordt dus ik werk, maar ic wercte blijft
(afgezien van een paar geisoleerde gevallen) ik werkte.21 Ook bij de wegval
van /n/ is er variatie mogelijk naargelang van de werkwoordvorm, cf. b.v. het
verschil tussen de infinitief en de daarmee principieel "identieke" indicatief
mv-vormen, gesignaleerd in FAND, deel IV, p. 312-313.22
• Na lange vocaal was er een sterke neiging om /d/ voor sjwa te syncoperen.
Werd /d/ nog alleen door sjwa (regionaal ook door sjwa + [n]) gevolgd, dan
kon die syllabe in z'n geheel wegvallen (door samensmelting van volle vocaal
en sjwa). Zo krijgen wij niet alleen b.v. een infinitief als rijdl en > riff en (met
dan de "secundaire" stam rid) maar ook de preteritumvormen zoude > zou,
dede > dee enz. De fonologische tendens is qua impact geografisch geconditioneerd, maar heeft in de zuidelijke dialecten in zekere mate overal gewerkt.
20 In de tijd zijn die na elkaar te situeren. Het is immers zo dat de eind-sjwa als reductieproduct
van [an] nooit verdwijnt.
21
Maar bij de onregelmatige werkwoorden, waar de preteritumstam fonologisch verschilt van de
presensstam, is sjwa dan wel weer weggevallen: ic cochtelhaddeldede > ik kochtlhadldeed.
22 De daar genoteerde verschillen betreffen wel uitsluitend de noordoostelijke dialecten in
Nederland; in ons onderzoeksgebied, de zuidelijke gewesten, worden beide ww.-vormen helemaal gelijk behandeld.
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Bij volledige wegval van !del gaat de resulterende stam uit op vocaal, wat
uiteraard tot toenadering tot de oorspronkelijke vocaalstammen kan leiden,
zeker als de vocaal monoftongisch is.
• Te verwachten is bovendien dat paradigmata onder elkaars invloed komen
te staan, met andere woorden: dat uitgangen van het ene paradigms naar een
ander overspringen (horizontale nivellering). Het verschijnsel is goed bekend
uit de historische grammatica van diverse talen. Zo is b.v. de hele "mediale"
vervoeging van het Latijn, met al zijn verschillende deelparadigmata, in de
hedendaagse Romaanse talen opgeslorpt door de "actieve" (morior > Fr. (je)
meurs, It. muoio, Sp. murio, enz.); het Grieks heeft in de loop van de laatste
twee millennia de hele "athematische" vervoeging opgegeven, enz. Hetzelfde
fenomeen kan zich ook in de hier bestudeerde Nederlandse dialecten in diverse
kategorieen voorgedaan hebben.
In §5 zal ik proberen een overzicht te geven van de twintigste-eeuwse dialectvariatie voor 1 ev – 2 ev en m y (alleen in de Limburgse dialecten verder te
diversifieren) – 3 ev –1 en 3 m y. Vooraf wil ik in §4 een aantal achtergronden
van het onderzoek schetsen.

4. TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN HET ONDERZOEK

4.1.

HET ONDERZOEKSDESIGN

4.1.1. Het onderzoek van persoonsvormen en de
RND-materiaalverzameling
In principe wil ik een volledig overzicht geven van de 20 ste-eeuwse geografische
variatiepatronen van de werkwoorduitgangen. lk ga daarbij uit van het materiaal dat gepresenteerd wordt in de RND, de monumentale materiaalverzameling die vanaf 1925 door Edgard Blancquaert, later ook door anderen onder
impuls en onder leiding van Blancquaert en Pee, in het hele Nederlandse
taalgebied verzameld is. 23 Die verzameling biedt geen volledig overzicht van
23 Ik maak hierbij gebruik van materiaal uit de eerste tien delen van de reeks (1: Klein-Brabant,
2: Zuid-Oost-Vlaanderen, 3: Noord-Oost-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen, 4: Vlaams
Brabant, 5: Zeeuwse Eilanden, 6: West-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen, 7: Antwerpen, 8:
Belgisch Limburg en Zuid-Nederlands Limburg, 9: Noord-Brabant, 10: Oost-(noord-)Brabant,
Noord-(Nederlands) Limburg en de Rivierenstreek). De opnames voor die delen werden
gemaakt tussen 1922 en begin van de jaren zestig van de twintigste eeuw. Op te merken valt
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alle mogelijkheden aan, maar is in alle opzichten een excellente opstap voor
een studie als deze. In de toekomst moet het beeld zeker nog verder verfijnd
worden met materiaal uit (o.a.) de onvoiprezen maar nog steeds slecht toegankelijke verzameling-Willems (die is natuurlijk wel bijna een halve eeuw
ouder dan de oudste RND-gegevens), en van diverse andere materiaalverzamelingen (Zuidnederlands(ch)e Dialek/ctcentrale, Dialectencommissie van de
KNAW, enz.). De meest recente uitvoerige materiaalverzamelingen, het GTRmateriaal enerzijds, het materiaal verzameld t.b.v. de SAND anderzijds,24
dateren van de laatste decennia van de twintigste eeuw. Alles bijeen overspannen de materiaalverzamelingen een volledige eeuw. Wat mij voor ogen staat
is dan ook een deelopname, die tegenover de resultaten van zowel het vroegere als het latere materiaal afgezet moet worden.
4.1.2. Morfosyntactische beperkingen van het onderzoek
Boven is er al op gewezen dat de werkwoordvorm (meer specifiek dus de
uitgang) met een volgend subjectspronomen (of met het lidwoord van een
subjects-NP) samen kan smelten. Dit fenomeen is een complicatie die zich
voordoet als het subject in de hoofdzin op de werkwoordvorm volgt (b.v. dan
kom je, wat in heel veel zuidelijke dialecten (o.a.) als dan kom-d-e gerealiseerd wordt; zowel de standaard- als de zuidelijke vorm wijken bij 2 ev of
van wat wij in de "rechte volgorde" vinden: jelge komt). De versmeltingsprocessen leiden tot een buitengewoon complex feitengeheel, dat alleen to
bestuderen valt als eerst de "eenvoudige" situatie volledig in beeld is gebracht.
Dat betekent dat dus eerst de werkwoordvormen in de "rechte" woordvolgorde (subject- pv in de hoofdzin) 25 en in de SOV-structuur van de bijzin (dat
ik ... pv.) behandeling verdienen. Als de vormenvariatie in die syntactische
patronen goed bekend is, kunnen in tweede instantie de gevolgen van de
subjectsincorporatie bestudeerd worden.

dat met het voortschrijden van de jaren de gemiddelde leeftijd van de informanten hoger wordt;
op die manier krijgen wij toch wel een redelijk homogeen beeld van de dialecten op de
tijdsas.
24 De ww.-vormen uit het GTR-materiaal worden heel binnenkort toegankelijk in het tweede deel
van de MAND. De SAND-verzameling bevat eveneens een uitstekende verzameling gegevens
i.v.m. persoonsvormen; die gegevens worden uitvoerig besproken in De Vogelaer 2008.
25
Zelfs bij zulke constructies kunnen, vooral in het westen en het zuiden van ons gebied nog
"storende" factoren optreden, b.v. doordat doffe subjectspronomina na de persoonsvorm
opnieuw opgenomen worden (b.v. we moeten wij (dat doen). In de mate van het mogelijke is
gezocht naar constructies waarin dit voor ons doel ongewenste patroon niet voorkomt.
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In de praktijk is het vooral de rechte woordvolgorde die in het RND-materiaal
informatie oplevert; een belangrijke subkategorie daarbij is bovendien die van
de systematische ww.-paradigmata, waarbij de subject-predikaat-relatie volledig buiten elke context gehouden wordt (dus: ik x/y – jij x/y – hij-zij-het x/y
– wij xly – jullie x/y – zij x/y, waarin x/y staat voor stam+uitgang).
Overigens worden wij ook bij de studie van de zgn. "rechte woordvolgorde",
met het subject vooraan (b.v. hij kom-t), geconfronteerd met de vrij extreme
neiging van het Nederlands en zijn dialecten om fonologisch op de directe
volgomgeving te reageren. In het Antwerpse dialect leidt dat bij het ww.
komen b.v. tot oppervlaktevormen als hij kom-t erlangs – hij kom-d iet vrage
– hij kom-O et vrage. Met zulke alternanties dient in de mate van het mogelijke rekening gehouden te worden. Gegeven de extreme regionale variabiliteit
van de processen lijkt een iet of wat volledige beschrijving, met inbegrip van
alle relevante omgevingen per grammaticale persoon, vooralsnog een illusie
te zijn. Een beschrijving van de voornaamste processen is wel mogelijk op
basis van het RND-materiaal; zo'n beschrijving zal wel volstaan om de onderliggende mechanismen bloot te leggen.
4.1.3. Componenten van het onderzoeksdesign
De formele opposities bij de persoonsvormen in de zuidelijke Nederlandse
dialecten zijn van tweeerlei aard:
• Die tussen stamvormen.
Te denken valt hierbij natuurlijk op de eerste plaats aan de traditionele opposities tussen ev- en my-stam bij het sterke preteritum (voor de hedendaagse
Nederlandse dialecten de wwn. van klasse IV en V)26, b.v. nam-namen, brakbraken; mogelijk is dat die hun oorspronkelijke distributiepatroon doorbroken
hebben (b.v. doordat de "lange" stam, oorspronkelijk die van de mv-vormen,
zich naar 1 of 3 ev heeft uitgebreid). In wat volgt wordt daar maar heel marginaal aandacht aan besteed; daarvoor is de interferentie met fonologische
regels veel te complex. 27 Wel is in de hedendaagse dialecten een klein aantal
26 In alle andere klassen was er geen oppositie (VI en VII) of heeft de oorspronkelijke mv-vorm
het gewonnen (I, met zachtlange tel, II met zachtlange /6/, III met /o/; er is hier en daar ook
nogal wat verloop geweest naar Masse VII, de oorspronkelijke reduplicerende wwn., met in de
preteritumstam maar dat is toch meer een noordelijk dan een zuidelijk verschijnsel; cf. Van
den Berg 1957).
27 Ik denk hier vooral aan verkorting of verlenging van vocalen in bepaalde omgevingen;
daardoor wordt de interpretatie van honderden opgaven alleen mogelijk na analyse van het
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stamopposities overgebleven, waarbij geen twijfel mogelijk is. Dat betreft
vooral het ww. zijn, en verder sommige preterito-presentia (b.v. kan-kun), al
is dat laatste in een groot aantal (vooral) westelijke dialecten op de helling
komen te staan.
Maar er is meer: Tot de traditionele opposities behoorden ook die tussen
vocaal- en consonantstammen (cf. §2, overzicht: nrs. 1 en 2). Consonantstammen kunnen in sommige of zelfs in alle vormen hun eindconsonant verloren
hebben, waardoor ze ten minste formeel bij de vocaalstammen gingen aansluiten. Dat is b.v. in alle Nederlandse dialecten gebeurd bij sex-(w)an >
zie-n. Een heel ander voorbeeld: zowel dede als dede(n), preteritumvormen
bij doen, kunnen geevolueerd zijn tot deejl deeje(n); in dat geval is er nets
aan de hand t.o.v. de oorspronkelijke toestand: hoewel /j/ geen echte consonant is, gaat het fundamentele karakter van de stam (met gedekte vocaal) net
teniet. Beide stamvormen kunnen echter ook volledig vocalisch geworden
zijn: dee/dee(e)n. Of, nog ingewikkelder: er kan een oppositie tussen ev en
my gekomen zijn: resp. dee en deeje(n). In (een deel van) het paradigma
ontstaat dus een vocaalstam; bij zulke "nieuwe" vocaalstammen rijst de vraag
of ze zich ook in morfologisch opzicht bij de aloude vocaalstammen gaan
aansluiten.
• Die tussen uitgangen
Ook hier zijn er heel oude opposities. We kunnen denken aan de distributie
van NO/ en /t/ bij 2 (ev of getalsindifferent). Maar veel boeiender is b.v. die
tussen nul en [(e)n] bij 1 ev (b.v. ik pak – ik doen in het Brabants). Daar zijn,
net als bij de stamvormen, ten gevolge van fonologische veranderingen, ook
weer nieuwe elementen bijgekomen. Over de dialecten heen is er in 1 ev,
behalve de pas genoemde tweeledige oppositie, nog een derde element in het
spel: sjwa (b.v. in veel Oost-Vlaamse dialecten bij de consonantstammen).
Of de uitgangen zijn, specifiek in de ww.-vormen, eigenaardige aanpassingstendensen aan de omgeving gaan vertonen: b.v. de dentale uitgang, die als
/t/ of (voor vocaal) als /d/ kan verschijnen, maar intervocalisch ook een vorm
/v/ of fry/ kan vertonen (daarnaast ook nog, makkelijker te verklaren: /w/ of
/j/), cf. verder §5.2.2.

volledige vocaalsysteem van elk individueel dialect; zonder computerhulp lijkt dat geen haalbare zaak.
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4.2. EEN ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE VARIATIE OP BASIS VAN HET
RND-MATERIAAL

De RND levert, zoals bekend, niet altijd een voldoende aantal gegevens om
tot een exhaustieve beschrijving van fonologische en morfologische verschijnselen te komen. Toch is het, dank zij de fijnmazigheid van het onderzoeksnet,
zeker in het zuiden van het taalgebied, en vanwege de periode waarin de
gegevens verzameld zijn,28 een buitengewoon belangrijke bron voor wie een
breed zicht wil krijgen op de historisch-geografische taalvariatie.
Wat het systeem van de werkwoordvervoeging betreft mag de materiaalverzameling ten minste representatief genoemd worden voor wat wij redelijkerwijs aan variatieverschijnselen mogen verwachten. Alleen vormen voor 2 my
(expliciet met verwijzing naar meer dan een persoon dus) zijn er veel minder
dan gehoopt had mogen worden. Een gelukkig toeval is dat 2 my nu ook wel
de "persoon" is waarvoor in de zuidelijke helft van het gebied niet spectaculair veel specifieke veranderingen te verwachten vallen, en waarbij bovendien
de veranderingen die toch optreden (eigenlijk gaat het dan vooral om de weinig frequent voorkomende "veralgemening" van het nasale meervoud) algemeen zijn bij de verschillende stamtypen. Gegeven deze omstandigheid geef
ik in wat volgt geen volledige aparte beschrijving van 2 m y ; wat over die
persoon wordt meegedeeld, wordt grotendeels opgehangen aan wat over
andere personen (2 ev, 1 en 3 m y) gezegd wordt; cf. vooral §5.4.3.
1k geef allereerst een overzicht van de relevante opposities die een rol spelen
bij de selectie van zinnen of woordgroepen waarvan ik voor dit onderzoek de
werkwoordvormen geexcerpeerd heb : (a) persoon en getal – (b) de stam of
– (c) het afleidingstype dat als basis voor de persoonsvorm dient.
a. De persoonsvormen

(1) 1 ev – (2) 1 en 3 my , die twee worden samengenomen, al zijn er op een
paar heel specifieke punten toch wel verschillen, cf. vooral §5.2.1 en §5.3.1)
– (3) 3 ev – (4) 2 ev; bij dat laatste dient wel een onderscheid gemaakt tussen
de dialecten waar de oude ev-vorm zowel bij het pronomen als bij de
persoonsvorm behouden is, en die waar de oude mv-vorm die functie heeft

28 Voor bijna alle gebieden mag gelden dat het dialect op dat ogenblik nog springlevend was;
alleen de steden in Zeeland, Noord-Brabant en het noorden van Nederlands Limburg zullen op
die regel een uitzondering gevormd hebben.
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overgenomen; een complicerende factor is bovendien dat waar de oude
ev-vorm behouden is, ook de oude mv-vorm voorkomt, meestal ook met
de functie van beleefdheidsvorm – (5) de persoonsvorm die optreedt bij de
expliciete mv-vorm van het 2 mv-pronomen; dat kan de oude vorm uit het
Oudwestgermaans zijn (in de praktijk uitsluitend in het Limburgs-Ripuarisch),
of een nieuw gevormde met het element lie(der) e.d.29
b. De werkwoordstammen
Van de volgende wwn. wordt onderzocht welke stammen in de genoteerde
persoonsvormen voorkomen.
(1) Zijn: in het presens : be/i – belin – ze/i – ze/in; in het preteritum (en het
VD) levert het alternatieve ww. wezen de stammen (was /waar). De notering e/i verwijst naar de klinkervariatie, waar verder geen rekening mee
gehouden zal worden. Over de verschillende voorstelling van vormen met
en zonder /n/ wordt een en ander gezegd in §5.3.1.
(2) Wwn. waarvan de stam op vocaal eindigt. Te denken valt allereerst aan
ga – sta – doe – zie – sla als presensstammen. Daar komen in sommige
zuidelijke Nederlandse dialecten ook stammen bij zoals dee – zee (= 3 ev
zegt of 1/3 ev zei) – zou – wou (die laatste alleen als ze monoftongisch
gerealiseerd worden, zonder glide op het einde), en verder vormen als kal
ku, moe e.d. (afgeleid van de klankwettige vormen van stammen van
preterito-presentia, resp. kan/kun en moet), ee, ei, e.d. (zowel op basis van
hee(f)t als van is, weliswaar als ze in het zelfde dialect voorkomen, met
verschil in vocaalfoneem) en wa (afgeleid van was, de preteritum ev-stam
van wezen). We hebben hier een bout amalgaam van heel verschillende
vormen, die echter heel vaak op dezelfde manier behandeld worden, cf.
boven, §4.1.3.
(3) Wwn. waarvan de stam op consonant eindigt. Dat is natuurlijk de overgrote meerderheid van de werkwoorden in elk Nederlands dialect; onder
(2) hierboven is al gebleken dat vooral "kleine" functiewoorden (hulpwerkwoorden) wel eens hun oorspronkelijke eindconsonant kwijt raken,
maar regel is dat uiteraard niet. We hebben in de grote kategorie van de
consonantstammen:

29 In het Limburgse gebied is dat altijd het aloude mv-pronomen, in de rest van de zuidelijke
Nederlanden komen samengestelde vormen met lie of l(ie)der voor. Bij de eerste vorm treedt
uitsluitend de oorspronkelijke 2 mv-persoonsvorm op, bij de overige normaal ook, maar hier
en daar is er verloop naar een veralgemeende mv-uitgang.
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– de presensstammen van preterito-presentia, voor zover ze hun eindconsonant behouden hebben, cf. boven; bij deze wwn. zijn er twee (kleine)
groepen: die zonder formele oppositie tussen ev- en mv-stam (moeten,
willen, AN en b.v. ook Brabants durven), en die waarbij zo'n oppositie
wel bestaat (kunnen, zullen, mogen met resp. kan I kun – zal I zul –
magl moo/eug).
– de presensstammen van alle andere wwn.; daarbij behoren b.v. ook
heb, en zeg, die weliswaar in heel wat dialecten in bepaalde vormen
reductie tot vocaalstam ondergaan, cf. boven.
– de preteritumstam van de sterke en de onregelmatige wwn.; ook daarbij zijn er twee kategorieen: die met variatie tussen ev- en mv-stam
(sterke preteritumstammen van klassen IV en V, zoals was – waar, gaf
– gaav/goov, brak – braak enz.), en die zonder (alle onregelmatige
wwn. zoals kocht – begost – moest – wist, en de meeste klassen van
sterke wwn., zoals bleev – hood – won – bond – droeg – viel; met
geografisch bepaalde variatie in de stamklinker, zoals in hielp I holp
wordt verder geen rekening gehouden, zolang die zowel in ev als in my
optreedt.

c. Afgeleide vormen (stam + preteritumsuffix) als basis van persoonsvormen

Ten slotte zijn er de zwakke preterita, afgeleid van consonantstammen, zowel
preterito-presentia als andere. Die bestaan uit de presensstam gecombineerd
met een suffix (in de standaardtaal en de meeste dialecten !del of ltel, het
laatste alleen na stammen op stemloze obstruent); voorbeelden: wil+de –
durf+de, maak+te, dors+te). Met de vorm van het suffix (dita – &taiga – add
– sta) wordt enkel heel beperkt rekening gehouden, nl. in zoverre het verschillen in de keuze en/of de realisatie van de persoonsuitgang kan beinvloeden;
de regionale variatie op dit gebied is uitstekend beschreven in Goossens &
Verheyden (1970/1983), en behoeft m.i. geen nader commentaar.
Buiten de standaardtaal komt ook op heel bescheiden schaal een combinatie
van specifieke preteritumstam + suffix voor. Zo noteren wij als preteritum van
bieden in het oostelijke Brabants hier en daar boo(j)de; dat lijkt het makkelijkst to beschrijven als een secundaire uitbreiding van de sterke preteritumstam (booj, dat vanzelf al tegenover de presensstam bie(j) stond) met het
zwakke suffix: dubbelop dus, maar dat is iets wat in taal wel vaker voorkomt
(cf. Van Loon 2005: 115-117).
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5.

OVERZICHT VAN DE VORMEN DIE IN DE

RND

VOORKOMEN.

De titel van deze paragraaf belooft uiteraard te veel: meer dan een gerichte
selectie van het materiaal uit de hele RND kan in een verkennende studie niet
geboden worden; trouwens, ook voor een omvattender en nog systematischer
studie zullen beperkingen ingevoerd moeten worden. We mogen er immers
van uitgaan dat, op een heel beperkt aantal reeksen "lexicale" items na, alle
RND-nummers een of zelfs meer persoonsvormen bevatten. Gegeven de huidige presentatie van het materiaal is het ondenkbaar dat al die vormen in hun
context bekeken en geanalyseerd worden voor de 1277 RND-meetpunten die
van het hier afgebakende onderzoeksdomein deel uitmaken. Het is dus zeker
denkbaar dat hier en daar een wel gedocumenteerde vorm door de mazen van
dit onderzoek geglipt is. Dat het daarbij meer dan waarschijnlijk om vrij
exceptionele vormingen gaat, mag niet als excuus gelden om niet verder de
mogelijkheden te exploreren: ook uitzonderlijke vormen zijn van belang voor
wie alle regels en tendensen, en de interactie daarvan volledig wil leren
kennen. Voor de gedetailleerde vervolgartikelen zal dan ook het onderzochte
materiaal opnieuw bekeken worden, en zal in de mate van het mogelijke nog
meer materiaal in het onderzoek betrokken worden.
In dit overzicht geef ik voor de boven onderscheiden ww.-kategorieen aan
welke vormen genoteerd zijn, voor welke grammaticale persoon ze voorkomen, en hoe eventueel het vervangingsproces van de Middelnederlandse vorm
in z'n werk gegaan kan zijn; bij dat laatste kunnen telkens weer verschillende
opties in beeld komen.

5.1.

PRESENS VAN ZIJN.

De volgende persoonsvormen komen systematisch in het RND-materiaal
voor: 1 ev, 3 ev, 1/3 m y. Bij 1 ev en 1/3 my is er variatie tussen een monosyllabische vorm met eind-/n/ en een zonder, en verder met begin-/b/ en begin-/z/
(b.v. ben-zen I be-ze); de laatste vormen komen in die gebieden voor waar
ook de vocaalstammen /n/ missen (cf. punt 5.2; de waarneming is al te vinden
in Hol 1958). Op dit aspect zal ik in de detailartikelen nader ingaan.
Komen dus voor:
– Op basis van de stam belin:
– be(n)lbi(n); dit is voor 1 ev de hoofdvorm in het onderzoeksgebied;
concurrentie is er vooral van de vormen met begin-/z/, cf. verder.
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De vorm verliest zijn nasaal hier en daar, vooral in Oost- en WestVlaanderen, maar ook in Limburg. Voor 1/3 my is be(n)lbi(n) de hoofdvorm op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden en in grote delen van
Zeeuws-Vlaanderen (cf. ook Will 2004: 173, 176) Ook hier valt /n/ hier
en daar weg.
– benne(n) (met uitbreiding van de stam d.m.v. de "reguliere" 1 ev- of
1/3 mv-uitgang) is zeldzaam voor 1 ev (een paar keer in Oost- en WestVlaanderen, vooral in de bijzin). Wij vinden het sporadisch voor 1/3 my
op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, in delen van ZeeuwsVlaanderen (niet echter voor het laatste gebied bij Will 2004) en in het
noorden en westen van Noord-Brabant. De vorm is ontstaan door aanhechting van de reguliere 1 ev- of mv-uitgang aan de stam ben.
– bent is in 2 ev/mv vooral in het noorden van het onderzoeksgebied te
verwachten; de RND levert geen materiaal. Eigenaardig is wel dat 3 ev
nergens deze "logische" vorm is gaan vertonen, cf. verder.
– Op basis van zile:
– zile; dit kan voor 1 ev een directe afstammeling zijn van de oorspronkelijke 1 ev-optatiefvorm van het ww. (si), die zich naar de indicatief
verspreid heeft; het kan ook door /n/-verlies op zi/en teruggaan. Vormen
zonder /n/ treffen wij voor 1 ev hier en daar aan vanaf de West-/OostVlaamse grens tot het noorden van Nederlands Limburg. Voor 1/3 my
komt de vorm vooral in Oost-Vlaanderen heel geregeld voor.
– zi/en treffen wij voor 1 ev in twee gebieden aan: het westen (FransVlaanderen en het grootste deel van West-Vlaanderen) en het grootste
deel van Brabant. De vorm kan op de 1/3 mv-optatiefvorm teruggaan,
maar /n/ is eventueel ook te verklaren doordat die uitgang zich van doengaan-staan naar andere frequente wwn. op vocalische stam heeft uitgebreid. Voor 1/3 my komt de vorm in bijna alle zuidelijke Nederlandse
dialecten voor.
– 1/3 my zind3° (oorspronkelijk alleen 3 my) komt uitsluitend voor in het
Limburgs-Ripuarische overgangsgebied in het uiterste zuidoosten
(Nederlands Limburg en het noordoosten van de provincie Luik).

30 lk stel het eindfoneem met Id/ voor, omdat ik op basis van (weliswaar zeldzame) assimilatieproducten in het RND-materiaal meen te mogen besluiten dat er onderliggend een stemhebbende obstruent is. Aan de oppervlakte verschijnt uiteraard in de meeste omgevingen

zint.

Hetzelfde geldt voor de in 5.2 te bespreken corresponderende 1/3mv-vormen van de vocaalstammen.
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– 1/3 my zenne(n) komt in het Hageland (oostelijk Vlaams-Brabant) tweemaal voor. Dit is waarschijnlijk te interpreteren als een "stapelvorm",
met herhaalde aanhechting van de nasale uitgang.
– Op basis van is:
– 3ev isles: vrijwel overal zijn dit de basisvormen. De oppositie gaat al
tot het vroegste Middelnederlands terug; naar de voorstelling bij Van
Loey (1959: 93) zou de oorspronkelijke oppositie er een van klemtoon
geweest zijn, die zich later tot een dialectgeografische ontwikkelde.
– 3 ev e: door wegval van /s/ ontstaat in het zuidoosten van
West-Vlaanderen (Kortrijk), en (veel) minder frequent in de rest van
zuidelijk West-Vlaanderen, in zuidelijk Frans-Vlaanderen en de
Oost-Vlaamse regio van Oudenaarde, een vocaalstam, die in die regio
net als de "reguliere" vocaalstammen in 3 ev nul-uitgang krijgt. Eigenlijk kunnen wij dit zien als een soort generalisering van nul-uitgang bij
zgn. functiewerkwoorden (auxilia en copula).

5.2.

VORMEN OP BASIS VAN VOCAALSTAMMEN.

Bij de term "vocaalstammen" denken wij vanzelf aan de oude athematische
werkwoorden; 31 ik ga er, met Goeman (1987), van uit dat de oude nasale
uitgang van 1 ev direct vanaf het Oudwestgermaans tot nu in een groot aantal
hedendaagse zuidelijke dialecten aanwezig is gebleven. Er zijn nog ten minste
twee alternatieven voor die ontstaanshypothese:
– 1 ev heeft zijn uitgang van 1/3 mv 32 overgenomen; dat zou dus een
gevolg zijn van gedeeltelijke generalisering van /n/ naar die vormen die
de "duidelijke" dentale uitgang niet hadden; daardoor kwam er in die
dialecten een oppositie tussen 1 ev – 1/3 m y enerzijds en 2 ev/mv – 3 ev
anderzijds.

31 Dit is eigenlijk geen adequate omschrijving, omdat werkwoorden zonder themavocaal bij de
stam absoluut niet beperkt waren tot de stammen op vocaal. Ook het presens van consonantstammen zoals maken, geven e.d. behoorden er in het Oudgermaans toe (of althans: ze konden
ertoe behoren). Er is alle reden toe om aan te nemen dat dat laatste type heel vroeg aan de
gelijkmaking in het ww.-systeem ten offer is gevallen.
32 Niet van de infinitief: niet alleen is er een vrij grote afstand die daarmee overbrugd zou moeten worden, maar bovendien zijn er nogal wat dialecten waarin de persoonsvorm een andere
vorm heeft (lange of juist verkorte vocaal) dan de infinitief; in die dialecten lijkt 1 ev dan altijd
met 1/3 my mee te doen.
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– /n/ is als hiaatdelger voor sjwa ontstaan, en vanuit die positie veralgemeend (dit is de hypothese van Van Loey (1959: 179).33
Niet ondenkbaar is dat in het Nederlandse taalgebied als geheel meer dan een
verklaring in diverse dialecten aangevoerd moet worden.
De aloude vocaalstammen doe, ga, sta, hebben in de loop van de tijden gezelschap gekregen; het eerst van de boven genoemde optatiefstam sue van het
"verbum substantivum". Ook al oud zijn de stammen zie, sla, ontstaan door
wegval van eind-/x/ in de stammen sex(w), slat. In een beperkt aantal dialecten hebben ook vormen, ontstaan door syncope van Idol bij wwn. als bie(de)n,
laa(de)n, rij(de)n e.d., zich bij die reeks aangesloten. En dan is er nog een
reeks secundaire vormen die meer dan waarschijnlijk van (veel) recenter
datum is, gevormd uit de stammen van "functiewerkwoorden" : zogenaamde
"kleine woorden" die een grote frequentie en sterk variabele functies hebben
in de alledaagse taal: e (= is, cf. vorige paragraaf), (h)eel(h)ee op basis van
monosyllabische vormen van hebben ( hebthemtheeD), moel meu – ku/ka – za
op basis van eenlettergrepige vormen van de wwn. moeten, mol eugen, kunnen,
zullen. En nog een stag verder komen wij bij preteritumvormen terecht:
zoe=zou bij zullen, (h)d bij hebben, wel (= was) bij zijn.
Al die secundaire stammen kunnen in de persoonsvormen bij de vocalische
stammen aansluiten; dat gebeurt vooral in het zuidwesten van het onderzoeksgebied.

5.2.1. De persoonsvormen bij de oorspronkelijke vocaalstammen.

Alleen doe, ga, sta, zie kunnen in het hele onderzochte gebied als vocaalstammen gelden. Alle persoonsvormen zijn voor een of ander van die werkwoorden in het RND-materiaal gerepresenteerd; buiten de stam op vocaal komen
geen stamvormen voor. Wat de uitgangen betreft hebben wij de volgende
patronen:
– 1 ev : hetzij /n/ (soms gereduceerd tot nasalering van de stamvocaal), hetzij
nul. Dat laatste is de gewone vorm op de Zeeuwse eilanden en in
Oost-Vlaanderen (niet echter in Zeeuws-Vlaanderen en in het "verbrabantste" oosten van 0.-Vi.). Vormen zonder /n/ zijn ook heel gewoon in
Noord-Brabant. 34 Afgezien van de Zeeuwse eilanden en het grootste deel
33 De precieze impact van Van Loey z'n opmerking is niet duidelijk: hij lijkt met de toevoeging
"althans voor een groot deel van het taalgebied" een slag om de arm to willen houden.
34 In het oosten van Noord-Brabant wordt tussen de stamvocaal en de sjwa van (h)et heel vaak
een overgangsklank /j/ (soms ook /w/) gerealiseerd, die op veel plaatsen dan weer de overgang
naar fricatief /i/ gemaakt heeft.
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van Oost-Vlaanderen, hebben de zuidelijke dialecten (West-Vlaanderen,
Zeeuws-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant, de twee provincies
Limburg) voornamelijk /n/, althans in de combinatie ik doe het, die
ik onderzocht heb. De verdeling loopt dus grotendeels parallel met die tussen ben en zi/en. Verwonderlijk is dat natuurlijk niet, aangezien ook dat
laatste ww. oorspronkelijk een vocaalstam als basis had (de optatiefstam
si)
•

2 ev; deze persoonsvorm komt enkel in Limburg voor, daar waar ook het
oude ev-pronomen doe (of dich) behouden is : in de twee provincies
Limburg dus ten zuidoosten van de Uerdinger lijn. Daar is bijna overal35
de oude uitgang /s/ bewaard; enkel in het uiterste noorden van dit gebied
noteren wij een paar keer /st/, een vorm die makkelijk door metanalyse uit
de constructie met inversie te verklaren is : does-toe/ tick wordt geherinterpreteerd tot doest-toeltich (cf. boven, §3.2).
– 3 ev en 2 ev/mv (in Limburg alleen m y en beleefdheidsvorm; bijna overal
anders zowel bij het ev- als bij het mv-pronomen; cf. voor een nuancering
§5.7.3).
De oude consonant-uitgang van het Oudgermaans, /c1/, heeft zich in principe overal tot occlusief ontwikkeld; ik zal die in dit en de volgende artikelen niet als /d/ of /t/, maar als /D/ voorstellen, en wel om de volgende
reden. De uitgang is in een aantal dialecten niet stabiel: de oppervlakterealisatie varieert naargelang van de volgende context; er is ook tussen de
dialecten onderling nogal wat variatie. Het onderzochte RND-materiaal
levert de volgende realisaties op: nul – d – t – j – w – y – v. Ter illustratie
geef ik wat in het Antwerpse stadsdialect voorkomt: dat 'm daor stao-I – a
stao-d- in den 'oek – a stao-t- er – a stao-t- em oep te wachte – a stao- y
- et te doen. /j/, Ay/ en /v/ spelen in dit specifieke systeem geen rol bij deze
persoonsvormen. De geografische verdeling van de variatiepatronen kan,
ten gevolge van lacunes in het RND-materiaal, niet volledig bestudeerd
worden.
– 1/3 my of gegeneraliseerd my ; hiervoor treffen wij bijna uitsluitend /n/ als
uitgang aan. Die uitgang wordt hier en daar ook voor 2 m y (met pronomen
jlgullie I jl guider I geer e.d.) opgegeven, cf. §5.7.3.

35 Uitzondering vormen het westelijke derde van Belgisch Limburg en een paar andere dialecten
in dezelfde provincie (o.a. Tongeren, cf. Grootaers 1907-09, passim).
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Alleen het uiterste zuidoosten (het Limburgs-Ripuarische overgangsgebied)
heeft voor beide personen /nd/. De verspreiding daarvan is gelijk aan die bij
zijn.
5.2.2. Persoonsuitgangen bij secundaire vocaalstammen.
Het onderzoeksprofiel bij de secundaire vocaalstammen (o.a. de preteritopresentia) is bijzonder gecompliceerd. Een voorbeeld zal een en ander duidelijk maken. Nemen wij het ww. kunnen, dat van huis uit ev-vormen produceert op basis van de stam kan, en mv-vormen (incl. 2 ev waar de
oppositie ev/mv verloren is gegaan) op basis van kun. In bepaalde dialecten
heeft zich een 1 ev-vorm kun ontwikkeld (generalisering van de my-stam
dus). Die kan nu geherinterpreteerd zijn als ku+n, wat een nieuwe stam ku
oplevert; het feit dat de stam op korte vocaal eindigt is volledig in overeenstemming met wat wij in de meeste dialecten bij de "reguliere" vocaalstammen zien. Op basis van ku kan zich nu een 2/3 ev-vorm kuD vormen. Tegelijk is het niet ondenkbaar dat in een ander dialect de oude vorm 3 ev kan
blijft bestaan. Als kuD en kan in geografisch adjacente dialecten voorkomen,
kan door contaminatie weer hetzij kun hetzij kaD ontstaan. Al die vormen
komen in de praktijk inderdaad voor.
Anders, maar wel vergelijkbaar, is wat wij bij preteritale vocaalstammen
aantreffen: daar kan de preteritale uitgang bewaard blijven (b.v. 1 ev dee +
nul), maar denkbaar is dat wij in die dialecten waar 1 ev toevoeging van /n/
veronderstelt, in lev deep krijgen. Of, nog sterker: in de combinatie dee +
at kan in eerste instantie door de werking van een fonologische regel /j/
toegevoegd worden, waarna die /j/, net als dat in 2/3 ev (waar /j/ door de
werking van een fonologische regel op /D/ teruggaat), tot /y/ evolueert (cf.
hiervoor in eerste instantie Hol 1965).
Eigenlijk is het aantal mogelijkheden nauwelijks te overzien. 36 Het RNDmateriaal levert een groot aantal diverse vormen op; de verdeling daarvan
is weliswaar niet zo systematisch dat een volledig coherent beeld ontstaat,
maar waarschijnlijk kunnen aan de hand van die distributie wel alle reele
tendensen blootgelegd worden. Ik verwijs hiervoor naar de aangekondigde
detailbeschrijvingen.
36 Een goed voorbeeld van vormen waarbij de eindconsonant in bepaalde vormen of overal wegvalt, is te vinden in Devos & Vandekerckhove (2005: 72-73). Op te merken valt dat maar een
beperkt aantal van de daar genoemde vormen tot "nieuwe" vocalische stammen geleid heeft.
Datzelfde is waarschijnlijk ook in andere dialecten dan de West-Vlaamse het geval.
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5.3.

HET PRESENS VAN DE CONSONANTSTAMMEN

Consonantstammen maken een overweldigende meerderheid van de werkwoorden uit. De ww.-paradigmata zijn, vergeleken met de boven genoemde
kategorieen, ook bijzonder regelmatig, en de verschillende vormen – als er al
opposities zijn – bezetten ook relatief homogene dialectgebieden. Een overzicht van de uitgangen:
– 1 ev : er zijn drie uitgangen: nul, sjwa, nasaal.
– nasaal (b.v. (ik) bak(ka)n komt in het westen voor: Frans-Vlaanderen en
delen van West-Vlaanderen en het westen van Zeeuws-Vlaanderen;
belangrijk is dat precies in dezelfde gebieden ook de vocalische stammen /n/ hebben;
– sjwa is de dominante of zelfs de enige uitgang in het Zeeuws (ook op
Goeree-Overflakkee) en het kern-Oost-Vlaams; 37
– de rest van het zuidelijke Nederlands heeft nul als uitgang.
Als wij de huidige toestand met die in het Middelnederlands vergeleken, ligt
het het meest voor de hand om aan te nemen dat het Zeeuws en Oost-Vlaams
de oude toestand continueren,38 dat sjwa verder naar het oosten toe gedeleerd
is (zoals ook met andere eind-sjwa's in dat gebied gebeurd is, als deel van de
stam, maar ook als morfologisch teken). 39 Omgekeerd zou de uitgang in het
westen (Frans- en West-Vlaanderen) net verzwaard zijn (a>an), eventueel
onder invloed van de "duidelijke" nasale mv-uitgang, en/of naar analogie van
wat bij de vocaalstammen ook voor 1 ev sowieso gerealiseerd wordt. Een
andere mogelijkheid is dat de nasale uitgang in 1 ev een restant is van de oude
mi-vervoeging bij athematische consonantstammen (cf. Goeman 1979: 224).
Die zou zich dan wel van de relatief beperkte deelklasse waar de uitgang
oorspronkelijk voorkwam over het geheel van de zwakke en de sterke wwn.
verspreid moeten hebben. Het is ook helemaal niet uitgesloten dat al deze
potentiele factoren samengewerkt hebben, met de huidige /n/-vorm als uiteindelijk resultaat.

37 Heel merkwaardig is dat Zeeuws-Vlaanderen verdeeld is tussen Ali- en nul-mv.
38 Wat het Oost-Vlaams betreft is de communis opinio dat dat zijn eigenheid vooral aan vernieuwing (zowel door ontlening als door autochtone ontwikkelingen) te danken heeft. Het is wel
tekenend dat Taeldeman (2002: 98) als voorbeelden van conservatismen morfologische kenmerken noemt: het behoud van ben voor 1 ev. en van het stapelpreteritumsuffix tege/dege.
Wellicht past het hier gesuggereerde behoud van sjwa ook in dit rijtje.
39 Dat laatste is in geen enkele functiekiasse zo consequent gebeurd als bij de 1 ev-persoonsuitgang; bij de verbuiging van het adjectief bij vrouwelijke substantieven was wegval een fonologisch geconditioneerd fenomeen.
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– 2 ev (enkel in het deel van Limburg dat ook bij de vocaalstammen genoemd
is)
Net als bij de vocaalstammen zijn er twee varianten: /s/ in het overgrote deel
van het betreffende gebied, en /st/; dat laatste is toch wel behoorlijk wat frequenter bij de consonantstam bak dan bij de vocaalstam doe (cf. 5.2.1).
/st/ is bij Bakken ruimer verspreid in het noorden van het Limburgse dialectgebied, en komt ook verder naar het zuiden en oosten toe een paar keren voor.
– 2 ev/mv en 3 ev
In het hele gebied 4° hebben wij een "stabiele" dentale uitgang. 41 In Limburg
valt /t/ vaak weg; dat is echter een toepassing van een algemene fonologische
regel die voor reductie van consonantclusters met eind-/t/ zorgt, een regel
die trouwens in het Nederlandse taalgebied niet tot het Limburgs beperkt is
(cf. uit de overvloedige literatuur vooral Goeman 1999, met uitvoerige bibliografie, en De Wulf & Taeldeman 2006).42
– 1/3 my
Ook hier is er eigenlijk maar een onderliggende vorm : de nasale uitgang,
die weliswaar in twee hoofdvormen verschijnt: met of zonder gerealiseerd
nasaal element. De verdeling daarvan is vrij lineair volgens een noord-zuid
lopende scheidingslijn. Die volgt de Ooster- en daarna de Westerschelde tot
Klein-Brabant, en laat verder tot de taalgrens alle gebieden ten westen van de
lijn Dendermonde-Brussel (inclusief dus het Zuid-Brabantse Pajottenland) bij
het gebied met nasaal.
In het grote oostelijke gebied is er wel nog een vrij groot menggebied, met
beide vormen door elkaar; dat omvat het hele oosten van de provincie
Antwerpen, en het noorden van Belgisch Limburg.

40 Deze omschrijving klopt niet helemaal: in Noord-Brabant is bij 2 my de noordelijke la(n)l-

uitgang gelnfiltreerd, en eenheidspluralis treffen wij ook nog in een paar andere gebiedjes, ook
in Belgie aan (uiterste noordoosten van het Land van Waas, en een klein gebied bij Tienen).
Daarvoor verwijs ik naar de vervolgartikelen.
41 Daarmee lijkt in tegenspraak dat wij in de combinatie 2/3 ev + ww.stam + /t/ gevolgd door et
(onzijdig pers. vnw. of lidwoord) in veel dialecten de uitgang /t/ zien wegvallen (b.v. Antwerps:

a pak-at (= hij pakt het). Het gaat hier echter om een vorm van haplologie (het fenomeen dat
twee gelijke elementen tot een enkele realisatie gereduceerd worden), en dus om een fonologisch, geen morfologisch verschijnsel.
42 Cf. daar de kaarten 13 tot 16 en de bespreking daarvan. Het is wel duidelijk dat /t/-wegval in
de zuidelijke gewesten vrijwel beperkt is tot persoonsvormen.
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5.4.

PRESENS VAN DE PRETERITO-PRESENTIA

1k heb er boven al op gewezen dat de preterito-presentia vooral problemen
opleveren bij de stamkeuze en de evolutie van die stam.
Wat het presens betreft gaat dit type van vormvariatie in de eerste plaats op
het Oudgermaanse stadium terug, met zijn oppositie tussen ev- en m y-preteritumvormen. Daarbij treffen wij bij de hedendaagse presensvormen in de
Vlaamse dialecten frequent generalisering van de mv-vorm aan, ook naar
de ev-personen toe. Het omgekeerde, zoals in we zalle – we magge e.d.,
blijft in het RND-materiaal voor de zuidelijke dialecten beperkt tot NoordBrabant.43 Bovendien hebben stammen van preterito-presentia in de loop
van de evolutie vaak hun eindconsonant verloren (b.v. kalku i.p.v. kan/kun,
moe i.p.v. moet), waarna ze absoluut niet historisch-klankwettige persoonsvormen gaan vertonen (b.v. ge kud – we moen); die zijn het makkelijkste te
verklaren vanuit aansluiting bij de vocaalstammen. Vocaalstammen kunnen
ook nog eens bij preteritale vormen ontstaan zijn (b.v. West-Vlaams (ik/we)
zoen bij zullen); cf. ook 5.2.2.
Wat opvalt is, dat de meeste veranderingsprocessen van dit genre in de
westelijke helft van het onderzoeksgebied te situeren zijn. Brabants en Limburgs hebben, net trouwens als de op Hollandse dialecten gebaseerde standaardtaal, de oude verhoudingen vrijwel volledig bewaard.

5.5.

PERSOONSVORMEN VAN SPECIFIEKE PRETERITUMSTAMMEN OP CONSONANT
(ONREGELMATTGE EN STERKE WWN.)

Boven is er al op gewezen dat de preteritumvormen van de onregelmatige
wwn. (kocht, mocht, bracht, enz.) in oorsprong volledig parallel liepen met
die van de zwakke wwn. Formeel-structureel zijn ze in de hedendaagse
dialecten volledig tot dezelfde kategorie gaan behoren als de sterke preterita:
de preteritumstam, die bij beide klassen van de presensstam afwijkt, gaat
voor allebei in het hedendaagse Nederlands uit op een consonant (resp. b.v.

43 Dit gebruik wordt ook vermeld in De Bont (1962: 423) voor het Noord-Brabantse Kempenland.
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deed en reed) of een consonantcluster (resp. b.v. kocht en vocht). 44 Ik behan-

del de twee historische klassen dan ook als een type. Het RND-materiaal is
voor dit paradigma deficient: alleen voor 1 ev en 3 ev levert het voldoende
consistente gegevens op. Dat zijn gelukkig ook wel de interessantste persoonsvormen.
– 1 ev : de te verwachten (bij de sterke preterita historische) nul-uitgang
levert in de zuidelijke dialecten veruit de meest frequente vorm op, maar
in de westelijk helft van het gebied komen ook voor: /n/ en sjwa. Het eerste in delen van Frans- en West-Vlaanderen, het tweede vrij vaak op de
Zeeuwse Eilanden en in het noordwestelijke kwart van Oost-Vlaanderen
(met als kern het Meetjesland). Hier is veralgemening van de presensuitgang van de consonantische presensstammen de voor de hand liggende
verklaring. Voor de onregelmatige wwn. kan het ook heel eenvoudig om
persistentie van de oude vorm met regelmatige sjwa gaan.
– 3 ev : behalve de verwachte nul-uitgang komt ook /t/ voor, b.v. i.p.v. 3 ev
+ was: 3 ev + waart (uitsluitend in het noorden van Oost-Vlaanderen); dat
is eventueel te verklaren als een generalisering vanuit het presens van de
consonantstammen. Op te merken valt echter dat bij zulke vormen de mvstam gebruikt wordt, die van oudsher ook thuis was bij de tweede persoon;
aangezien 2 ev/mv en 3 ev vrijwel altijd gelijk behandeld worden, is dus
veralgemening vanuit 2 naar 3 ev ook een optie.
Wat de andere persoonsvormen betreft blijven wij noodgedwongen heel algemeen.
– Voor 2 ev (alleen in het Limburgs (-Ripuarisch)) mogen wij ook hier /s/
(of /st/) verwachten.
– Voor 2 (evi)my zal de "normale" uitgang wel /t/ luiden, al is in heel wat
dialecten /t/-wegval mogelijk, waarschijnlijk meestal (altijd?) als fonologisch verschijnsel (cf. boven). Hier en daar zou ook paradigmatische aansluiting bij andere persoonsvormen (1 ev en 3 ev) een factor kunnen zijn.
Hier is verder onderzoek absoluut noodzakelijk.
– Voor 1/3 my mogen wij weer "nasaal" als uitgang verwachten, met aan de
oppervlakte resp. [n], [an] of [a], zoals in de presensvormen (cf. FAND IV:
312).

44 Na wat voorafgaat spreekt het voor zich dat preteritumstammen op vocaal hier niet mee in
beschouwing worden genomen.
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5.6.

PERSOONSVORMEN VAN ZWAKKE PRETERITA45

Het zwakke preteritum heeft een suffix waarvan wij in alle onderzochte dialectgebieden mogen aannemen dat het onderliggend eindigt op sjwa; 46 dat
betekent dat toevoeging van nul- en van sjwa-uitgang (bij b.v. maak-telstel
tege) precies hetzelfde resultaat heeft. Wat anders is het natuurlijk als een
consonantische uitgang wordt toegevoegd.
Wat dat laatste betreft is veruit het frequentste: de toevoeging van Ail; dat
gebeurt historisch-klankwettig in 1/3 m y ; maar van daaruit kan /n/ zich ook
naar 2 m y verspreid hebben (cf. 5.7.3); en naar 1 ev (mede door analogie
met andere ww.-paradigmata, cf. boven); dat laatste treffen wij hier en daar
aan in dialecten langs de Noordzeekust, van Frans-Vlaanderen tot ZeeuwsVlaanderen.
Wat ook mogelijk is, is dat /n/ zich over alle personen (zowel ev als my ) heeft
uitgebreid (absolute generalisering, ook tot 3 ev dus). Dat treffen wij aan op
de zuidelijke Zeeuwse Eilanden (niet echter op Walcheren), in de oostelijke
helft van Zeeuws-Vlaanderen, in de hele provincie Oost-Vlaanderen behalve
het Meetjesland, en in het Zuid-Brabantse Pajottenland. Wordt /n/ over het hele
paradigma gegeneraliseerd, dan kan het nog nauwelijks als een uitgang gelden.
Die overweging heeft Goossens & Verheyden (1970 / 1983) er kennelijk toe
gebracht om het complex Itn1 als geheel als het preteritumsuffix in dit gebied
te beschouwen (1983: 177).47
In ev-vormen wordt /t(a)n/ ook nog (sporadisch) opgegeven in het oosten van
Antwerpen en het grootste deel van Belgisch Limburg.
In de rest van het taalgebied zijn vormen op sjwa (dus eigenlijk zonder uitgang) veralgemeend in ev en m y . Wel kan hierbij in bepaalde fonologische
condities een overgangs- ("liaison")- /n/ optreden; b.v. Antwerps za moktan-i.t xru.dt (= ze (3 ev/mv) maakte-n-iets groots), tegenover za mokta v0: 1

45 Goossens & Verheyden (1970/1983) geven een exhaustieve beschrijving van het hele preteritumparadigma voor zover dat uit de RND blijkt; dat is in alle opzichten een prima achtergrond
voor wat bier specifiek over de drie personen gezegd wordt. Een heel overzichtelijke synthese
brengt hun kaart 2.
46

Deze stelling wijkt of van de beschrijving bij Goossens & Verheyden (1970 / 1983), cf. verder.
47 In se is tegen zo'n analyse niets in te brengen, behalve wellicht het feit dat Lang niet overal
voor alle personen /tn/ wordt opgegeven; de hypothese veronderstelt dus dat hier en daar /tn/
en /ta/ als suffix alterneren, en dan nog wel naargelang van de persoonsvorm: vaak komt /ta/
alleen bij 3 ev voor.
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lawa: t (= ze (3ev/mv) maakte veel lawaai); de /n/ is dus niet morfologisch
maar louter fonologisch bepaald; het is m.a.w. geen uitgang.
Als expliciete uitgangen komen bij het suffix /d/ta/ voor:
– /s/ bij 2 ev in het Limburgs (in het noordwesten hier en daar AV);
– /t/ bij 2 (ev/)mv in twee restgebieden: Zuid-Oost-Vlaanderen en het zuidoosten van Limburg ; 48 stam+suffix+/t/ levert natuurlijk de historisch to
verwachten vorm op. De geografische spreiding is niet homogeen (meer?),
in geen van de twee gebieden. Dat kan teruggaan op een vanouds aanwezig
patroon van keuzevrijheid; het kan ook wijzen op sterke regressie zelfs
daar waar het door de RND-informanten nog opgegeven werd. Alleen
onderzoek op basis van goed lokaliseerbare teksten uit het verleden zou
hier duidelijkheid kunnen verschaffen.

5.7.

SECUNDAIRE VORMEN

Ten slotte wil ik nog even aandacht vragen voor een drietal speciale formele
ontwikkelingen in het morfologische systeem van een aantal dialecten.
Ze worden hier gegroepeerd omdat ze elk apart heel specifieke, afwijkende
karakteristieken vertonen, niet vanwege interne verwantschap.
5.7.1. -ma(n) als uitgang 1 my
In 1 my worden vooral in het Land van Waas en het noorden van de Denderstreek vrij frequent vormen als we/wulder gaame(n) – we/wulder maakteme(n)
enz. aangetroffen; ook in de rest van Oost-Vlaanderen komen die voor, vooral
bij stammen die op vocaal uitgaan. Het is meer dan waarschijnlijk dat me
hierin op het doffe pronomen 1 m y teruggaat (cf. De Schutter 1989: 36-37,
en vooral De Vogelaer 2008: 72-73), dat in de inversieconstructie (b.v. dan
gon-me – dan mokte(n)-me) fonologisch met de ww.-uitgang samensmelt, en
zo fonologische woorden als resp. gomme en mokteme oplevert. Zulke complexes kunnen als zo "natuurlijk" gevoeld zijn, dat ze uiteindelijk als de
"reguliere" 1 my-vorm geherinterpreteerd zijn, en er vaak de in die gebieden
normale my-/n/ bijgekregen hebben. Die secundaire vormen (gommen – moktemen) werden dan ook bruikbaar in de rechte volgorde, maar voor zover

48 Wat dat laatste betreft, cf. Goossens & Vanderheyden (1970 / 1983); de RND levert hiervoor
geen gegevens: bakken, dat in de rest van het taalgebied bruikbaar is, is in Limburg grotendeels
sterk gebleven.
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bekend, (vooralsnog?) niet op het zinseinde (in bijzinnen); cf. verder De
Vogelaer 2008 : 72; die vermeldt uit het SAND-materiaal wel een enkele
bijzin met een –men-persoonsvorm, maar die is atypisch voor het Nederlandse
systeem, aangezien hij de persoonsvorm niet achteraan, maar onmiddellijk na
het subjectspronomen heeft, en de rest van de bijzin achter zich krijgt; in
formeel-structureel opzicht gaat het hierbij dus eigenlijk veeleer om een
hoofdzin.

5.7.2. – sta en – n(d)a in het zwakke preteritum
Goossens & Verheyden signaleren, op basis van het RND-materiaal, opgaven
als doeldich maagzde (2 ev) in het noorden en westen van het Limburgse
gebied. De vorm is in alle opzichten afwijkend, aangezien de persoonsuitgang
aan het suffix 'del voorafgaat.
Jets gelijksoortigs vinden wij in het westen van Zeeuws-Vlaanderen, het
noordwesten van Oost-Vlaanderen en ook eenmaal in het noorden van WestVlaanderen. Daar noteren wij i.p.v. de daar overheersende vorm (bak)-te-n
herhaaldelijk (bak)(-t)-n-(d)e (met al dan niet gerealiseerde [t])49 ; op een
plaats in de Gentse agglomeratie wordt ook nog bak-t-n-ege opgegeven.
(bak)-n-de e.d. lijkt op een volledige omwisseling van persoonsuitgang en
preteritumsuffix te wijzen. Belangrijk is in dit verband, dat de ww-vorm niet
op /n/ eindigt; was dat wel het geval geweest, dan had ook gedacht kunnen
worden aan fonetische infigering van /n/ tussen vocaal en /d/. 5 ° Bij de vormen
met nog eens /t/ voor /n-de/ is het allemaal nog wat ingewikkelder: daar zou
het om een herhaling van het preteritumsuffix moeten gaan, na een al regelmatig gevormde preteritumvorm /bak-(t)n/.
Het spreekt voor zich dat zulke ontwikkelingen niet als "alledaags" te
omschrijven zijn: theoretisch gaat men ervan uit dat formantia in woorden
volgens een strikt semantisch georganiseerd patroon 51 aan de stam aangehecht

49 Bak(t)nde en bakt(a)na komen in hetzelfde gebied voor, allebei ook in dezelfde persoonsvormen (1-2-3 ev/mv).
Dat is een verschijnsel dat, vooral in het oosten van Oost-Vlaanderen, vrij frequent voorkomt.
51 In principe komt het semantisch "zwaarste" (= meest betekenisdragende) element dichter bij
de stam dan andere (flexie-uitgangen, die in de eerste plaats dienen om de syntactische
verhoudingen in de zin te expliciteren). Dat op die manier "suffixen" dichter bij de stam
aansluiten dan "uitgangen" wordt als een heel natuurlijk gegeven geponeerd door (o.a.) Booij
(2002: 55) en De Haas & Trommelen (1993: 152).
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worden: hoe sterker de semantische kracht van het formans, hoe dichter dat
bij de stam blijft; dat principe leidt tot de reguliere vorm [stam + preteritumsuffix + persoonsuitgang]. Doorbreking van de hierarchie, zoals hier gedemonstreerd, is buitengewoon zeldzaam. Van Loon (2005: 113-115) geeft een
paar voorbeelden i.v.m. de werkwoordsvervoeging.

5.7.3. In/- persoonsvormen bij 2 mv-pronomina

In het bovenstaande heb ik een paar keer gewezen op een ontwikkeling die in de
Nederlandse standaardtaal geleid heeft tot vormen als jullie doen - bakken - zijn.
Die vormen hebben in het AN de overhand genomen op wat historisch-klankwettig verwacht mocht worden: jullie doet - bakt - bentlzijt. De laatste set van
vormen is die die wij bij het pronomen 2 ev jijlje en gijlge (oorspronkelijk 2 my)
aantreffen, en die dus ook bij jullie/julder, gullielgulder, enz. als enige verwacht
had mogen worden: lie e.d. is immers alleen maar een specificatie bij het
tweede-persoonspronomen, maar verandert in se niets aan het karakter ervan.
Aangezien jullie en een batterij van andere "duidelijke" meervoudspronomina (julder - gullie - gulder - enz., maar ook, in Limburg geer e.d.)
expliciet als meervoudig herkenbaar zijn, ligt aansluiting van verbindingen
met zulke voornaamwoorden bij andere met een duidelijk meervoudig
pronomen (1/3 my) voor de hand, zeker omdat 1 en 3 my een sterk bondgenootschap zijn aangegaan: in alle paradigmata zijn ze met dezelfde uitgang In/ bij het ww. verbonden. In de praktijk gebeurt uitbreiding van de nasale
uitgang naar 2 my vooral in de noordelijke dialecten van het Nederlands.52
In de zuidelijke dialecten treffen wij nasale uitgangen bij 2 my in het presens53
van bakken aan op de Zeeuwse eilanden (en Goeree-Overflakkee), delen van
Zeeuws-Vlaanderen en het uiterste noordoosten van het Land van Waas, en
delen van noordelijk Noord-Brabant (vooral de sterk verhollandste). Het is
uiteraard niet zonder meer duidelijk of het hierbij om invloed van het Hollands (of de standaardtaal) gaat, dan wel om een autochtone ontwikkeling. Dat
laatste hebben wij zeker in de Zuid-Brabants-Limburgse Haspengouw, waar
in het RND-materiaal ook een paar keren nasale uitgang bij 2 my verschijnt.
Ook de weliswaar zeldzame vermeldingen van nasale uitgang bij 2 my in het
noordoosten van het Land van Waas wijzen veeleer op autochtone ontwikkeling dan op ontlening aan de ST.

52 Zie in dit verband recent vooral: Bennis & Mac Lean (2006), De Vogelaer (te versch.).
53 In het zwakke preteritum krijgen wij een heel ander verhaal, cf. punt 5.3.6.
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Bij doe- + (h)et hebben zowel presens als vaak ook preteritum (dee-+(h)et)
ook in het zuiden van Oost-Vlaanderen In/ in alle drie de meervoudsvormen,
met inbegrip dus van 2 my . Dat is niet noodzakelijk (overal) helemaal hetzelfde fenomeen; 54 ook hierop hoop ik later uitvoerig terug te komen.

6. BESLUIT
De bedoeling van deze bijdrage was een algemeen beeld te schetsen van de
geografische variatie in de systemen van persoonsvormen in de zuidelijke
Nederlandse dialecten. Het is lang niet altijd gemakkelijk een sluitende
beschrijving te geven op basis van het materiaal dat ter beschikking staat.
Ik vat hier de voornaamste bevindingen, met inbegrip van de voornaamste
onzekerheden, nog eens samen. Het is de bedoeling dat de veel gedetailleerdere besprekingen die ik in de naaste toekomst op het oog heb, een
belangrijk deel van de vraagtekens i.v.m. de evoluties zullen kunnen oplossen. Dat die vraagtekens allemaal verdwijnen acht ik a priori uitgesloten.

6.1.

UITGANGEN ALS FONOLOGISCHE ELEMENTEN SUI GENERIS

Een erg belangrijk gegeven is dat uitgangen vaak heel anders reageren dan
principieel volledig gelijke fonologische elementen of clusters die structureel
deel uitmaken van een lexicaal item. Het meest frappante voorbeeld daarvan
bij de ww.-uitgangen is de behandeling van de dentale occlusief (Oudgermaans d). Terwijl I d / in lexicale eenheden tot /d/ evolueert, en dan "normaal" aan het einde van een woord tot /t/ verstemloosd kan worden, krijgen
wij in een massa dialecten bij de gelijkluidende ww.-uitgang erg ongewone
verschijnselen: verstemlozing of wegval, of specifieke evoluties tot glides
/w,j/ of tot fricatieven /v, 7/.
Anders, maar in theoretisch opzicht toch wel vergelijkbaar, is het gedrag van
de nasale uitgang. Daarvan is al lang geweten dat die niet in al zijn functies
gelijk behandeld wordt; cf. al Blancquaert & Vereecken (1944) en Hol (1947)
en veel recenter (en systematischer uitgewerkt) o.a. FAND IV: 312-313, met
verdere literatuuropgaven).
54 Voor /t/ als residu van het pers. vnw. wordt na vocaal (sjwa of volle V) in sommige Oost-Vlaamse
dialecten gewoonlijk /n/ ingevoegd; hetzelfde kan ook na /d/ van de ww.-vorm gebeuren.
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6.2.

VERALGEMENING VAN UITGANGEN VOLGENS

" SEMANTISCHE " LIJNEN

Er zijn blijkens ons materiaal nogal wat verschuivingen gebeurd die zouden
kunnen wijzen op expansie van een paradigmalid naar (een) ander(e), al zijn
rneestal ook heel andere evoluties denkbaar. lk vermeld hier als discussiepunten:
– 1 my dat van nature een uitgang heeft die wij uiteindelijk ook bij een
aantal ww.-klassen vinden; daar kunnen ze natuurlijk ook op heel oude
vormen (de IE mi-vevoeging) teruggaan, maar de waarschijnlijkheid /
mogelijkheid daarvan wordt vrij algemeen in twijfel getrokken.
– Gelijkwording van ev-vormen (1=2=3), en hetzelfde ook bij de my-vormen; als ultieme reductie van de vormenrijkdom is er dan ook nog de
aanpassing van zulke homogene ev- en mv-vormen aan elkaar; in de
praktijk vinden wij dat laatste alleen bij het preteritum van de zwakke
werkwoorden, maar daar is het verschijnsel geografisch wel erg ruim verspreid. Ook hier dient opgemerkt dat er andere mogelijkheden zijn, m.n. de
toepassing van fonologische regels.
– Van heel andere orde is natuurlijk de gelijkmaking van 2 ev en 2 m y in de
meeste paradigmata in de dialecten die in eerste instantie de oppositie ook
bij de pronomina opgegeven hadden (hoewel in de meeste een nieuwe
formele oppositie ontstaan is). In sommige – heel weinige – van de zuidelijke dialecten is ook bij de ww.-vormen een nieuwe oppositie tussen ev en
my gecreeerd (dat laatste dan weer – misschien – door gelijkwording met
1/3 mv), maar dat is in de zuidelijke dialecten niet de regel. Het fenomeen
is er secundait (wrschl. door ontlening) of regionaal extreem beperkt; voor
de noordelijke dialecten is het wel een object van discussie.

6.3.

OPHEFFING VAN DE SEMANTISCH-FUNCTIONELE BAND TUSSEN UITGANG
EN STAM

In principe is zowel stam- als uitgangsvariatie in het Germaanse ww.-systeem
functioneel-semantisch bepaald (presens-preteritum, enz.). In die een-op-eenrelatie is in se weinig verandering te verwachten. Toch is "verwarring" niet
echt ongewoon: uit een heel vroeg stadium is te vermelden: de penetratie van
de optatiefstam in indicatiefvormen bij zijn. En later is er de verwarring tussen
presens- en preteritumstammen en –uitgangen. Ons materiaal levert ten minste twee afwijkingspatronen op:
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– Als een stam gecreeerd wordt die in een bepaalde semantische vormkategorie niet aanwezig was (met name betreft dit vooral een reeks "nieuwe"
preteritumstammen op voile vocaal), dan wordt ook voor de uitgangen wel
eens leentjebuur gespeeld in de/een verwante vormkategorie die wel al
aanwezig was. Zo heeft b.v. het preteritale dee- in veel dialecten bij 1 ev
In/ aangenomen, bij 2/3 ev instabiele /1130/; in beide gevallen zijn dat dus de
uitgangen van de presentische vocaalstammen.
– Minder frequent, maar zeker niet ongewoon, is dat preteritumstammen ook
zonder fonologische aanpassing, wel eens presensuitgangen aannemen (b.v.
Meetjeslands hij waart i.p.v. was).
Veel minder revolutionair is het als er gewoon stamwisseling plaats heeft, met
behoud van de oorspronkelijke uitgangen, b.v. ik meug-((e)n) – ik kun-((e)n).
6.4.

ONTWIKKELING VAN NIEUWE MORFOLOGISCHE MARKEERDERS UIT
SYNTACTISCHE CLUSTERS

Er wordt nogal eens op gewezen dat functiemorfemen en zeker uitgangen
uiteindelijk terug kunnen gaan op een tendens tot syncretisme (voor onze
problematiek vooral van ww.-stam en een hulpwerkwoord, of van stam en
een andere subjectsmarkeerder, een cliticon b.v.). In ons materiaal is het
eerste absoluut niet, het tweede maar spaarzaam aanwezig: voor de zuidelijke
dialecten is alleen het in 5.7.1 genoemde samengroeien van stam + me
(1 my) een overtuigend voorbeeld. 55 Van het grootste belang is bovendien dat
deze vormen in eerste instantie beperkt zijn tot een deel van het syntactische
domein: de morfologisering van wat oorspronkelijk een syntactische constructie was, verloopt volgens paden van geleidelijkheid.
6.5.

KETTINGVORMING

Wat uit de verspreiding van de heel verschillende alternatieven te voorschijn
komt, is een duidelijke tendens om veranderingen in clusters in het taalsysteem te integreren. Dialecten die voor een bepaalde vorm een "morfologische
revolutie" (een verandering die niet fonologisch te verklaren is) hebben meegemaakt, zijn ook een gewillige prooi (geweest) voor andere niet-reguliere
55 In de noordelijke dialecten is er een ander, veel sterker verspreid voorbeeld: de uitgang

ste,

die vrijwel zeker uit het samengroeien van uitgang /s/ en cliticon Ida! verklaard moet worden,
cf. de bespreking (met discussie van de literatuur) bij De Vogelaer (2008).
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(fonologische) veranderingen. Over het algemeen kunnen wij stellen dat
het in het hier onderzochte gebied vooral de westelijke dialecten zijn die
veranderingen in de stamvorm en generalisering of gewoon overdraging van
uitgangen vertonen; de geleidelijke uitbreiding van /n/ als uitgang van 1 ev
is daar een goed voorbeeld van. De oostelijke dialecten zijn vrij resistent
gebleken; ook in die dialecten hebben hier en daar vergelijkbare veranderingen plaats gehad, maar die hebben minder zware verschuivingen in het
systeem teweeg gebracht.
Anderzijds zijn ook bepaalde opposities juist in de westelijke dialecten beter
bewaard gebleven dan in de centrale en oostelijke, en daarbij dan weer beter
in de Oost- dan in de West-Vlaamse; te denken valt b.v. aan de persistentie
van sjwa in 1 ev. 56 Zowel taalverandering als -persistentie blijken dus het
resultaat te kunnen zijn van een complex systeem van evolutionaire fenomenen. Ik hoop een en ander duidelijker in kaart te kunnen brengen in de detailstudies op basis van het RND-materiaal.
Een heel belangrijk gegeven is nog dat verschijnselen zich als niet-homogene
complexen voordoen. Dialecten kunnen b.v. /n/-uitgang bij 1 ev van alle vocalische stammen hebben, maar ook bij een deel daarvan; of ze kunnen al dan
niet sjwa hebben bij consonantische stammen. De spreiding lijkt niet
"gestuurd" te worden vanuit een of ander welbepaald geografisch centrum:
veeleer lijkt de geografische spreiding erop te wijzen dat specifieke dialecten
uit de vele mogelijkheden er telkens ad hoc een gekozen hebben; wederzijdse
beinvloeding heeft natuurlijk wel plaats gehad, maar dat zou best wel eens
een erg lokale aangelegenheid geweest kunnen zijn. Op een en ander hoop ik
later terug te komen.
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Appendix
De geexcerpeerde nummers van het RND-materiaal
Voor dit onderzoek is het materiaal gebruikt uit de volgende RND-nummers
(meestal zinnen, soms ook reeksen vormen of woorden); de nummers worden
naar de gerealiseerde persoonsvorm en in tweede instantie oplopend naar nummer gerangschikt.57
–1 ev
14 "1k heb z'n knie gezien"
16 "1k ben bhj dat ik niet met ze/hun meegegaan ben I ben meegegaan"
30 "1k kan toch niet komen eer/voordat ik klaarl gereed ben "
54 "1k heb (het) hem afgeraden om zo laat langs het water te gaan"
72 "1k heb pijn aan mijn hart"
73 "1k kan met geen dwarse mensen omgaan"
57 In totaal zijn meer nummers gescreend; om diverse redenen is een groot aantal niet bij de
bespreking betrokken; die redenen worden eventueel bij de afzonderlijke besprekingen
vermeld.
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79
88
96
97
113
114
136
139

"1k geloof er geen woord van"
"1k kocht voor de kleine een trommeltje"
"1k moest ossenbloed drinken om aan to sterken"
"1k moet eerst het (vee)voeder in de stal kruien"
"ik bak – ik bakte" (deel van paradigma)
"ik bood" (deel van paradigma)
"ik doe het" (deel van paradigma)
"ik bind" (deel van paradigma)

–2 ev/mv (uitsluitend ev in Limburg, gemeenschappelijke 2-vorm (oorspronkelijk 2 my) in de rest van het gebied):
63 "Je zag me wel, maar je sprak niet tegen me I je zei niks tegen me"
113 "je bakt – je bakte" (deel van paradigma)
116 "Je kunt bier eieren krijgen op de markt"
136 "je doet het – je deed het"
-3 ev
"De timmerman heeft een splinter in zijn vinger"
"Wie heeft het gedaan?"
"Hij kan niet gaan werken, hij heeft keelpijn"
"De man moet z'n vrouw beschermen"
"Z'n vader heeft hem zes jaar (lang) naar school laten gaan"
"De ovenpaal staat in de haard I bij de oven"
"Hij trok het paard aan z'n staart I aan/met de staart van het
paard"
98 "Mtjn broer was moe"
113 "(hij) bakt – bakte" (deel van paradigma)
125 "De pastoor heeft goede wijn"
138 "hij dorste" (deel van paradigma)

6
18
32
41
53
57
60

–1/3 my
"Als de kippen een sperwer zien, zijn ze bang"
1
37 "Ze zijn weg naar het veld"
44 "Wij moeten daar de helft van hebben, ..."
64 "De zwaluwen zullen weldra terugkomen
78 "Die rozen hebben lange doornen"
81 "Zijn oren en zijn ogen lopen"
101 "Wij zouden die put kunnen vullen in een uur"
113 "wij Bakken – wijlzij bakten" (deel van paradigma)
130 "De twee Duitsers kwamen (naar) buiten"
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131 "Ze hebben hem bont en blauw geslagen"
136 "wijlzij doen het wijlzij deden het" (deel van paradigma)
—2 my (expliciete verwijzing naar meer dan een persoon, in Limburg ook
beleefdheidsvorm, onafhankelijk van het getal)58
136 "jullie deed/deden het" (deel van paradigma)
139 "jullie bindt/binden" (deel van paradigma)

58 Hier en daar leveren de zinnen die bij 2 ev genoemd zijn informatie op. Expliciete bevraging
van de mv-vorm gebeurt alleen in twee paradigmata.
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Metaforische betekenissen van
Nederlands vertalen

Willy Vandeweghe, lid van de Academie

Bij het werkwoord vertalen en het substantief vertaling denkt de Nederlandssprekende spontaan aan de activiteit die ondernomen wordt ter overbrugging
van taalverschil, of het resultaat daarvan. Toch worden beide ook gebruikt in
toepassingen waar van taal of taalverschil geen sprake is. Naast de gewone
gebruikswijze 'een boek uit het Frans in het Nederlands vertalen', `de vertaling van een roman' is er ook de metaforische extensie naar toepassingen als
`de vertaling van concepten in een kunstwerk', of 'ontwikkelingen in de markt
worden vertaald in commerciele kansen', e.d.m. In deze bijdrage proberen we
het semantische pad te schetsen dat bij deze metaforische extensie gevolgd
wordt. We beperken ons bij de bespreking tot het werkwoord, maar het spreekt
vanzelf dat het gevolgde pad bij het van het werkwoord afgeleide substantief
vergelijkbaar is.

1. METAFOOR

Sedert Aristoteles wordt metafoor (11. ' overzetting' , 'transport', ' overdracht')
opgevat als "de toepassing op een zaak van een naam die bij een andere zaak
hoort" 1 . Hoewel vaak omschreven als betekenisoverdracht, meer bepaald
"tussen twee termen" 2 is het wellicht juister te spreken van naamsoverdracht: 3 de term of naam die normaal betekenis A heeft, wordt toegepast op
een concept B, met betekenisuitbreiding of zelfs polysemie tot gevolg. De
overdracht wordt mogelijk gemaakt dankzij het mechanisme van de analogie
of gelijkenis tussen een BRON en een DOEL. Zo wordt de bovenste vernauwing
van een fles (doe! of 'tenor') hals genoemd wegens de gelijkenis met de hals
van een mens (bron of 'vehicle').
1

Van Besien ( 1992: 16).

2 Van Gorp e.a. (2007: 289).
3 Cf. Vandeweghe (2007: 290-2).
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Bij metafoor in de natuurlijke taal gaat het in cognitieve termen om een door
het taalgebruik gecanoniseerde betekenisontwikkeling die loopt over het pad
van de gelijkenis tussen concepten en/of de daaraan beantwoordende onderdelen van de werkelijkheid. Gebruik makend van de notie `cognitief model'
voor de kennis over een bepaald domein, ervaren en opgeslagen door individuen en sociale groepen of culturen, stelt de cognitieve linguistiek dat bij een
metafoor transfer optreedt van de structuur, de interne relaties of de logica van
een cognitief model, geconcretiseerd als de afbeelding van een bronmodel op
een doelmodel (Ungerer / Schmid 1996: 120). Een bekend voorbeeld van zo'n
bronmodel is de coNTAINERmetafoor, een conceptuele metafoor onder woorden
gebracht in de metaforische gelijkstelling (Lakoff / Johnson (1980: 30):
(1) X is een

CONTAINER

Een representant van X is het gezichtsveld, de containergedachte komt tot
uiting in ruimtelijke termen als komen, in, uit, enz.:
(2) a Het schip komt in zicht.
b Fk hou hem in het oog.
c Ik verlies hem niet uit het oog.
d Hij is uit ons gezichtsveld verdwenen.
Een variant van deze conceptuele metafoor is van toepassing in wendingen
waarbij iets genoemd wordt dat in overvloedige mate aanwezig is
(3) a De man baadde in weelde.
b Het museum baadde in licht.
Bovenop de 'container' gedachte (gesignaleerd door in) komt de gelijkstelling
(4) Weelde, licht is

[RIJKELIJK AANWEZIGE] VLOEISTOF

Dergelijke gelijkstellingen vormen de predicationele basis voor de referentiele
metafoor in baadde (cf. Leys 1999: 166-7).

2. VERTALEN IN LETTERLIJICE ZIN : TRANSFER TEGENOVER
TRANSFORMATIE
2.1.

BASISBETEKENIS : VERTALEN ALS TRANSFER

In tegenstelling tot heel wat Europese talen die voor de vertaalact een werkwoord gebruiken dat etymologisch teruggaat op ‘overbrengen' of `overzetten'
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(Fr. traduire, Sp. tradurre, It. traducere, Eng. translate, Dts. ithersetzen, Russ.
perevodit'), vormt het Nederlandse werkwoord een afleiding van het substantief taal. Dit morfologische procede zorgt net als bij andere afleidingen met
ver- voor de gedachte aan `verandering' of `verplaatsing' (als in veranderen
`anders maken', vergroten `groter maken' ; verplanten `zo planten dat het
ergens anders staat'; verpotten 'in een (andere) pot planten', verplaatsen 'op
een andere plaats zetten'). Bij vertalen is de basisbetekenis 'in een andere taal
weergeven', 'van de ene taal in de andere omzetten'.
Als we de primaire betekenis van vertalen proberen te analyseren, 4 dan past
die in een cognitief model dat bij heel wat werkwoorden terugkeert, nl. dat
van de TRANSFER over een PAD van een BRON naar een DOEL. Een zeer concrete
toepassing van het transferconcept is gerealiseerd in verplaatsingsconstructies
zoals (5) en (6) waar `trajector' staat voor het element dat de overgang of
verplaatsing doorrnaakt:
(5)

De koerierdienst bracht het pakket van Milaan naar Rome.
DOEL
BRON
trajector
initiator

(6)

De keeper trapte de bal [van de ene zijde] naar de overzijde.
DOEL
BRON
trajector
initiator

De trajector kan ook onderwerp van de zin zijn, zeker als de initiator buiten
beeld blijft:
(7)

(8)

De koerier reisde van Milaan
BRON
trajector
= initiator
De bal
trajector

naar Rome.
DOEL

vloog naar de overzijde.
(geen initiator genoemd)
DOEL

Een vergelijkbare TRANSFERgedachte ligt ten grondslag aan de betekenis van
vertalen. Vergelijken we de gegeven voorbeelden met een prototypische vertalen-constructie .
(9)

Karel vertaalt die tekst
trajector
initiator

uit het Engels in het Frans.
BRON

DOEL

4 Bedoeld is: `synchroon primair'. Diachroon zijn er verouderde betekenissen van vertalen die
te maken hebben met `verdedigen' (in een juridische context) of `onder woorden brengen,
vertolken': WNT XX E21 kol. 972v.
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De transfer bij vertalen kenmerkt zich daardoor dat een gegeven, meestal een
tekst, een wijziging ondergaat in de overgang van BRON naar DOEL middels
het overschrijden van een taalbarriere: de BRON is 'het Engels', het DOEL is
`het Nederlands'. Er is een vertaler die de overgang initieert (`Karel'), het
direct object maakt als trajector de overgang mee (` die tekst'), met dien verstande dat BRON en DOEL niet los staan van het getransfereerde object, maar
de stadia noemen in de vormelijke (talige) verpakking die elkaar substitueren,
i.t.t. bij locatieve transfer waar een ruimtelijke verplaatsing in het spel is.
Ook de keuze van het voorzetsel bij (het letterlijke) vertalen bouwt voort op
metaforen. Bij in is dat die van TAAL(VORM) ALS CONTAINER: de taal als de
vorm waarin een tekst gegoten wordt, net als bij schrifven:
(10) a Nabokov scheef op de duur zijn romans meteen in het Engels.
Andere emanaties van die metafoor zijn wendingen als:
b Ik probeer mijn verhaal nu in een andere vorm to gieten.
c Zijn Frans zit vol met verrassende beeldspraak.
Naast in wordt vertalen ook vaak met naar gecombineerd: door naar wordt
de LOCATlEmetafoor aangesproken (EEN TAAL IS EEN LOCATIE). Aan de andere
kant van de transfer/transformatierelatie sluit uit dan weer aan op de CONTAINERmetafoor, terwijl van de bronrelatie expliciteert: bron als LOCA11E (waarvan men zich verwijdert).
(11) a We zullen die tekst naar I in het Duits vertalen.
b Ze vertalen de tekst van het Nederlands in het Engels.
c De bijbel werd voor een deel uit het Grieks vertaald.
2.2. TRANSFORMA 11E
De PAD-metafoor met een BRON en een DOEL treffen we ook aan bij werkwoorden die een verandering beschrijven (type veranderen, wijzigen, omzetten).
In de voorbeelden is X de trajector:
(12) a De kikker verandert
X = BRON

in een prins.
DOEL

b De tovenaar verandert
initiator

de kikker
X = BRON

(13) Dankzij verhitting wordt water
X = BRON
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in een prins.
DOEL

in stoom omgezet.
DOEL

Bij de veranderingspredicaten is niet zozeer van TRANSFER sprake dan wel van
kenmerkend daarvoor is dat de trajector (`de kikker' in 12,
`water' in 13) tegelijk als BRON fungeert. Doordat BRON en DOEL een toestand
noemen van de veranderende trajector, krijgen ze het karakter van resp. IN- en
OUTPUT van de transformatie. De stadia in de transformatie betreffen dus zijnsvormen of gedaanten van de trajector – de kikker (BRON) wordt een prins
(DOEL), het water (BRON) wordt stoom (DOEL).

TRANSFORMATIE:

2.3.

TRANSFER TEGENOVER TRANSFORMATIE

Transfer en transformatie delen de betekeniskern van een PAD leidende van
BRON naar DOEL. De aard van bron en doel kunnen verschillen: gaat het bij
transformatie om zijnsvormen, dan gaat het bij een transfer van het vertalentype veeleer om uitdrukkings- of presentatievormen van een zelfde `boodschap'
of `betekenis'. In de prototypische opvatting van vertalen zijn die verschillende
presentatievormen gedefinieerd in termen van taalcodes. Gelet op dat verschil
in semantiek, valt het niet te verbazen dat letterlijk vertalen niet vervangbaar is
door veranderen:
(14) a *Karel verandert die tekst van het Engels in het Nederlands
b *Karel verandert die tekst in het Nederlands
Bij veranderen immers vormt het lijdend voorwerp de INPUT van de transformatierelatie en dan moet de OUTPUT van een vergelijkbare orde zijn: in deze
voorbeelden is dat niet het geval, 'het Nederlands' is van een andere orde dan
`die tekst'. Zodra beide elementen tot elkaar in een substitutierelatie kunnen
staan, wordt de zin aanvaardbaarder, zij het wat vreemd (omwerken tot zou
hier toepasselijker zijn):
(15) a Karel verandert die Engelse tekst in een Nederlandse
tekst (vervangt ... door)
Dit veranderen is op zijn beurt niet of moeizaam vervangbaar door vertalen:
b ? ?Een Franse tekst kun je vertalen in een Engelse tekst
Het feit immers dat teksten en natuurlijke taal in het spel zijn, legt de transferlezing op en sluit een loutere transformatielezing voor vertalen vrijwel uit.
Op te merken valt dat omzetten polyvalenter is : het kan zowel een transfer- als
een transformatielezing (X omzetten in Y = 'van X Y maken') krijgen, en dus
zowel met de valentie van vertalen als met die van veranderen voorkomen:
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(16) a Karel zet die tekst om (van het Engels) in het Nederlands
b Karel zet die Engelse tekst om in een Nederlandse tekst
3. METAFORISCHE EXTENSIE VAN VERTALEN

3.1. METAFORIEK IN GESPECIALISEERDE EN ALGEMENE TAAL
In sommige disciplines vormt de vertaling het brondomein voor metaforisch
taalgebruik, zoals filosofie, semiotiek, literatuurwetenschap. Opmerkelijk is dat
de vertaalmetafoor ook gebruikt wordt in de moleculaire biologie, meer bepaald
i.v.m. de werking van het DNA. Vertaling of translatie is er een technische term
voor de omzetting van mRNA codes 5 in een sequentie van aminozuren die
samen een eiwit vormen. De metafoor ent zich op die van de genetische code als
een taal die gebruik maakt van het DNA alfabet A, T, C en G 6 om DNA "woorden" te produceren waarmee elk van de 20 bekende aminozuren (20 letters in
een bepaalde volgorde) gespecificeerd kan worden om eiwit te produceren.7
Hier gaat het nog steeds om de omzetting van de ene `taal' naar de andere.
Er is echter ook de metaforische extensie van het vertaalconcept in de alledaagse taalpraktijk, waar het doorgaans helemaal nets meer met een 'ta g ' van
doen heeft. Dat geldt overigens ook voor andere talen, zoals sporadisch opgemerkt in de vertaalkundige literatuur. Ladmiral bijvoorbeeld noteert dat het
`vertaar -concept vatbaar is voor metaforische extensie vanuit de uitgangsbetekenis 'mediation linguistique' (1979: II):
Le mot prend aussi parfois le sens metaphorique excessivement elargi
d'expression, representation, interpretation (p.ex. "cette nervosite etait la
traduction d'une certain gene ...) (eigen cursivering, wv)
Ook Langeveld (1986: 15-6) wijst op deze ruimere betekenis van het woord
vertalen: "Men kan niet alleen een tekst van het Engels naar het Nederlands
vertalen, maar ook een `verhaal in beelden vertalen' of `emoties in klanken
vertalen' en dergelijke". De Grote Van Dale geeft behalve de primaire betekenis een betekenis 2: 'in een andere, veelal duidelijkere vorm weergeven', en de
voorbeelden die deze betekenis moeten illustreren, zijn (1999: 3729):

5

DNA staat voor deoxyribonucleic acid (in het Nederlands: deoxyribonucleinezuur), RNA voor
ribonucleinezuur. mRNA is messenger RNA, dwz de boodschappermolecule waarin de DNA
informatie gekopieerd wordt.

6
7

A, T, C en G staan resp. voor adenine, thymine, cytosine en guanine, vier basen.
Over DNA als taal: zie Temmerman (2002: 216-218).
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(17) a gegevens over het onderwijs in cijfers vertalen
b een uiterst complexe materie voor de media vertalen
Voorbeelden van de modern, primaire betekenis van vertalen zijn er blijkens
WNT XXE21 kol. 972v vanaf de 16e eeuw, de oudste attestatie van de metaforische is 1860 (Multatuli).
3.2.

METAFORISCH VERTALEN: SUBSTITUTIEVE TRANSFORMATIE

Bij vertalen in zijn metaforische extensie is geen taalovergang meer in het
geding. De syntaxis van de constructie gaat nu dichter aansluiten bij die van
het transformatieve type als in veranderen en omzetten: BRON en DOEL vormen
resp. INPUT en OUTPUT, BRON en trajector vallen samen. In tegenstelling tot bij
de letterlijke gebruikswijze noemt de nominale constituent die volgt op in
(of naar) een element van een andere zijnsorde dan het bronelement, en gaat
het niet meer louter om de talige presentatievorm. Voorbeelden:
(18) We moeten de Europese richtlijnen nu in Belgische wetgeving vertalen.
(19) Onze taak is het uw doelstellingen te vertalen in een pasklaar
bedrijfsplan.
De semantische band tussen het metaforische en het strikte `vertalen' lijkt erin
te bestaan dat bepaalde gegevens worden omgezet in een vorm of in termen
die bruikbaar en/of toegankelijk en/of begrijpelijk zijn voor een ander of een
ruimer doelpubliek: de TRANSFERgedachte met de vertaler als bemiddelaar.
Nog heel dicht bij de letterlijke gebruikswijze zitten wendingen waarbij naar
een vorm of naar termen verwezen wordt:
(20) a De gemeentebesturen zullen moeten proberen om, in
samenspraak met de provinciebesturen, dit Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen in mensentaal te vertalen.
[De Standaard (= DS) 1996]
b Hoe kun je zo'n sterk concept vertalen in een hedendaagse
vorm? [Knack 2002]
c Het politiek akkoord moest nog in juridische termen / juridisch vertaald worden.
Wanneer dan, i.t.t. bij het letterlijke vertalen, bron en trajector samenvallen,
krijg je ook een substitutieve transformatie: iets abstracts wordt vervangen door
iets concreets (of meer abstract door minder abstract), iets mentaals, een product
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van de geest, wordt omgezet in iets zichtbaars, tastbaars, interpreteerbaars,
een idee wordt omgezet in vorm, beeld. Of nog : denken wordt omgezet
in doen, theorie in praktijk. De output is dus iets toegankelijks voor een observator, concreet, interpreteerbaar en/of bruikbaar, op analoge wijze als de
omzetting naar een andere taal een oorspronkelijk vreemde tekst begrijpelijk
maakt. Het is niet toevallig dat in deze toepassing vertalen concurrentie ondervindt van omzetten (vgl. verderop vbn 31-33, 36), een werkwoord
dat eveneens een substitutie beschrijft: de input wordt vervangen door de
output.8

3.3.

HET PAD VAN DE METAFORISCHE EXTENSIEBEWEGING

3.3.1. Corpusmateriaal
Om de factoren te achterhalen die de metaforische extensie in de hand gewerkt
kunnen hebben, hebben we gebruik gemaakt van een corpus van bewijsplaatsen.
Dat corpus bevat aantekeningen bij de eigen lectuur, maar vooral ook de resultaten van zoektochten in bestaande archieven of digitale corpora. Gebruik is
gemaakt van het INL-corpus (38 miljoen woorden: bevat hoofdzakelijk krantenmateriaal) en het Condiv-corpus, het Gents-Leuvense corpus dat is aangelegd binnen het VNC-project "Convergentie en Divergentie in de Nederlandse
Woordenschat", en materiaal verzamelt uit diverse bronnen (geschreven pers,
staatsblad) uit Vlaanderen en Nederland. 9 Voorts leverde Mediargus (6 maanden van 2002), een digitaal archief van Vlaamse en Nederlandse pers, attestaties op uit krantenartikels. Een belangrijke bron vormden ten slotte enkele
zoektochten met Google, wat een beeld gaf van het gebruik op internetsites.
In de marge van de semantische classificatie is ook even naar de cijfermatige
verhoudingen gekeken (zie §4).

8

Ondanks de transformatieve betekenis is ook bij het metaforische

vertalen vervanging door

veranderen moeilijk tot onmogelijk:
A *We moeten de Europese richtlijnen nu in Belgische wetgeving veranderen.
B ? ^Onze taak is het uw doelstellingen te veranderen in een pasklaar bedrijfsplan.

veranderen in daden.
omzetten op de plaats van veranderen zijn deze constructies wel mogelijk (Europese
richtlijnen in Belgische wetgeving omzetten, doelstellingen omzetten in een pasklaar bedrijfsplan, beleid in daden omzetten, enz.), een verschil dat te maken moet hebben met het verschil
C *De regering had niet de moed om haar beleid te

Met

in semantiek tussen beide werkwoorden.
9

Zie Grondelaers e.a. (2000).
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3.3.2. Stapstenen en steunpunten voor de metaforische extensie
Faciliterende factoren voor de metaforische extensie dienen gezocht to worden
in aspecten van de bron/doelrelatie die aan het letterlijke vertalen herinneren :
- het feit dat er taal- of andere codes in het geding zijn
- het aspect communicatiebemiddeling
- de referentie aan een doelgroep

3.3.2.1. Taal, teksten, codes
Als een keer de stap van transfer naar transformatie is gezet, in een constructie
waarbij trajector en BRON samenvallen, staat de poort open voor toepassingen
waar de vereiste van talige vorm in IN- of OUTPUT, of in allebei, opgeheven
wordt.
TABEL 1

Soorten van in- en output I 1

INPUT

OUTPUT

21

revuedelen

fanfarecompositie

22

doelstellingen

wetgeving

23

de eigenheid van een bepaald
project

een juiste beeldvorming en taal

24

netwerkgedachte

een spinnenwebmodel

25

wroeging

een passende straf

input: talig -> output: niet-talig
(21) Vijf revuedelen zijn door Leon Vliex in een fanfarecompositie vertaald... [De Limburger 2002] 10
input: niet-talig --> output: talig
(22) Het gaat thans in essentie om een bezonnen implementatie
en realisatie van doelstellingen die al eerder in wetgeving
zijn vertaald ... [NRC 1998]

10 We gaan ervan uit dat een revue dialogen bevat en dus talig is.
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input: niet-talig -> output: talig in overdrachtelijke zin
(23) De klassieke reclamebureaus bleken er telkens weer niet in
te slagen om de specificiteit, de eigenheid van een bepaald
project te vertalen in een juiste beeldvorming en taal.
Zij hanteren een commerciele taal en logica. [De Morgen
(= DM) 2002]
input: niet-talig --> output: niet-talig (vertalen als `presenteren in een
andere vorm')
(24) De netwerkgedachte hebben we vertaald in een spinnenwebmodel. [DM 2002]
(25) Pas ... als zijn daad wordt vergolden, de schuld gedelgd,
de boete gedaan, de wroeging vertaald in een passende
straf, ... [NRC 1998]

3.3.2.2. Bemiddeling
Wie iets voor een ander toegankelijk maakt, doet net als de vertaler aan cornmunicatiebemiddeling, zoals geIllustreerd in (26):
(26) Huyse is overigens een meester in de kunst van het vulgariseren, in het vertalen voor de hele samenleving van verhalen
die oorspronkelijk voor de vakgenoten waren bestemd. [DS
1996]
Het bemiddelen is de raison d'être van bepaalde dienstenleveranciers, zoals
die die zich bezig houden met ontwerp, design, consulting e.d. Het hoeft dan
ook niet te verbazen dat hun commerciele sites op het internet bol staan van
de verwijzingen naar input/output-relaties, aangezien deze bedrijven pretenderen oplossingen te bieden voor problemen van de klant. Zij werpen zich op als
bemiddelaars, de interface tussen creativiteit, ideeen, klantenwensen enerzijds,
en commercieel nuttige producten of oplossingen, geschikt voor of op maat
van de klant anderzijds. Men kan stellen dat de vertaaldiensten - met name
die welke binnen de globale economie instaan voor de lokalisering l 1 van producten - model staan voor allerlei bemiddelende diensten van transformatieve
aard. Enkele voorbeelden die we via Google opspoorden (gedateerd: 2004):

11 Adaptatie aan de plaatselijke markt, vooral gezegd van software, videogames en multimedia.
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TABEL

2

Soorten van in- en output I 2

INPUT

OUTPUT

27

Nieuwe ontwikkelingen

nieuwe diensten

28

strategische eBusiness-concepten

concrete oplossingen

29

Ontwikkelingen in de markt en in
de technologie

commerciele kansen

30

Uw wensen

een offerte op maat

(27) Nieuwe ontwikkelingen vertalen wij in nieuwe diensten.
[www.cggforg/bestuursacademie.htm]
(28) Samen met uw organisatie vertalen wij strategische eBusiness-concepten in concrete oplossingen, ...
[www.quinity.com/Oplossingen.htm]
(29) Ontwikkelingen in de markt en in de technologie vertalen
wij in commerciele kansen.
[www.kpn-corporate.com/nl/mij]
(30) [Kasteel voor vergaderingen, seminars, feesten] Uw wensen
vertalen wij in een offerte op maat.
[www.kasteelophemert.nl]
Daarnaast, zij het veel minder vaak, komt omzetten voor in soortgelijke contexten:
(31) [Visual Photo Design] Uw idee of schets zetten wij om in
een beeld dat mooier is dan u had durven dromen.
[www.visualpd.nl]
(32) [Integron Performance Management] Dat wat uw klanten
van uw bedrijf vinden, zetten wij om in verbeteracties voor
uw organisatie.
[www.integron.nl]
We troffen ook bier de combinatie aan van beide werkwoorden:
(33) Uw wensen, vertaald door u in opdrachten en bestellingen,
zetten wij om in glasproducten geschikt voor de beoogde
toepassing, eventueel compleet gemonteerd ...
[www.pelsenjoosten.nl/proces.htm]
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Hoewel in het normale voorzetsel is in een transformatieve context, werkt de
analogie met het `gewone' vertalen door in de voorzetselkeuze, waar of en
toe ook naar opduikt (34-5), een enkele keer zelfs bij omzetten (36), dat normaal in vraagt.
(34) De aanwezige kennis van onderhoud en instandhouding
van rollend materieel vertalen wij naar ontwerp en bouw
van efficiente werkplaatsen.... [www.nedtrain.nl/ned/html/
consulting]
(35) [Cateringorganisatie] Met veel gevoel voor detail vertalen
wij uw wensen naar een plan dat aanspreekt en goed werkbaar is. Wilt u graag een intieme en informele sfeer creeren?
[www.taste.nl]
(36) [Firma voor melkkoeltanks, warmteterugwinning] Meko kan
dit leveren, dankzij knowhow en ervaring. Want onze kennis en informatie zetten wij om naar praktische producten.
[www.mekoservices.nl]

33.2.3. Referentie aan een doelgroep
Ook wanneer niet de output maar de doelgroep in beeld komt, is er een
voorkeur voor het modieuze naar, dit keer als alternatief van voor. Voorbeelden :
(37) "Daar gelden andere veiligheidsnormen, die door de constructeur onvoldoende werden vertaald naar de Europese
markt", licht Leo Muyshondt toe. [De Nieuwe Gazet
2002]
In de hierna volgende voorbeelden gaat het in feite om een `bewerken'- transformatie, met vermelding van het doelpubliek, of een ander medium (dat
uiteraard indirect ook een ander doelpubliek bereikt).
(38) Gezien de figuur Markske uit FC De Kampioenen bij kinderen bijzonder populair is, zou het geen probleem moeten zijn
om deze afgevoerde volwassenenserie naar een jeugdig
publiek to vertalen. [DM 2002]
(39) De BBC heeft opnieuw een literair meesterwerk naar het
tv-scherm vertaald. [BvL 2002]
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33.3. De reflexieve toepassing
Het reflexieve zich vertalen is een ontwikkeling vanuit de metaforische extensie. Het effect van de reflexivering is dat een mogelijke initiator uit beeld
verdwijnt, en dat enkel de INPur/ouTPur-relatie overblijft. Van Dale (1999:
3729) geeft als synoniem betekenen (dat dan geparafraseerd kan worden als
`tot gevolg hebben'), b y . in een zin als
(40) De binnenlandse vraag groeit niet meer, wat zich vertaalt in
het stagneren van de particuliere consumptie.
(41) [Vereniging van Effectenbezitters] De verslechterde omstandigheden vertaalden zich vooral in margeverkleining.
[www.veb.net/beleggen]
(42) Minder groei vertaalt zich niet in minder vacatures
[www.computable.nl]
Helemaal adequaat is dit synoniem echter niet, blijkens
(43) a [Verkiezingen in Pakistan] Het anti-Amerikaanse standpunt
zal zich ook ditmaal waarschijnlijk niet vertalen in vele
zetels. [Knack 2002]
b ? ? ... zal waarschijnlijk niet vele zetels betekenen
Omdat het gaat over een input/output-relatie binnen een substitutieve transformatie zonder initiator, lijkt een omschrijving met resulteren ons correcter,
zoals ook aangegeven in het WNT12:
(41) c ... zal ... resulteren in vele zetels.

4.

GEBRUIKSVERHOUDING LEIThRLIJK TGOV. METAFORISCH VERTALEN

Of men vertalen zal aantreffen in zijn letterlijke dan wel metaforische toepassing, zal uiteraard verschillen naar gelang van het soort teksten dat men
onderzoekt. Literatuur over vertaalwetenschap, recensies van vertaalde literatuur, websites van vertaalbureaus: het is voorspelbaar dat de metaforische
toepassing bier sterk in de minderheid zal zijn. Bij kranten hangt het of van het
thema van het artikel, maar over het algemeen blijkt journalistiek taalgebruik in

12 Het WNT XXE21 ziet in zich vertalen in twee nuances: 'het genoemde tot gevolg hebben, resulteeren in, `beteekenen", en `omgezet worden in'. De oudste attestatie is van 1871 (Multatuli).

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN / 273

ruime mate gebruik te maken van de metaforische toepassingen van vertalen.
Die vindt men ook terug in de wervende teksten van dienstverleners buiten
de vertaalbranche.
Een uitvoerig corpusonderzoek zou gegevens kunnen opleveren over de verhouding in het gebruik tussen letterlijk en metaforisch vertalen, en zou ook
aan het licht kunnen brengen welke teksttypes een voorkeur aan de dag leggen
voor de metaforische betekenis, en binnen welke contexten (cultuur, dienstverlening, ...). Een zeer ruwe eerste telling leverde op dat het metaforische
gebruik schommelt rond de 35%, zeker in krantenmateriaal. Zo deden we in
het Condiv-corpus met behulp van WinConcord een zoekactie met als zoektermen `vertaal*', `vertalen', `vertaling' (`vertaler' krijgt in de regel geen
metaforische lezing). Doorzocht werd het materiaal uit de NRC en De Telegraaf (Tele) aan Nederlandse kant, en uit De Standaard (DS) en Gazet van
Antwerpen (GvA) aan Vlaamse kant. 13 De verhoudingen voor de metaforische
toepassing (daarin is ook het reflexieve werkwoord meegerekend):
TABEL

3.

Cijfers uit kranten (Condiv)
Kranten

Aantal hits

Metaforisch

NRC
Tele
DS
GvA

72
29
372
108
581

31
14
52
37
134

TOTAAL

43%
48%
14%
34%
23%

Opvallend is het lage percentage bij DS. Dat kan toeval zijn: bij het bekijken van
het materiaal (van nov en dec 1996) viel in elk geval op dat er zeer veel teksten
over vertaalde literatuur en bijbelvertaling in het bestand zaten. Misschien kan
men uit het (beperkte !) materiaal een tendens aflezen van enthousiaster gebruik
van het metaforische vertalen in de populaire pers dan in de kwaliteitskranten. In
het krantenmateriaal van Mediargus (zoektermen: `vertalen' en `vertaald') hadden
21 van de 58 hits een metaforische lezing: 36%. 14 Een telling van treffers uit het

13 In het corpus is er een verschil in grootte-orde tussen Noord- en Zuid-Nederlands materiaal.
De telling van de zinnen leverde op (benaderend op duizendtal): NRC 93.000+, Tele 97.000+;
DS 221.000+, GvA 216.000+
14 Vgl. met het Staatsblad: zowel in N als in Z een lagere proportie. Van in totaal 167 hits zijn
er 15 metaforisch te interpreteren, d.i. 9%.
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INL-corpus (zoektermen: `vertaale, `vertalen', `vertaalden', `vertaal', `vertaald')
leverde een vergelijkbaar resultaat op: 34% waren attestaties van de metaforische toepassing.

4. BESLUIT

Dat vertalen gebruikt wordt bij het noemen van transformatierelaties van
allerlei, aard, ligt al enigszins besloten in het algemene INPur/ouTPur-model
dat aan de interpretatie ten grondslag ligt. De metaforische extensie heeft ook
tot polysemie geleid, en tot toepassingen zoals de reflexieve die bij de basisbetekenis ontbreken.
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Spiegeleffecten en zelfbewustzijn in de
17de-eeuwse literatuur

Jean Weisgerber, lid van de Academie

Aan het woord "spiegel" worden sinds de Oudheid verschillende betekenissen gehecht waarvan sommige nog steeds gebruikelijk zijn. In eigenlijke zin
duidt het een voorwerp aan: het toiletartikel waar we dagelijks gebruik van
maken. Seneca wijst er echter in zijn Naturales Quaestiones (1,17,4) op dat
spiegels werden uitgevonden om de mens in staat te stellen zichzelf te kennen
("Inuenta sunt specula, ut homo ipse se nosset") Ze reveleren hoe we emitzien, maar ook wat achter het uiterlijk schuilt. Spiegels kunnen dus dienen om
hetgeen we niet rechtstreeks kunnen zien, o. a. de psyche, waar te nemen.
Vandaar de metafoor die aan deze indirecte waarneming beantwoordt: de
beeldspraak wordt toegepast op daden die geacht zijn ons wezen te weerspiegelen en zelfs op de kosmos die op dezelfde manier de demiurg openbaart.1
Aldus wordt de spiegel een middel tot introspectie terwijl hij ook toegang verleent tot een ideaal, een verborgen model – de goddelijke volmaaktheden.2
Aan de andere kant komt het woord van de Middeleeuwen tot de Renaissance
herhaaldelijk voor in titels van encyclopedische en/of didactische geschriften.
Welbekend is het literaire genre waar het Speculum maius van Vincentius van
Beauvais toe behoort evenals later Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc
of A Mirrot for Magistrates (1559). "Speculum", "spiegel", "mirror (glass)"
en "miroir" worden dan geassocieerd met "boek", 3 een zaak die, hoewel niet
van metaal of glas, toch een beeld reflecteert. Bijv. Imago mundi: zo heet een
werk van Honorius Augustodunensis "omdat daarin de inrichting van de
wereld quasi in speculo kan worden gezien.4

Einar Mar JOnsson,

Le Miroir. Naissance d'un genre litteraire, Paris, les Belles lettres, 1995

(Histoire), pp. 35 en 64.
2

Ibid., p. 83.

3

Ibid., p. 159.

4

Gilbert Dahan, Encyclopddies et ex6gese de la Bible aux XII' et XIII e siecles, in

Cahiers de

Recherches Medievales (XIIIe-XVe s.), 6, 1999, pp. 19-40, n. 44.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN /

277

De laatste betekenis vertoont verwantschap met de klassieke metafoor: het
boek als spiegel van de wereld ligt in het verlengde van de wereld als spiegel
van God. Men heeft blijkbaar te maken met de combinatie van twee overleveringen: enerzijds de afspiegelingstheorie en de ideeenleer van Plato, anderzijds de joods-christelijke bijbel.
De spiegel fungeert als breukvlak en tevens communicatiekanaal tussen het
echte zijnde en de schaduwbeelden die de gevangenen van de grot uit de Staat
daarvan te zien krijgen. Hij is te vergelijken met de scheidingslijn tussen de
objectieve werkelijkheid van de geestelijke archetypen en de subjectieve
waarneming van hun materiele afspiegeling. 5 Een dgl. overeenstemming ligt
aan de middeleeuwse symboliek ten grondslag en veel later, in de 19 de eeuw,
naar analogie maar in een andere geest, aan het symbolisme dat eveneens de
correspondentie tussen schijn en wezen stelt.6
Essentieel is ook nog de bijdrage van de bijbel. Dat de Schrift naast de stoffelijke
natuur een tweede openbaring is van God was in de Middeleeuwen een topos
geworden. In de zendbrief aan de Romeinen (1:20) had Paulus geschreven:
(...) Zijne onzienlijke dingen worden (...) uit de schepselen verstaan
en doorzien (...),
een uitspraak die hij in 1 Corinthe (13:12) preciseert. Daar blijkt inderdaad
dat onze visie op God vooralsnog onduidelijk is:
Want wij zien nu door eenen spiegel in eene duistere rede (...).
Pas later zullen we werkelijk zien, "aangezicht tot aangezicht; nu ken ik
(maar) ten deele". Het verband tussen hemel en boek is overigens reeds te
vinden in Jesaja (34:4): "de hemelen zullen toegerold worden, gelijk een
boek" (vgl. ook Openbaring, G:14), een vers dat door Augustinus in de Confessiones (XIII,15) aangehaald wordt – "Caelum enim plicabitur ut liber".
Uiteindelijk worden de drie begrippen "hemel", "boek" en "schepping"
samengevoegd. Het boek, vooral dan de Schrift, geeft een spiegelbeeld van
de wereld weer terwijl deze wereld, de zichtbare werkelijkheid, niets anders
is dan een weerspiegeling van de onzichtbare godheid.7

5

Jean Frappier, Variations sur le theme du miroir, de Bernard de Ventadour a Maurice Sceve,
in Cahiers de l'Association Internationale des Etudes francaises (le theme du miroir dans la
litterature francaise), 11, Mai 1959, pp. 134-158, p. 135.

6
7

Guy Michaud, Le theme du miroir dans le symbolisme francais, ibid., pp. 199-216, p. 212.
Gilbert Dahan, n. 46.
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P. Joseph Philere publiceerde nog in 1636 een werk getiteld Le Miroir sans
tache, enrichi des merveilles de la nature dans les miroirs (...) pour voir Dieu
en toutes choses et toutes choses en Dieu.
Alles wel beschouwd is het boek slechts de flauwe weerschijn van een terugkaatsing. Dit stelt een probleem : in welke mate is het nog betrouwbaar, anders
gezegd: natuurgetrouw? Van de dubbelzinnigheid van de Schrift getuigen de
uiteenlopende interpretaties waar de tekst vatbaar voor is. Weliswaar bevat de
bijbel het Woord Gods, maar voor zover mensen dat in mensentaal hebben
gerapporteerd. Het spiegelthema verwijst naar de mimesis, m.a.w. de uitbeelding of nabootsing van de werkelijkheid. Deze leer impliceert dat we genoegen moeten nemen met namaak, een kopie die, hoe dicht het artefact ook bij
het nagebootste voorwerp staat en dat "realistisch" weergeeft, het model toch
steeds min of meer vertekent.
Met de ambiguiteit van het spiegelbeeld doen het manierisme en de barok hun
voordeel. In Hoofts Emblemata (XX, 1611) wordt de spiegel in het Latijn
"fallax" genoemd, "valsch" in het Nederlands. Maskers, fata morgana's en
leugens worden daarin voorgetoverd, a.h.w. een alternatieve werkelijkheid,
een fantastische wereld, gedaanteverwisselingen waar de lyriek met welgevallen over uitweidt. Uit de jaren 1623-25 dagtekent een gedichtencyclus van
Theophile de Viau (La Maison de Silvie) waarin hij zich wijsmaakt dat het
onbestendige water, "ces miroirs flotants", ter wille van de geliefde van aard
zal veranderen om het beeld van haar schoonheid getrouw te kunnen bewaren. 8 Sterker nog: het vuur van haar ogen verzoent zich tegen de natuurwet
in met het water zodat tritons – bedoeld worden watersalamanders – hun
gewone omgeving verlaten om de gedaante van damherten aan te nemen.9
Het wonder herhaalt zich in La Nuict des nuicts (1641) van Gabriel Du Bois
Hus:
Les feux du Ciel sans peur nagent dedans la mer
Et les poissons sans crainte
Glissent parmi ces feux qui semblent les aimer 10
en zelfs bij de jonge Racine (Paysage de Port-Royal, L'Etang, 1656) die het
heeft over een "glace liquide" dat "Enchante et trompe tous les sens".11
8

Oeuvres poetiques de Theophile,

red. Louis-Raymond Lefevre, Paris, Gamier, 1926, p. 167.

9 Ibid., p. 169.
1°

Poisie du XVIIe siecle, anthologie, red. Thierry Maulnier, Paris, La Table Ronde, 1945,
p. 305.

11 B. Munteano, Note sur le theme du miroir au XVIIe siècle, in

Cahiers, pp. 354-361, p. 359.
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Vissen schijnen te vliegen onder de takken van de bomen die door het water
weerspiegeld worden. Wat is nog echt in deze fantasmagorie? Een analoge
verwarring komt ook voor bij Saint-Amant en Andrew Marve11. 12 In de
rococopaleizen zal men nog verder gaan: in de spiegelkabinetten zal men
zich onbeschaamd aan de roes van de zelfvergetelheid overgeven. Ovidius
was in dat opzicht een wegbereider geweest; in de episode uit de Metamorfosen
(I, vv. 295-296) waar hij de zondvloed beschrijft, vermeldt hij dat men toen
inderdaad vissen kon zien zwemmen in de kruin van de bomen.Van belang is
vooral dat de waamemer – het individu – daarbij een essentiele rol speelt.
De verbeelding van het subject kanaliseert de zintuiglijke indrukken zoals de
perspectiefleer dat doet bij de renaissanceschilders of het denkende ik bij
Descartes om de wereld kenbaar te maken. De mens legt zich toe op het ontcijferen van spiegelbeelden die wel eens aan zijn willekeur overgeleverd zijn
en waarvan de analogie met een bovenzinnelijke bron niet meer centraal
wordt gesteld.
Daarentegen heeft Vondel over afbeeldingen talrijke gedichten geschreven
waarin meestal de gelijkenis van het beeld met het levend wezen wordt
geroemd. De kunst, schrijft hij in 1657 in verband met een portret van Constantijn Huygens dat zijn zoon Christiaan had getekend, de kunst evenaart de
natuur. 13 Deze louter lichamelijke overeenkomst stelt hem echter niet tevreden. In een gedicht voor Marie Spiegels (1637?), de nicht van de auteur van
de Hertspiegel, kan hij de verleiding niet weerstaan om een voor de hand
liggende woordspeling te riskeren. In haar schoonheid weerspiegelt zich de
minnegod, maar hoofdzaak is dat ze uit "Het zedeboeck van Henrik", haar
oom, zou leren
Hoe ware deughdt, in wel gedaan gestalt,
Als steen in goudt, het ooge meer gevalt.14
Karakteristiek is trouwens zijn voorliefde voor een wending als "zich spiegelen aan" en voor de metaforische spiegel, die beide een model vooropstellen.15
La Muse des jardins. Jardins de 1'Europe littéraire (1580-1700), Bruxelles-Bern
(...), P.I.E.-Peter Lang, 2002 (Nouvelle poetique comparatiste, 5), pp. 147-148.
13 Vondel, Werken, VIII, red. J.F.M. Sterck e.a., Amsterdam, Maatschappij voor goede en goed12 J. Weisgerber,

koope lectuur, 1935, p. 607.
14

Ibid., III, 1929, p. 503.
15 Vgl. o.m. "Vredewensch aen Constantyn Huigens", ibid., pp. 392-393, vv. 9

en 11; Joseph in
Dothan, IV, 1930, p. 74; "Op Myne Schildery", V, 1931, p. 587, v.7; Lucifer, ibid., p. 604;
"Gethsemani of Engeletroost", ibid., p. 830, v. 105; Jeptha, VIII, 1935, vv. 50 en 1631.
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In een woord: spiegels vervormen de werkelijkheid; het teruggekaatste beeld
verminkt ze voor zover het tweedimensionaal en omgekeerd is; bovendien is
het uiteraard vergankelijk. Daartegenover staat de overtuiging dat men daardoor, hoezeer de dingen er ook anders uitzien dan ze zijn, toch tot een soort
zelfkennis komt die ongetwijfeld op losse schroeven staat, maar je tenslotte
zo goed en zo kwaad als het gaat van je identiteit of individualiteit bewust
maakt. Het belangrijkste is dat deze bewustwording afhangt van de relatie van
het ik met een zaak, nl. een relatie via de blik tussen subject en object. Bij
uitbreiding kunnen de ogen van een andere persoon dezelfde dienst bewijzen.
Plato maakt dat heel duidelijk in een van zijn dialogen (Alcibiades 1): "Je hebt
immers wel gemerkt, dat als je in iemands oog kijkt, je gezicht daarin, als in
een spiegel, staat afgebeeld"(133a). "Een oog, dat zichzelf wil zien, moet dus
in een ander oog kijken en wel op die plek, waar zijn vermogen zetelt; dat is
dus het gezichtsvermogen" (133b; vert. J.Th.M.F. Pieters, 1947).
Op dezelfde manier zal de ziel die zichzelf wil leren kennen zich in een
andere ziel weerspiegelen en wel in het kenvermogen, het zielsdeel dat bij
uitstek onder het goddelijke ressorteert. Zelfkennis wordt dus via maatschappelijke betrekkingen verkregen en opmerkelijk is dat Socrates er onmiddellijk
aan toevoegt dat we "zonder die zelfkennis en wijsheid, het kwade en goede
in onszelf" niet kunnen onderscheiden (133c). Het hele proces loopt in feite
uit op een zedelijke balans, de inschatting van de opties van het geweten en
van de daden die daaruit voortvloeien. Men zou kunnen denken aan het wegen
der zielen, de eindrekening bij het laatste oordeel. Beide bestanddelen, nl. de
weerspiegeling en de bewustwording via de betrekking tot de ander en de
ethische zijde daarvan treden op de voorgrond bij Shakespeare. In Julius
Caesar (1599; I, ii) zegt Cassius tegen Brutus wanneer hij probeert hem in to
palmen:
can you see your face? (v. 51)
Waarop Brutus antwoordt:
No, Cassius; for the eye sees not itself,
But by reflection, by some other things.
Verderop wordt dit eerste aspect van de zaak beklemtoond:
since you know you cannot see yourself
So weIl as by reflection, I, your glass,
Will modestly discover to yourself
That of yourself which you yet know not of. (vv. 67-70)
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Cassius is bier wel degelijk de spiegel die zijn vriend zelfkennis bijbrengt.
Dit inzicht wordt in de komedies door familiebanden in de hand gewerkt.
In Twelfth Night (III, iv, vv. 389-390) zegt Viola: "I my brother know Yet
living in my glass", d.w.z. ik ben er me wel van bewust dat ik het spiegelbeeld ben van mijn broer. Dezelfde constatering komt voor in The Comedy of
Errors (V, i, vv. 420-421):
Methinks you are my glass, and not my brother:
I see by you I am a sweet-fac'd youth.
In Julius Caesar horen we dadelijk waar het hoofdzakelijk om gaat: het eergevoel. Het verband met de samenleving is van tweeerlei aard. Niet alleen
betekent het dat je met een gesprekspartner contact opneemt, maar de daardoor overgebrachte boodschap ("What is it that you would impart to me?",
v. 84) betreft zowel het gemenebest ("the general good", v. 85) als de erkenning van het individu als verdienstelijk lid van de maatschappij ("honour").
In deze context gebruikt Cassius het woord "virtue", d.w.z. verdienste, als
synoniem. Ook Troilus and Cressida (III, iii, vv. 99 & sqq.) wijst erop dat
zelfkennis pas ontstaat doordat het ik zich in andermans ogen weerspiegelt
("by reflection") en daarbij is eens te meer "virtue" ("the applause") de kern
van de zaak. Deze opvatting van de zedelijkheid is dus sterk sociaal gekleurd,
d.w.z. door groepsnormen, door je reputatie (vgl. Othello, II, iii, v. 254)
bepaald – de zgn. "gloire" van Corneille. Het gaat om een leer die minder
met de subjectieve intentie rekening houdt dan wel met de objectieve gevolgen van ons gedrag voor de samenleving; het opperste goed is het algemeen
welzijn; morele maatstaven zijn waarden die de bloei van de gemeenschap
vooruithelpen. Wanneer Richard II (IV, i, vv. 268 & sqq.) in de spiegel kijkt,
ziet hij in dit "book (...) Wherein all my sins are writ" de ondergang van zijn
politieke macht; de splinters van de spiegel die hij dan stukmaakt, duiden op
de ontbinding van zijn gezag als koning. Jammer genoeg is het individu de
cel van een organisme dat soms de grenzen van een kleine bevolkingsgroep
of een kliek van standgenoten niet overschrijdt. Onnodig te zeggen dat deze
denkbeelden aan allerlei misbruiken blootstaan. Het "general good" van Shakespeare is een rekbaar begrip en zo 'n moraal kan dienstbaar worden gemaakt
aan de belangen van een minderheid of een streber die zich de eerste plaats
onrechtmatig toeeigenen.
Voorbeelden liggen voor het grijpen. Bij Montaigne gaat belangstelling voor
filosofie en introspectie gepaard met de voile bewustheid dat hij deel uitmaakt
van een historische collectiviteit: "Ce grand monde (...), c'est le miroiier oil
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it nous faut regarder pour nous connoistre de bon biais". 16 Voor Sir Philip
Sidney, zijn tijdgenoot, is "moral doctrine" het puik van de wetenschap en
streeft de dichter ernaar "to teach goodness and to delight the learners". 17 Als
men Horatius moet geloven, is dat een geschikte manier om algemene bijval
te verwerven en volgens Sidney ook om tot het welzijn van "public societies" 18 bij te dragen. Klaarblijkelijk legt Sidney de klemtoon op de praktische
en maatschappelijke toepassing van de theoretische kennis, d.i. "virtuous
action". 19 De mens moet zichzelf kennen "in the ethic and politic consideration" en wel ten algemenen nutte. 20. Wees "daders van Het Woord, en niet
alleen hoorders", aldus luidde immers de raad van de apostel (Jacobus, 1:22).
Literatuur is een middel om de zeden te corrigeren en de individualiteit te
boetseren of te modelleren. Dat was precies Spensers opzet in The Faerie
Queene21 – "to fashion a gentleman or noble person in vertuous and gentle
discipline" – zoals hij verklaart in zijn brief aan Sir Walter Raleigh (1589).
Het boek – de spiegel – is uiteraard karaktervormend, reformistisch, stichtelijk. Het gaat om veel meer dan een diagnose van het bestaande : het komt er
niet alleen op aan slechts feiten te registreren zoals nu vaak het geval is, maar
op de koop toe het bestaande te verbeteren. Shakespeare is de auteur van een
sonnet (nr. 62) dat deze stelling bekrachtigt. Het ik dat daar aan het woord
komt, beschuldigt zichzelf van "self-love", eigenliefde, een zonde die hem
ingeschapen is. Kijkt hij echter in de spiegel, dan wordt hij zich van zijn
aftakeling en laatdunkendheid wel bewust. Zijn superioriteitsbesef wordt
aldus tenietgedaan en aan de kaak gesteld. 22 In een ander sonnet (nr. 24) komt
de wisselwerking van blikken die Plato in Alcibiades 1 vermeldt aan bod. De
ogen mogen dan de gelaatstrekken van de ander weerspiegelen, van zijn hart
merken ze nets op: "They draw but what they see, know not the heart".
Hooft van zijn kant is het daar niet mee eens, hij meent dat ze daartoe wel in
16 Montaigne,

Euvres completes,

red. Albert Thibaudet en Maurice Rat, Paris, Gallimard, 1967

(Plóiade, 14), p. 157 (I, xxvi).
17

Sir Philip Sidney, An Apology for Poetry, in English Critical Essays (Sixteenth, Seventeenth and
Eighteenth Centuries), red. Edmund D. Jones, OUP, 1947 (The World's Classics, 240), p. 29.

18

Ibid., p. 12.

19 Ibid.
20 Ibid., pp. 11-12.
21

Edmund Spenser,

The Poetical Works, red. J.C. Smith en E. de Selincourt, OUP, 1942, p. 407.
2Henry IV (II, iii, v.32): "He was the mark and glass,

Shakespeare gebruikt hetzelfde woord in
copy and book, That fashion'd others".
22

In andere sonnetten (3, 22 en 77) herinnert hij via hetzelfde beeld aan de vergankelijkheid van
het aardse en in het bijzonder van de lichamelijke schoonheid. Over het spiegelthema in het
werk van Shakespeare vgl. Philippa Kelly, Surpassing Glass: Shakespeare's Mirrors, in

Early

Modern Literary Studies, 8, 1, May 2002, pp. 21-32.
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staat zijn: echte liefde betekent voor hem dat "d'eerentfeste deughd ujt
twee schoon' ooghen lonkt". 23 Duidelijker overeenkomst met deze Shakespeariaanse passage (sonnet 24) vertoont een van zijn vroegste gedichten,
nl. het sonnet "De stralen mijns gesichts". In beide gevallen hebben we te
maken met erg precieuze poezie. De ogen van het subject bezorgen van de
geliefde een beeld dat met een schilderij gelijkstaat ("Mine eye hath play'd
the painter"! "De waere Beeltenis (...) Van t Aerdichst dat natuir deed' in u
voorhooft malen") en wel een schilderij dat het ik in zijn hart ophangt. In het
Engels letterlijk ("in my bosom's shop (...) hanging") omdat hij van zijn hart
een winkel of atelier maakt. Hooft schuwt een dgl. beeldspraak die vrij onverwacht klinkt in dit oververfijnd verband: van zijn hart verkiest hij een "kerck"
te maken waar het beeld van de vrouw wordt vereerd. Vanzelfsprekend vergeet hij niet naast "uwe schoonheits glans" ook " 't waerdichst van u geest"
te loven. In zijn Emblemata (XI) wordt de prent die het beeld van de zon in
een spiegel voorstelt in drie talen toegelicht als de veredelende invloed die de
liefde op de minnaar uitoefent. Conform de opvattingen van het neoplatonisme weerspiegelt zich de liefde die hij van de vrouw ontvangt in het zedelijk vlak: "`Tis weerschijn van haer glans, licht'er yet goedts in my" ; 24
de Franse leus "Amour n' a rien a soy" resumeert het afwijzen van alle egoisme. In een ander emblema (Twee narcisbloemen op een stam, 1605) herinterpreteert Hooft op karakteristieke wijze het Narcissusthema. Volgens Ovidius had de jonge man de nimf Echo versmaad en was zijn eigenliefde hem
noodlottig geworden. Twee bloemen op een stam geven echter aanleiding tot
een heel ander verhaal; ze symboliseren de wederzijdse gevoelens van man
en vrouw, nl. wat verenigt, niet wat afzondert en isoleert. Bovendien is deze
band zowel geestelijk als zinnelijk van aard:. "Liefd en Minne". Veel andere
schrijvers paren eveneens de moraal aan menselijke contacten en associeren
het zelfbesef met deze verbinding. In de fabel "L'homme et son image" vergelijkt La Fontaine spiegels met het oordeel dat de medemens over ons velt:
ze veraanschouwelijken onze gebreken – "de nos defauts les peintres legitimes". Het zijn dus de mensen om ons heen die ons laten weten wie we zijn
doordat ze ons met onze tekortkomingen confronteren, i.c. de door La Rochefoucauld gewraakte "amour-propre", volgens hem "le plus grand de tous
les flatteurs" (Maximes, nr 2), volgens Shakespeare een zonde ("Sin of
self-love", Sonnet 62) en reeds volgens Ovidius (Met., III, vv. 443 & sqq.)

23 P.C. Hooft, Gedichten, I, red. F.A.Stoett en P. Leendertz Wz., Amsterdam, Van Kampen, 1899,
p. 263 ("Zoo 't ujterlijke schoon").
24 P.C. Hooft, Emblemata amatoria, red. K. Porteman, Leiden, Nijhoff, 1983, p. 160.
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zelfbedrog omdat het ik dat Narcissus in het water ziet ongrijpbaar blijft.
Gedreven door burgerzin en rechtsbewustzijn spoort Vondel zijn lezers en
o.m.de van wroeging doodzieke rechters van Oldenbarnevelt ertoe aan tot
inkeer te komen ("spiegelt u dan echter Wie ghy zijt") en geen rechtschapen mensen zwart te maken. Deze denkbeelden zullen zich nog lang handhaven. In zijn Traite de mitaphysique stelt Voltaire in het midden van de
18de eeuw:
La vertu et le vice, le bien et le mal moral, est donc en tout pays ce qui
est utile ou nuisible a la societe, et dans tous les lieux et dans tous les
temps celui qui sacrifie le plus au public est celui qu'on appellera le
plus vertueux.25
In Goethes Torquato Tasso (II, iii) zegt Antonio tegen de titelheld:
Inwendig lernt kein Mensch sein Innerstes
Erkennen;(...)
Der Mensch erkennt sich nur im Menschen.
De mensenkennis van de Weltmann wordt boven het navelstaren van Narcissus gesteld. De hoveling, de "honnete homme" en de 18de-eeuwse filosoof
die op cultureel gebied de toon aangeven, zijn sociaal gerichte of gesocialiseerde mensentypen. Om met M.C. Bradbrook te spreken (Shakespeare and
Elizabethan Poetry, Penguin Books, 1964 (Y48), p. 81): "character (is)
defined in terms of relationship". Veel later zal Pirandello nog steeds deze
problematiek behandelen, nl. de persoonlijkheid voor zover die door andermans oordeel wordt gedefinieerd.26
Met de romantiek treedt een ander model stilaan op de voorgrond, nl. de poete
maudit, het asociale genie, de paria van wie het zelfbesef niet meer op een
hecht maatschappelijk verband berust en die zijn gedrag daaraan kan toetsen
en aldus bepalen. Een gedeelte van de kunst keert de samenleving de rug toe:
aan de strenge hierarchie en de gedragscode van het ancien regime heeft de
vrijheidsgedachte de genadeslag gegeven. Het individu staat nu alleen voor

25 Voltaire, Melanges, red. Jacques van den Heuvel, Paris, Gallimard, 1961 (Pleiade, 152), p. 197.
Over het verband tussen moraal en maatschappij in de 17de eeuw, vgl. Sabine MelchiorBonnet, Histoire du Miroir, Paris, Imago, 1994, pp. 141-158.
26 Georges-Frederic Manche, L'ennemi intime. Enquete sur un reflet pirandellien, in MiroirsReflets. Esthetiques de la duplicite, red. Peter Andre Bloch en Peter Schnyder, Presses Universitaires de Strasbourg, 2003 (Europes litteraires), pp. 153-165, pp. 159 en 165.
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zijn eigen beeld en stelt zichzelf over zijn lotsbestemming vragen waar hij
maar al te vaak geen antwoord op weet.27
Het is de moeite waard om dit nieuwe ik-besef dat veel 19de-eeuwse symbolisten eigen is even te vergelijken met dat van Shakespeare en Hooft. Het
sociaal-ethische aspect dat voor de Renaissance en de barok kenschetsend
was, het feit dat je zedelijke waarde zich afspiegelt in de ogen van omstanders, ontbreekt helemaal in het fragment uit Substrata (1918-21) waarin Van
de Woestijne probeert zijn "1k" te omschrijven. De menigte wijst hij beslist
af: "uw geur bijt mijne lippen stuk (...) gij doet mijne wonden bloeden" ; 28
de dichter staat oog in oog met zichzelf en een metafysisch raadsel:
1k zie me-zelf weerspiegeld in mijn glas.
Drink ik mijn dood? Drink ik mijn eeuwig leven?
1k drink. Ik zie me zelf.29
Het probleem wordt helemaal getransponeerd : de vragen die het ik stelt,
betreffen de kenleer en de eschatologie. Niet de wijze waarop het individu in
maatschappelijk opzicht leeft, staat ditmaal centraal, van samenleving is geen
sprake meer en van moraal evenmin, althans niet expliciet. Hoofdzaak is
wat na de dood komt: het niet zijn of de eeuwigheid? "The undiscover'd
country" waar Hamlet het in zijn beroemde monoloog over heeft. Reeds in
"Wijding aan mijn vader" uit Het Vader-Huis staat het spiegelthema in verband met het bovenzinnelijke: ooit zal de zoon het beeld van zijn vader terugzien "in de spiegel-rust van dieper meren" 3° en in Het Berg-Meer is dat nog
steeds het geval: daar spreekt de dichter van "de holle spiegel" van de
hemel. 31 In 1903, de verschijningsdatum van zijn eerste bundel, schrijft hij in
Vlaanderen een significant artikel over de eenzelvigheid van het kind dat hij
kennelijk was geweest. De invloed van tijd en maatschappij ontkent hij zeker
niet. Maar:
Kind van zijne omgeving, gevormd op 't beeld der middel-maat zijner
tijd~genooten, gevoelt de dichter te scherp- en te schamper-fijn de afwezigheid van zijn eigen gemoed bij zijne gehoorzaamheid aan de opgelegde wetten. Zoo keert hij in zich-zelf terug, gaat schuil in de spelonk zijner eigen
27 Sabine Haupt, Reflets mortels. Un motif au carrefour des arts et des medias: Hoffmann, Poe,
Maupassant, Brioussov, Pirandello, Benjamin, ibid., pp. 35-53, pp. 37-40.
28 Karel van de Woestijne, Verzameld Welk, I, Brussel, Manteau, 1948, p. 442.
29 Ibid., p. 453.
30 Ibid., p. 11.
31 Ibid., p. 630.
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gewaarwordingen die, hoe duister, toch zoo vol is van de schoonste en onverwachtste licht-schakeeringen.32
Het alleenstaande individu moet dus in het reine komen met zichzelf en de
grote bestaansvragen; de confrontatie geldt niet meer de ethiek, maar de
bovenzinnelijke gronden van de dingen:
o God, o God, ik ben vandaag me-zelf geweest,
en tevens waardig u in 't oog to kijken.33
Daarbij wordt de nadruk gelegd op wat het ik differentieert. De relatie tussen
het hart en zijn spiegelbeeld reduceert Baudelaire tot een "tete-a-tete"
(L 'Irremediable). Het fin de siècle haalt de uniciteit en de autonomie van het
individu naar voren. In 1867 schrijft Mallarme aan een vriend: "je rejetterai
toujours toute compagnie". 34 Vandaar het succes van een figuur als Narcissus
die de zelfaanschouwing en -cultus op de spits dreef. Narcisme is een literaire
ziekte die toen in heel Europa woedde. Getuige Oscar Wilde die Plato's
geringschatting van het spiegelbeeld en de kunst radicaal omkeeert, of Couperils, Gide (Le Traite du Narcisse, 1891), Trakl (Kleines Konzert, 1911),
Rilke (Narziss, 1913) en Valery (Narcisse parle, 1891, en Fragments du Narcisse, 1919-1922) die de mythische held veelbetekenende woorden in de mond
legt:
Mais moi, Narcisse aime, je ne suis curieux
Que de ma seule essence;
(• • -)
Tout autre n'est qu ' absence.
(- • -)
Le plus beau des mortels ne peut cherir que soi.35
Tegenover de morele verdienste, tegenover het begrip van goed en kwaad en de
sociale functie die daarmee samenhing, wordt het wezen – de essentie – aan de
orde gesteld. De metafysica vervangt de moraal en de zelfbewustwording vindt
voortaan plaats in de ivoren toren door bemiddeling van de "culte du moi".
Het symbolisme belichaamde een negatieve reactie van de kunst op het positivisme; de geniale enkeling snakte naar het absolute, een leidmotief uit de

32 Karel van de Woestijne,
33 Karel van de Woestijne,

Verzameld Welk, IV, 1949, p. 639.
Verzameld Welk, I, p. 458.

34 Austin Gill, Le symbole du miroir darts l'ceuvre de MaHarm& in
p. 167.
35 Paul Valery,

Cahiers, pp. 159-181,

Poesies, Paris, Gallimard, 1939, p. 143.
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jaren '90 en een houding die Willem Kloos in pregnante verzen heeft
samengevat. In vergelijking met de Renaissance was het maatschappelijk verband veel losser geworden; het scheen haast uit elkaar te vallen.
In grote trekken evolueert het individualiteitsbesef tussen 1500 en 1800 onder
invloed van o.m. de Hervorming en het cartesianisme. In de 17 de eeuw blijft
het saamhorigheidsbesef van het verleden nog grotendeels bewaard op maatschappelijk gebied en in het doen en laten van alledag, al wordt het reeds
bedreigd door de theologische disputen van de protestantse sekten, de methodische twijfel en het filosofisch individualisme van Descartes, om nog te zwijgen van de gedaanteverwisselingen van de barok en van het economisch kapitalisme. De nieuwe afscheidingstendensen kon men echter nog met de eisen
van een streng geordende hierarchie verzoenen. Het ontbindingsproces dat het
koningschap bij de gratie Gods en het gezag van de Roomse kerk aan het
wankelen bracht, begon voorgoed in het noordwesten van Europa met de succesvolle opstand van de Verenigde Provincien tegen Spanje. Het Nederlandse
voorbeeld was een inspiratiebron voor het Engelse republicanisme en de parlementaire monarchie die na 1688 in Londen tot stand kwam. Met de Amerikaanse en de Franse Revolutie was de ontwikkeling voltooid. 36 Gaandeweg
stimuleerde het vrijheidsideaal de onbegrensde zelfstandigheid van het ik, een
soort individualistisch anarchisme van burgerlijke makelij dat het optreden
van een aantal vermeende goden in de trant van Kloos en Stirner meebracht.
Gelukkig maar werden ze er spoedig aan herinnerd dat het ik, aldus Vermeylen, in de Serres chaudes van Maeterlinck wegkwijnt en dat overigens, om
met G.B. Shaw te spreken, vrijheid ook verantwoordelijkheid betekent.37

36 Jonathan Scott,

Commonwealth Principles: Republican Writing of the English Revolution,

CUP, 2004, pp. 135, 235 en 356.
37 Wat vroeg-modeme opvattingen over het spiegelmotief betreft, vgl. Debora Shuger, The "I"
of the Beholder: Renaissance Mirrors and the Reflexive Mind, in Renaissance Culture and the

Everyday, red. P. Fumerton en S. Hunt, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1999
(New Cultural Studies), pp. 21-41.
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Ziel en correspondentie in het Keizerrijk.
Psychomachie en psychokritiek. Over enkele
van Bordewijks "correspondentieverhalen"

Dorian Cumps, Sorbonne

INLEIDING

In het derde nummer van de zevenendertigste jaargang van "Neerlandica
extra muros" (oktober 1999) verscheen een recensie door Anneke van Luxemburg-Albers van de handelseditie van mijn proefschrift uit 1995 over de fantastische, magisch-realistische en surrealistische verhalen van Bordewijk, De
eenheid in de tegendelen. De psychomachische verhaalwereld van F Bordewijk en de mythe van de hermafrodiet: een interpretatie. In haar kritiek verbaasde mevr. van Luxemburg zich erover dat ik het verhaal Keizerrijk uit
De wingerdrank (1937) niet had opgenomen in mijn corpus van zogenaamde
"psychomachische" verhalen. Ze vond dat dit verhaal "immers geschreven
(leek) (...) om psychomatisch" (sic) "gelezen te worden." (Van LuxemburgAlbers 1999: 65).
Van Luxemburg voegde de daad bij het woord en publiceerde in 2001 een
studie over Keizerrijk in het tijdschrift "Literatuur", waarin ze zich toelegde
op een psychomachische lectuur van het verhaal. In het voorjaar van 2002
promoveerde Van Luxemburg aan de Universiteit van Amsterdam op een
studie over Bordewijks roman Bint "modernistisch bekeken". Bij wijze van
preambule nam zij het essay over Keizerrijk in een aangevulde versie in haar
proefschrift op.
In dit artikel ga ik in op de argumenten die Van Luxemburg aanvoerde om
Keizerrijk als psychomachie te lezen. Ik wil aantonen dat dit verhaal, in tegenstelling tot hetgeen Van Luxemburg betoogt, tot de mimetisch-realistische
novellen van Bordewijk behoort en bezwaarlijk als psychomachie aangeduid
kan worden. In het tweede deel van mijn opstel kom ik terug op een later
verhaal van Bordewijk, Ziel en correspondent, uit Het eiberschild (1949).
Thematisch ligt deze novelle in het verlengde van Keizerrijk. Ziel en
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correspondent kan mijns inziens als het psychomachische pendant van het
realistische Keizerrijk gelezen worden. Precies door de vergelijkbare thematiek kan een analyse van de psychomachische verhaalontwikkeling in deze
vertelling verhelderend werken ten opzichte van de poeticale verschillen tussen beide teksten. In mijn analyse van Ziel en correspondent zal ik ook aandacht besteden aan een tot nu toe onbesproken aspect: de merkwaardige
bewerking van de Orfeus-mythe, die aan de verbeelding van de zielenstrijd
in dit verhaal een typisch Bordewijkiaans cachet geeft.

PSYCHOMACHIE EN PSYCHOKRITIEK

Mijn reactie op Van Luxemburgs interpretatie van Keizerrijk is een geschikte
aanleiding om een vraagstelling van meer algemene aard te behandelen. In de
grond der zaak gaat het om een basale kwestie: zowel uit haar lectuur van
Bint als uit haar studie over Keizerrijk blijkt dat Van Luxemburg psychomachie min of meer gelijkstelt met een variante van psychokritiek. Met andere
woorden: een genre-aanduiding (de psychomachie of zielenstrijd is, zoals
Van Luxemburg zelf opmerkt, een soort allegorie, waarvan de naam teruggaat
op een episch gedicht van de Latijnse schrijver Prudentius) staat bij haar
veelal gelijk met een onderzoeksmethode – onder psychokritiek verstaat men
een geheel van methodes die erop uit zijn, de psychische dieptestructuur van
een tekst bloot te leggen, al dan niet in relatie tot de biografie van de auteur.
De psychoanalytische benadering van literaire teksten is de bekendste methode
van psychokritiek en ook Van Luxemburg leest Keizerrijk consequent door
een Freudiaanse bril. In Nederland heeft de psychokritiek zich in eerste
instantie ontwikkeld als een reactie op de close reading. Bekend is het polemische manifest van de wegbereider van de Nederlandse psychokritiek, Huug
Kaleis, dat gericht was "tegen de structurenwichelaars" (Kaleis 1969: 15),
onder wie de toenmalige Merlyn-redacteuren Fens en Oversteegen. Volgens
Henk Hillenaar, die literatuur in psychoanalytisch perspectief bestudeert, is
de psychocriticus op zoek naar "steeds terugkerende, vaak obsessieve beelden, scenes, personages, stijlfiguren, die het verhaal in beweging houden, en
het zijn geheime dynamiek verlenen" (Hillenaar 1999: 1). Deze aanpak is
ongetwijfeld waar Van Luxemburg op aanstuurde toen zij in een interview
naar aanleiding van haar promotie haar visie op Keizerrijk aldus samenvatte:
"wat het jongetje beleeft" (bedoeld wordt het hoofdpersonage) "illustreert
Bordewijks psychische problematiek. De mannelijke lichamelijkheid,
de relatie tot vrouwen. Daar worstelde hij mee. Ook met de ontdekking van
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seksualiteit. Het onderkennen van mannelijke emoties. Die zijn taboe in de
jaren dertig. Daar gaat de novelle over".1
Wie echter van plan is, een verhaal als psychomachische allegorie te gaan
lezen, kan moeilijk om een tekstgerichte, werkimmanente analyse heen.
Immers, waar het dan op aankomt is niet zozeer associatief te werk te gaan
zoals de psychocriticus doet om een netwerk van beelden aan het licht te
brengen en die te relateren tot de psychische problematiek van de auteur, als
wel vooreerst om de status van de verhaalwerkelijkheid te onderzoeken met
betrekking tot de mogelijke overdrachtelijke, allegorische verwijzingswaarde
van haar bestanddelen. Een psychomachische lectuur dient dus zorgvuldig
naar de letter van de tekst te kijken, naar eigenschappen van de tekst te zoeken, om zodoende tot een evaluatie van de aard van de verhaalwereld te
komen: mimesis (in het geval van een overwegend realistisch verhaal zoals
Keizerrijk) of metafoor (in de psychomachische allegorie waar Ziel en correspondent een voorbeeld van geeft). Zo'n tekstgerichte leeswijze is niet
alleen noodzakelijk om leesfouten te voorkomen, zij staat in principe haaks
op de lezersgebonden, receptieve opvatting die Van Luxemburg aanhangt.
In de gepubliceerde versie van haar studie over Keizerrijk als artikel stelt ze:
"mij lijkt (...) de betekenis van een tekst niet zozeer afhankelijk van (...)
wezenskenmerken als wel van de lezer, aan wie Bordewijk ooit de opdracht
gaf de raadsels die een boek stelt op te lossen" (Van Luxemburg 2001: 80).
De tekstgerichte, analytische aanpak die mijn voorkeur heeft, staat garant voor
een controleerbare interpretatie, die de subjectiviteit van de individuele leeservaring uitsluit. Zij verloopt over verschillende stadia: ten einde na te gaan
of het verhaal tot de psychomachische allegorie gerekend kan worden, zal niet
alleen aandacht worden besteed aan de verhaalcomponenten in hun verhouding tot elkaar (handeling, personages, tijdruimtelijke aspecten...) en aan de
wijze waarop het verhaal door de verteller aan de lezer wordt gepresenteerd,
maar ook aan de al dan niet metaforische status die deze bestanddelen van de
vertelling ten overstaan van een geestelijke inhoud – de zielenstrijd – verkrijgen. Een volgende stap wordt gezet door te onderzoeken wat de functie kan
zijn van de verschillende verhaalniveaus : in vele – maar niet in alle – verhalen van Bordewijk blijkt een cultuurbeschouwelijke of maatschappijkritische
inkleding het stramien te vormen waarop een dieptepsychologische problematiek wordt geborduurd. Pas in laatste instantie kan worden overgegaan tot een
psychokritische interpretatie, of die nu de zielenstrijd onder de loep neemt
1

Blokken op een boekje, interview met Maarten Evenblij, "De volkskrant", 9 maart 2002.
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waarvan het verhaal de "mise en spectacle" biedt, of de recurrentie van
obsessionele motieven door het oeuvre heen. Een psychokritische uiteenzetting van een psychomachisch verhaal is echter niet noodzakelijk: er kan best
worden volstaan met onderzoek naar de psychomachische vormgeving als
formeel verschijnsel of in het kader van de genrestudie. Om aan te tonen dat
de interpretatie van een verhaal als psychomachische allegorie iets anders is
dan een psychokritische lectuur, zal ik me bij mijn onderzoek naar Keizemjk
en Ziel en correspondent overigens onthouden van psychokritisch commentaar en mij beperken tot de beschrijving van de zielenstrijd in het tweede
verhaal.
Een verhaal "psychomachisch" lezen betekent niet alleen rekening houden
met een verhaalvorm als subgenre van de allegorie; in een modernistische
context en met betrekking tot het Bordewijk-onderzoek kan de psychomachische interpretatie ook worden beschouwd als de toepassing van een model.
Tal van Bordewijks vertellingen vertonen een gemeenschappelijk kenmerk:
ze zijn nauwelijks of niet als realistische verhalen te begrijpen. De verhaalwerkelijkheid, of die nu de schijn wekt van naar de zintuiglijk waarneembare
werkelijkheid te verwijzen, of juist erg fantastische vormen aanneemt, kan
hier met veel varianten beschouwd worden als een metafoor voor een geestelijke inhoud, vaak, maar niet systematisch, een zielsconflict aan de gang bij
de hoofdpersonages. Het begrip psychomachie is in deze betekenis (de epischdramatische veraanschouwelijking van de zielenstrijd in de verhaalwerkelijkheid) door Michel Dupuis in een studie uit 1975 over een ander verhaal uit
De wingerdrank, Huissens in de neerlandistiek geintroduceerd. Het begrip,
zoals door Dupuis omschreven, biedt een aantal voordelen met betrekking tot
de analyse van bijvoorbeeld teksten die men aan de grens van magisch-realisme en surrealisme kan situeren: het is nauwkeuriger dan de vaak bij gebrek
aan beter aangewende, ontoepasselijke term "droomverhaal" ; psychomachische verhalen blijken zelden gelijk te kunnen worden gesteld met het relaas
van een Broom als zodanig. Bovendien is de psychomachie als genre ook
voldoende meerdimensionaal om rekening te houden met het in de moderne
letterkunde overwegend polyinterpretabel karakter van verhalende teksten:
als een in een eeuwenlange literaire traditie te situeren variante van de allegorie, confronteert de psychomachie, net als de allegorie in het algemeen, de
lezer met meerdere betekenisniveaus. Dupuis' toepassing van de psychomachie kan eveneens dienst doen als een verklarende modellisering met interpretatieve waarde van enkele van Bordewijks verhaalpoetische denkbeelden,
zoals de auteur die onder andere in zijn literaire kritiek heeft geformuleerd.
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Bordewijk vatte het verhaal op als een "afgerond geheel, dat tegelijk een psychologisch gegeven bevat, uitgewerkt op psychologisch verantwoorde
wijze". 2 In het proza dat zijn voorkeur genoot dienden "de diepten in de mens
bekwaam ontleed in een reeks gebeurtenissen van occult karakter".3
In diverse publicaties heeft Dupuis overtuigend aangetoond dat aan de historische psychomachische allegorie nieuw leven werd ingeblazen door modernistische auteurs als Bordewijk; dezen nemen niet langer genoegen met de
uiteenzetting van een geestelijk proces door een auctoriele verteller, maar
trachten, het zielenleven van hun personages door middel van de verhaalwerkelijkheid to objectiveren, waarbij aansluiting wordt gezocht bij diverse stellingen van de dieptepsychologie omtrent de dynamische interactie tussen
bewustzijn en onbewuste (Dupuis 2000).

KEIZERRIJK. NOSTALGIE EN MAATSCHAPPIJKRITIEK

De compositie van Bordewijks verhalenbundels is niet homogeen: zo bevat
De wingerdrank naast vier novellen die als psychomachia geinterpreteerd
kunnen worden twee andersoortige vertellingen: Sodom, een parabel over de
modeme maatschappij, eigenlijk een andere vorm van allegorie met een literair-historische traditie, zoals de ondertitel, moraliteit van deze eeuw suggereert; en Keizerrijk, waarvan de ondertitel tevens afwijkt van alle andere
ondertitels uit de bundel. Het valt op dat deze opschriften allemaal abstract
en conceptueel van strekking zijn: Huissens kreeg als ondertitel een climacterium toebedeeld; Passage, een architectuur – hier zijn hoofd- en ondertitel
ook nog dubbelzinnig, Passage slaat zowel op een locatie (de Haagse Passage) als op een overgangsfase en een architectuur op een bouwkundig curiosum en een literaire constructie. IJzeren agaven en Snikhete nacht heten
beide studies, respectievelijk in zwart met kleuren, een paradoxale esthetische
aanduiding, en in isometralen, een wetenschappelijke omschrijving. Alleen
Keizerrijk heeft een duidelijke descriptieve ondertitel: oproep van de hoofdstad van weleer. Keizerrijk verschilt ook van de andere verhalen uit De wingerdrank door de stijl die in de verhalende passages vrijwel genormaliseerd
is in vergelijking met de voor de modernistische periode van de auteur zo
befaamde, sterk elliptische "gewapend-betonstijl". Het volstaat om het
2 Bordewijk (F.),

Verzameld werk,

P. 187.
3 Bordewijk (F.),

Verzameld werk, deel XII, 's Gravenhage, Nijgh en Van Ditmar, 1989,

deel XIII, 's Gravenhage, Nijgh en Van Ditmar, 1991,

p. 592.
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beginhoofdstuk van Keizerrijk te toetsen aan de inleidingshoofdstukken uit
het voorafgaande en het volgende verhaal, IJzeren agaven en Passage, om
vast te stellen dat Keizerrijk grotendeels in meer uitgewerkte zinnen is
geschreven, met veel aandacht voor concrete details en minder opvallende
syntactische afwijkingen. Enkel hier en daar, zoals in de eerste, onverwacht
demonstratieve aanduiding van het hoofdpersonage, "die rode jongen
Harmen"(p. 5934) vindt men jets terug van de eigenzinnige vertelwijze die de
overige vertellingen typeert. Ook heeft de auteur zijn verhaal in mindere mate
doorspekt met gezochte metaforen, die elders in zijn oeuvre de weergave van
de empirische werkelijkheid vaak problematiseren. Het hogere realistische
gehalte van Keizerrijk heeft ongetwijfeld te maken met de autobiografische
elementen die in het verhaal zijn verwerkt en waarover de auteur zich in
verschillende essays heeft uitgesproken. 5 Zo begint dit Amsterdamse verhaal
met de evocatie van een eigenaardig pand aan het Singel, dat in werkelijkheid
het huis is waar Bordewijk een deel van zijn kinderjaren doorbracht.
De auteur heeft er echter op gewezen dat het verhaal op zich fictief is.
Keizerrijk, gesitueerd aan het einde van de negentiende eeuw, vertelt over de
avonturen van twee kinderen, Harmen, de zoon des huizes, een burgerjongen
met een zwak gestel en een rijk verbeeldingsvermogen en Heintje, een iets
ouder dienstmeisje dat de knaap inwijdt in de duistere wereld der Amsterdamse steegjes, waar zij meer van afweet dan Harmen zelf, hoewel ze er net
als de jongen vooral over fantaseert: van de beruchte stegen blijkt ze meestal
slechts de naam te kennen. Toch vervult het volksmeisje een sleutelrol in het
verhaal als de tussenpersoon die volkomen van elkaar afgezonderde maatschappelijke standen even in contact met elkaar brengt; belangrijker dan de
angst van de burgerjongen voor het gemeenste proletariaat dat zijn verblijf
heeft in sloppen als spelonken, waar "je als net mens natuurlijk niet inging"
(p. 606), lijkt in dit verhaal de vaststelling dat het zelfs in de meest vervaarlijke steeg, Keizerrijk, "niet slechter behoefde te zijn dan elders" (p. 613).
Het verhaal van de over de standsverschillen heen aan elkaar verwante kinderen toont "de onrechtvaardigheid van vooroordeel" (p. 613) aan die het
meisje Heintje ook diep in zichzelf voelt.

4

5

Keizerrijk verwijzen telkens naar de uitgave in het Verzameld werk van F. Bordewijk, deel VI, 's Gravenhage, Nijgh en Van Ditmar, 1984, p. 592-620.
Vgl. o.a. Brieffragment over eigen werk (in Verzameld werk XI, p. 479 e.v.), Brieffragment
Citaten uit

over Keizerrijk (in Verzameld werk XI, p. 626 e.v.) en Amsterdam 020 (in Verzameld werk
XIII, p. 433 e.v.).
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Deze democratische boodschap gaat gepaard met heimwee naar een voorgoed
verdwenen wereld: in het beschouwelijke slothoofdstuk wordt vanuit een later
standpunt in de vertelde tijd teruggeblikt op de innige vriendschap tussen
Harmen en Heintje. De oude volksbuurten die de burgerjongen maar ook het
dienstmeisje angst inboezemden zijn grotendeels gesloopt, net als het ouderlijke huis aan het Singel. Harmen, thans volwassen, blijkt Van Kortrijk te
heten. Zoals Van Luxemburg terecht opmerkt, is zijn geluksstaat van korte
duur geweest: hij is beperkt gebleven tot dat ene "wonderjaar" toen de knaap
door de ongure achterbuurten met Heintje rondzwierf. Het slop Keizerrijk
staat als een haast sacrale ruimte symbolisch voor de schat aan indrukken die
door de gelijkgeaarde kinderen werd gedeeld. De geschiedenis van deze steeg,
waarvan de huizen gedeeltelijk werden afgebroken, staat ook exemplarisch
voor de ontwikkeling van het moderne Amsterdam : de wereld der armelijke
steegjes zal na de Eerste Wereldoorlog plaats moeten maken voor de bouwkunst van het moderne bewustzijn. De volwassen Harmen kan beschouwd
worden als de verpersoonlijking van de eenzame, maatschappelijk geslaagde
doch enigszins van zichzelf vervreemde moderne mens, een personage als
type dat ook in andere verhalen uit de bundel voorkomt: zijn vrijgezellenstaat
en zijn latere, zelfbespiegelende gang door de moderne stad doen denken aan
het verhaal over de wereldvreemde vrijgezel Van Rena in Passage.
Aan Harmens "keizerrijk" kwam abrupt een einde toen het dienstmeisje naar
een andere werkgever vertrok. Hoewel het avontuur diepe sporen naliet, ziet
de volwassen Harmen geen reden om Heintje te haten, "ook niet heden"
(p. 619). En al wordt Harmen kort na het vertrek van Heintje ernstig ziek, van
een traumatische scheiding is geen sprake, evenmin als er in verband met zijn
kindertijd gewag kan worden gemaakt van een crisistoestand, zoals bij de
hoofdpersonen uit Bordewijks psychomachische vertellingen wel het geval is.
Harmen wordt van meet of aan voorgesteld als een bijzonder gevoelig kind,
"uiterst ontvankelijk voor indrukken" (p. 596). Zijn onwetendheid over de
buitenwereld en de geheimen der volwassenen en de lijdelijkheid waarmee hij
zich door de stegen laat rondleiden hebben niet te maken met verminderd
bewustzijn of gebrek aan inzicht in de eigen situatie – hetgeen de aanleiding
vormt voor een psychomachische verhaalontwikkeling in de vier psychomachische verhalen uit De wingerdrank (Huissens, LIzeren agaven, Passage en
Snikhete nacht) – maar met de angst tegenover het onbekende en de onschuld
eigen aan het kind. Omdat het verhaal, afgezien van de beschouwelijke passages, grotendeels personeel verteld is en de verteller dus vaak meeleeft met
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de kinderen, geeft de onwetendheid van het jongetje soms aanleiding tot
komische opmerkingen.
Als de kinderen op de Zeedijk de verlopen zuster van Heintje tegenkomen
hoort Harmen de schorre stem van de prostituee. Heintje duwt hem even opzij
om met haar zus te praten en merkt dan op: "dat was me ouste zuster. Die
past niet goed op (...)." Waarop de verteller concludeert: "hij wist niet wat
het betekende, niet oppassend zijn. Als iemand zo'n schorre stem had dan
paste die niet op, dat was nogal wiedes." (beide citaten, p. 604). Het op de
voet volgen van de kinderen stelt de verteller in staat, een afwisseling van
taferelen aan te bieden die een overzicht geven van de "hoofdstad van weleer". Hieruit blijkt tevens dat de ruimte-uitbeelding in dit verhaal zelden functioneel is ten opzichte van een geestelijke inhoud. De volgende beschrijvende
passage geeft hier een duidelijk voorbeeld van: "ze gingen nog dikwijls op
speurwegen. Avonturen van beangstigende aard maakten ze zelden door. Eens
stonden ze voor een uitnemend propere woning in het Kattegat, waar gepoetst
koper voor het venster hun was opgevallen. Een kleine lenige man op leeftijd
op pantoffels schoot uit de deur razend om het enkele feit dat ze naar zijn
koper keken. Hij begon hen dreigend uit te balken, ze vluchtten. Eens in de
Zwarte Bijlsteeg werden hun rotte aardappelen nagekeild. Soms moesten ze wijken voor zingende dronkelappen, ruzies, vechttonelen" (p. 620).
Nu focaliseert de verteller ook wel op afzonderlijke decorelementen en op
taferelen die vatbaar lijken voor een psychomachische interpretatie. Het zijn
onder meer deze verhaalfeiten die door Van Luxemburg als argumenten worden gebruikt om Keizernjk als een psychomachische allegorie te lezen. In de
openingsalinea wordt bijvoorbeeld gefocust op een kleine boom, tegenover
Harmens huis gelegen, "die slecht groeide, zorgvuldig driehoekig afgehekt
tegen uiterlijk geweld, en toch kwijnend" (p. 592). Dit zelfde beeld opent het
tweede hoofdstuk, thans met betrekking tot de hoofdpersoon: "Harmen
groeide slecht. Toch was hij zorgvuldig driehoekig afgehekt door de genegenheden van zijn ouders en zijn broer" (p. 595). Hieruit concludeert Van
Luxemburg dat de lezer ertoe wordt aangezet een psychomachische leeshouding aan te nemen en de verhaalwerkelijkheid te beschouwen als de uitbeelding van een innerlijke problematiek; in de artikelversie van haar studie
schrijft ze : "de lezer lijkt nu van de tekst de aanwijzing te krijgen om Harmen
met het boompje te identificeren. Een niet zo eenvoudige aanwijzing, waarmee ook de personificatie in beeld is gekomen en daarmee de allegorie en ook
de term "psychomachie" " (Van Luxemburg-Albers 2001: 80). Van Luxemburg schenkt echter te weinig aandacht aan de derde occurrentie van het beeld,
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in het slothoofdstuk. Hier wordt het gebruik van beeldspraak in deze bevestigd. Het heet namelijk dat de herstellende Harmen zijn bed "des avonds vaak
driehoekig afgehekt door de zorgen van zijn ouders en van Niek (vond)" –
Niek is zijn oudere broer (p. 617). En enkele regels verder staat nog dat
Harmen ook later "een kwijnende boom" zou blijven (p. 618). De personificatie blijkt in deze passages dus beperkt tot beeldspraak: de kwijnende boom,
driehoekig afgehekt, staat voor de ziekelijke hoofdfiguur, overbeschermd door
ouders en broer. Het in relatie brengen van een geisoleerd element uit de
ruimte met de persoonlijkheid van het hoofdpersonage betekent nog niet dat
de status van de verhaalwerkelijkheid verandert en als metafoor voor een
geestelijk proces geinterpreteerd kan worden.
Tot een gelijkaardige slotsom noopt een andere passage, waarin de kinderen
door de mist wandelen. In magisch-realistische of fantastische verhalen van
Bordewijk, zo bijvoorbeeld Confrontatie in het lattenprieel (uit Vertellingen
van generzijds, 1950) kan het opkomen of het opklaren van nevel of mist erop
wijzen dat een andere verhaalwerkelijkheid dan de empirische zal worden
betreden; dit procede, dat te maken heeft met het vervagen van de contouren
tussen zichtbaar en verborgen, schijn en werkelijkheid, wordt ook in griezelverhalen aangetroffen. Zo niet in Keizerrijk. In het hoofdstuk "Mist in de
stad" blijkt het verhullen dan weer onthullen van stadsgezichten slechts tot
het speelse karakter van de wandeling bij te dragen. De stilering van de ruimte
met betrekking tot het hoofdpersonage geeft er in het eerste hoofdstuk overigens reeds aanleiding toe om op te maken dat de verteller niet aanstuurt op
een psychomachisch-metaforische interpretatie van de verhaalwerkelijkheid
maar eerder de nadruk legt op een begrenzing van de verbeelding binnen de
veilige perken van het bewustzijn. Wanneer Harmen de omgeving van het
ouderlijke huis vanuit zijn uitkijkpost onder het dak overziet, wordt gezegd dat
hij daar graag ligt "bewust van het hele speelhuis onder hem, zijn griezelingen,
zijn grenzen" (p. 593). En even verder: "(...) (hij) legde zich op de goot,
meester over het vreeswekkende dat onder hem lag, begrensd" (p. 594).
Laten we nu aandacht besteden aan de scene die Van Luxemburg bij uitstek
psychomachisch noemt. Dit tafereel, het bezoek aan het Keizerrijk, waar een
aan lager wal geraakte tante van Heintje woont, staat in het teken van hetgeen
de kinderen aanvoelen als het meest geheimzinnige : de seksualiteit. Ze worden veelzeggend genoeg het slop binnengeleid door de zuster van Heintje, de
prostituee die ze daar als bij toverslag opnieuw ontmoeten: "nu dan door de
natte sneeuw gingen Heintje voor, Harmen na. Aan het hoofd de schorre
vrouw. En in het Keizerrijk" (p. 607) – de verteller doet hier even zijn
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voordeel met staccatostijl om de dynamiek van het schouwspel weer te geven.
De hoofdpersonages maken er kennis met drie imponerende volksfiguren: de
e6nogige tante, door de ouders van Heintje afgewezen omdat ze met een
orgeldraaier was getrouwd, verder de "koningin van het Keizerrijk", een
bloedmooie, zigeunerachtige jodin en tenslotte Heintjes monsterachtige neef,
een kolos van vet "nauwelijks meer mens, eer een koortsdroom" (p. 610).
Het theatrale tafereel – deze groteske bijfiguren verschijnen achtereenvolgens
op het toneel voor de verbaasde ogen van de kinderen – wordt gekenmerkt
door een afwisseling van angstbeelden die vooral de blik van de tante betreffen, gericht op de kinderen, met een gemoedelijke sfeer: er wordt koffie met
cichorei gezet en gekeuveld in ruwe taal. Het nabootsen van de sappige
Amsterdamse volkstaal ondergraaft op ironische wijze het indrukwekkende
van de scene; de conversatie blijkt trouwens niet bijster aanstootgevend –
Heintje moet slechts bij een enkel woord diep blozen. De knappe jodin lacht
de monsterlijke zoon weliswaar uit als deze haar een van zijn schilderijen laat
zien maar "echt kwaad was hij niet" (p. 610). Het koffiekransje onder de
heffe des yolks doet denken aan een voorafgaande passage, als de kinderen
bij de deftige mevrouw waar Heintje eerder dienstmeid was geweest, thee
drinken (het hoofdstuk "Een speurtocht"). Hoe groot het maatschappelijke
contrast ook is, de verteller schijnt met deze gelijkenis de lezer voor te bereiden op de reeds gesignaleerde sleutelwoorden in het voorlaatste hoofdstuk:
het grauw uit het Keizerrijk blijkt niet kwaadaardiger dan de Amsterdammers
uit zogenaamde betere standen.
Van Luxemburg maakt aannemelijk dat de kinderen met een visioen van het
vrouwelijke geslacht worden geconfronteerd als het zieke oog van de halfblinde tante opengaat en een "polychrome mossel" laat zien (p. 611) waar
Harmen diep onder de indruk van raakt; de conclusies die zij verder uit de
passage trekt lijken echter aanvechtbaar. "Het lijkt erop", aldus Van Luxemburg, "dat beide kinderen, als in een droomgezicht, als op een toneel, te zien
krijgen wat de toekomst hun zou kunnen brengen. Voor Heintje, de keuze te
leven als haar zuster: van mannen afhankelijk en schaamtevol, of onafhankelijk als Esther" (de jodin), "en voor Harmen, geen keuze, slechts afwijzing
als voor Barend" (de schilderende neef) (Van Luxemburg 2001: 88). Over de
toekomst van Heintje staat letterlijk niets meer in de tekst dan dat ze bij een
ander gezin in dienst zal komen. In tegenstelling tot de psychomachische
novelle Eva Colonna de Hospitaele (uit Studien in volksstructuur, 1951), waar
de vrouwelijke hoofdpersoon Eva, net als Heintje aan de grens van kind en
puber, in de loop van de handeling geconfronteerd wordt met personificaties
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van verschillende stadia in haar toekomstige leven als vrouw, zijn er in Keizemjk nauwelijks concrete aanwijzingen om tot een gelijkaardige interpretatie van de vrouwelijke bijfiguren te komen. Wat nu Harmen betreft: dat hij
ongetrouwd blijft omdat hij zal worden afgewezen behoort eveneens tot hypotheses die door de verhaalfeiten niet worden gestaafd. Het vertrek van Heintje
houdt in elk geval geen afwijzing van de jongen in. Het lijkt waarschijnlijker
dat Harmens vrijgezellenstaat het gevolg is van het door extern omstandigheden – Heintjes nieuwe baan – uiteengaan van het door het lot beschikte,
symmetrische paar dat de kinderen met elkaar vormden en waarvoor Bordewijk graag het aan de parapsychologie ontleende begrip "correspondentie"
gebruikt, ter aanduiding van een irrationele geestverwantschap.
Samenvattend leest Keizerrijk als een overwegend mimetisch-realistische vertelling waarin de auteur zijn genegenheid voor het laat-negentiende-eeuwse
Amsterdamse stadscentrum en zijn bewoners onder woorden brengt, hierbij
gedeeltelijk gebruik makend van persoonlijke ervaringen. Het verhaal over
het kinderpaar dient als rode draad bij de verkenning van deze vergeten
wereld. De handeling illustreert tevens een beschouwing over de ontwikkeling
van de moderne hoofdstad en over de betrekkelijkheid van standsverschillen.
De aanwezigheid van enkele verhaalelementen waaraan onder voorbehoud
een symbolische waarde toegekend kan worden stelt de lezer niet in staat om
de tekst als een algehele metafoor te lezen waarvan de verhaalwerkelijkheid
een zielsconflict bij het hoofdpersonage zou verbeelden.
Wanneer Van Luxemburg spreekt over de interpretatie van Keizerrijk als
psychomachie, blijkt meermaals dat ze de tekst aan een psychokritische analyse onderwerpt. Neem bijvoorbeeld haar benadering van het decor in het
hoofdstuk "Een speurtocht". De kinderen gaan stiekem op verkenning in de
stegen en Van Luxemburg constateert dat "net als in Cumps' modelverhaal"
(bedoeld wordt de interpretatie van de novelle Confrontatie in het lattenprieel
in mijn boek) "het landschap een toneelmatig karakter (krijgt), als een aanwijzing dat psychomachisch terrein betreden wordt" (Van Luxemburg 2002:
33-34). Als bewijs daarvan noemt Van Luxemburg het huisnummer 249, van
een angstaanjagend krot in een doodlopend steegje waar Harmen en Heintje
achter een raam de lijkkleurige gezichten ontwaren van de allerarmste kinderen (p. 598-599). Van Luxemburg leest het nummer als een opsomming van
cijfers die in verbinding staan tot het getal drie (2 een minder, 4 een meer,
9 het kwadraat van 3). Omdat, aldus Van Luxemburg, Freud het getal drie als
symbool voor het mannelijk lid beschouwd zou hebben, kan Harmens bangelijke reactie tegenover het ellendige decor met het huisnummer 249
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"verborgen onzekerheid over (zijn) mannelijkheid" (Van Luxemburg-Albers
2002: 34) verbeelden. Verder schrijft zij nog: "kennelijk voorvoelt Harmen
de emotionele betekenis, het definitief andere van de dood en verbindt hij de
verboden en heimelijke tocht met Heintje, verbindt hij seksualiteit, met de
gedachte aan de dood" (Van Luxemburg-Albers 2002: 34-35).
Men kan echter bezwaar maken tegen deze psychokritische interpretatie op
grond van textuele kenmerken. Het huisnummer 249 komt slechts een keer in
het verhaal voor. Het enige andere huisnummer dat in Keizernjk wordt vermeld is Singel 198, concreet het adresnummer van Bordewijks ouderlijke
huis. Of getallensymboliek in dit verband een rol speelt is dus maar de vraag.
Bovendien zijn er talrijke passages in de novelle waarin het getal drie en de
driedeligheid andere associaties oproepen. lk noemde reeds de beeldspraak in
verband met de kwijnende boom die op drie afzonderlijke plaatsen in de tekst
voorkomt. Vermeldenswaard zijn verder bijvoorbeeld de drie huisgenoten van
Harmen (zijn ouders en zijn broer), drie gasfabrieken die de stad als een vesting omsingelen (zoals ouders en broer Harmen beschermen?), drie verschillende visies op Amsterdam in het slothoofdstuk (de modern hoofdstad, de
overgebleven pittoreske oude buurten en Harmens grotendeels verdwenen
stegenwereld) en drie sociale standen (de burgerij waartoe Harmen behoort,
de "fatsoenlijke" arbeidersklasse met Heintje, haar ouders en haar andere zus
als middenklasse en de "heffe", het laagste proletariaat van de eenogige tante,
de prostituee en andere randfiguren). Kortom, de problematiek van het getal
drie blijkt in deze vertelling pluriformer en vooral ingewikkelder dan de Freudiaanse interpretatie suggereert. Naar aanleiding van het surrealistische verhaal Drie balkons (uit Studien in volksstructuur) heb ik in mijn boek de hypothese geformuleerd dat de opvallende driedimensionale gedachtegang in
sommige van Bordewijks teksten wel eens in verband zou kunnen worden
gebracht met Hegels dialectiek. Er zou ook gezocht kunnen worden in de
richting van esoterische denkpatronen. 6 Naar de getallensymboliek in
Bordewijks 'oeuvre is in elk geval geen systematisch onderzoek verricht.
Voortbordurend op haar Freudiaanse associatie van "eros" en "thanatos"
wijst Van Luxemburg er verder op dat de voornaam Heintje naar de dood
verwijst en dat Harmens gezin ook twee gestorven meisjes heeft geteld. Ze
meent zelfs dat de tekst de lezer suggereert dat Harmen meisjes met de dood
verbindt (Van Luxemburg-Albers 2002: 85). Maar deze associatie wordt door
6

Ilc verwijs naar mijn interpretaties van Eva colonna de hospitaele en Drie balkons, in Cumps
(1998: 108 e.v. en 177 e.v.).
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de verteller uitdrukkelijk in verband gebracht met Harmens bewuste denkprocessen, met name "zijn snelle verbeelding in de richting van het makabere"
(p. 595). Men zou evengoed uit de taferelen die zich in de stegen afspelen
kunnen opmaken dat de verteller, door de nadruk te leggen op de erbarmelijke
gezondheidstoestand van het proletariaat (ook de meeste bewoners uit het
Keizerrijk vertonen een asgrauwe gelaatskleur) en het hoge sterfgetal onder
volkskinderen (het huisje met het nummer 249 staat aan het eind van een
doodlopende steeg) de lezer via de inwijdingsproef van de burgerjongen uitnodigt tot sociale bewustwording.
In het voorgaande heb ik proberen aan te tonen dat Keizerrijk de genre-aanduiding psychomachie niet verdient, omdat er nauwelijks sprake is van enscenering van een zielsconflict door middel van de verhaalwerkelijkheid,
terwijl de veelgelaagde verhaalstructuur die vaak kenmerkend is voor de
allegorie er eveneens ontbreekt. De zaken liggen anders voor in het latere
Ziel en correspondent.

ZIEL EN CORRESPONDENT. VAN DE PSYCHOMACHISCHE ALLEGORIE
NAAR DE MYTHE
Doordat ze als elkaars spiegelbeelden voorkomen, vertonen Harmen en
Heintje gelijkenis met de hoofdpersonages uit Bordewijks "correspondentieverhalen", een sterk naar het irrationele georienteerd verhaaltype waarin een mannelijk en een vrouwelijk personage zich onweerstaanbaar tot elkaar aangetrokken voelen. Deze thematiek leidt tot de ontwikkeling van parallelle handelingen
die elkaar bij een min of meer fantastische apotheose aanraken: in De wingerdrank biedt het verhaal Snikhete nacht een voorbeeld van dit concept.
Reeds opmerkelijk door zijn programmatische titel, blijkt Ziel en correspondent een van de meest afgewerkte novellen die dit genre in Bordewijks oeuvre
illustreren. De vertelling maakt van begin of aan een veelzijdiger indruk dan
Keizerrijk door de verdubbeling van de parallelle handelingen en de verspreiding van de hoofdthema's over tal van nevenmotieven. Het kaderverhaal gaat
over een verarmde vrijgezellin van voorname afstamming – haar moeder was
hofdame – die dankzij de hulp van een rijke vriendin het hoofd boven water
weet te houden en in een statig pand aan de Haagse Prinsegracht verblijft.
Door de toenemende nivellering van de maatschappij en de vooruitgang van
de democratische gezindheid na de Eerste Wereldoorlog in Nederland, moet
zij echter toezien hoe het huis door arbeiders wordt bewoond, met wie ze

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN /

301

trouwens goede relaties onderhoudt; haar herkomst belet juffrouw van Aerden
niet, zich als een overtuigende democrate te laten gelden. De innige vriendschap tot haar weldoenster geeft een eerste voorbeeld te zien van "correspondentie", waarbij irrationele verschijnselen worden aangehaald. Zo heeft de
juffrouw kort voor de dood van haar vriendin een voorgevoel van het sterfgeval dat meteen door een telegram wordt bevestigd. De verteller merkt in dit
verband op dat de freule de verklaring voor het voorval "zocht (...) in het
leeftijdsverschil van slechts een dag" (p. 5547). Een haast identieke geboortetijd kenmerkt ook de hoofdfiguren in het ingebedde verhaal, opnieuw twee
pubers die de begrippen uit de verhaaltitel personifieren. De ziel is Weldra,
het adoptiekind van juffrouw van Aerden. Zij was oorspronkelijk een weesmeisje uit een Londense achterbuurt en droeg een andere naam, maar werd
door haar pleegmoeder herdoopt tot "Weldra de Winnenbergh", een onwaarschijnlijke naam die de vrijster als bij ingeving voor haar bedacht. De correspondent heet Balster, een jonge zwerver van onbekende afkomst. Net als
Harmen en Heintje is dit paar volkomen symmetrisch van uiterlijk.
Maar anders dan bij het kinderpaar uit Keizerrijk is bij het tweetal uit Ziel en
correspondent geen sprake van bewust denken, angst of verbeeldingskracht;
als zuiver natuurkinderen gaan Weldra en Balster door het leven als slaapwandelaars door de nacht, onwetend van hun handelingen. De magnetische
aantrekkingskracht die ze op elkaar uitoefenen maakt de werking van de ziel
aanschouwelijk, het duistere gebied van de menselijke psyche dat Bordewijk
het meest fascineert en waarvan vooral het ingebedde verhaal een epischdramatische verbeelding biedt: "de rede", zo legt de vertelinstantie uit, is
"niet meer dan een teder vlies". Wat zich onder het bewustzijn bevindt "tot
op ontzaglijke diepten, kan enigermate beschreven worden, meer nog vermoed, gelijk de aardkern zelf, maar niet verklaard" (beide citaten, p. 548).
In zijn bekendste romans heeft Bordewijk dieptepsychologische processen
door middel van een sociaal-economische problematiek ingekleed. In Karakter
(1938) wordt het conflict met de vader door de zoon als carrieremaker aan

7

Verwezen wordt naar de uitgave van Ziel en correspondent in het Verzameld werk, deel VII,
1985, 's Gravenhage, Nijgh en Van Ditmar, p. 523-580. Ziel en correspondent is recenter
opgenomen in een bloemlezing surrealistische verhalen van Bordewijk, samengesteld door
H. Anten en J. Dautzenberg (Huis te huur, Nijgh en Van Ditmar, 1999). Helaas zijn in deze
uitgave een aantal drukfouten uit het Verzameld werk overgebleven, zodat bijvoorbeeld de
naam Balster als "Blaster" of "Bartels" is gedrukt. Wie Ziel en correspondent zonder fouten
wil lezen moet drie drukken naast elkaar leggen: de Salamanderuitgave van Het eiberschild
uit 1979, het Verzameld werk en de uitgave verzorgd door Anten en Dautzenberg.
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den lijve ondervonden. De haat-liefdeverhouding van het bedrijfsleiderspaar
in Noorderlicht (1948) bereikt een hoogtepunt in het kader van een
vergadering van aandeelhouders. In Ziel en correspondent wordt de dubbelzinnige relatie van juffrouw van Aerden tot het proletariaat, deels een gevolg
van haar democratische ingesteldheid – de pool aantrekking deels van haar
diepgewortelde angst voor armoede en onzindelijkheid – de pool afstoting –,
samen met haar verdrongen gevoelsleven uitgebeeld aan de hand van een
psychomachische verhaalontwikkeling. Daarbij treedt haar pleegdochter
Weldra als medium op; het weesmeisje zal in de plaats van haar adoptiemoeder
de kern van het sloppenlabyrint ontdekken dat zich aan de overkant van de
Prinsegracht uitstrekt, en er heelhuids uit terugkeren alvorens het slachtoffer te
worden van de noodlottige telepathische overeenstemming met Balster.
In een klassiek geworden studie over allegorie in letterkunde en cultuurgeschiedenis schrijft de Amerikaanse cultuurcriticus Angus Fletcher:
"the whole point of allegory is that it does not need to be read exegetically;
it often has a literal level that makes good enough sense by itself. But somehow this literal surface suggests a peculiar doubleness of intention, and while
it can, as it were, get along without interpretation, it becomes much richer and
more interesting if given interpretation" (Fletcher 1970: 7). Deze opvatting
indachtig wil ik op zoek gaan naar enkele van de dubbele bodems in Ziel en
correspondent en hun psychomachische functie.
De lezer kan uiteraard, de redenering van Fletcher in het eerste deel van het
aangehaalde citaat volgend, genoegen nemen met de interpretatie van het
correspondentieverhaal als zodanig; dit letterlijke verhaalniveau behoeft geen
diepgaande verklaring : de tragische dood van de telepathische tweeling kan
bij benadering beschouwd worden als een manifestatie van het onafwendbare.
Balster wordt door de bliksem getroffen en sterft voor het pand aan de Prinsegracht in aanwezigheid van juffrouw van Aerden, die hem vagelijk meent
te herkennen. Weldra wordt kort daarna door verlamming getroffen en ook
het meisje is een vroegtijdige dood beschoren. De verteller merkt nogmaals
op dat ze "aan de correspondent naar de ziel (was gebonden) gelijk deze aan
haar (...). Hun wisselwerking speelde zich of in de ijle streken waar de geest
niet meer leven kan, de rede veelmin" (p. 578). Wie met deze parapsychologische verklaring genoegen neemt, verliest echter uit het oog dat de pleegmoeder zelf bij het correspondentieverhaal en de overgang van de handeling
naar de armoebuurt nauw is betrokken, te beginnen met de naamverandering
die ze voor haar pupil uitvindt. Het woord "winnenbergh" blijkt echt te
bestaan. Juffrouw van Aerden, die uit liefhebberij oude documenten zoals
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juridische akten verzamelt, en er niet tegen opziet rommelmarkten of te stropen, komt de naam tegen in een woordenlijst van Middelnederlands Bargoens.
Winnenbergh is synoniem met "calaensche mosse", meid in pejoratieve zin,
hetgeen ongeveer betekent dat ze haar pleegdochter onwetend "weldra de
prostituee" heeft genoemd. Door schaamte overmand, besluit de juffrouw de
woordenlijst diep in een lade te verbergen – een uitgesproken afweerreactie.
Maar de obsessie met de dieventaal is bij het vrijstertje met de persoonlijkheid
vergroeid. In de loop van het verhaal wordt ze er meermaals op betrapt "die
taal der duisternis" (p. 542) in de dagelijkse omgang met haar pleegdochter
te gebruiken. In dit licht is de telepathische aantrekkingskracht van Weldra
tot de zwerver Balster, die een tijd in de sloppenwijk achter de Prinsegracht
een onderkomen vindt, niet zo onschuldig meer als door het dierlijke magnetisme alleen werd gesuggereerd. De "taal der duisternis", een omschrijving
die zich ook leent voor de projecties uit het onbewuste, brengt de verborgen
zielenroerselen van juffrouw van Aerden aan het licht, een verhaalfiguur die
zowel door de stand – arm maar van onberispelijke afkomst – als door de
woonplaats – aan de grens van twee tegenstrijdige werelden, de burgerij van
de Prinsegracht en het gemene yolk van de Lage Nieuwstraat – voorbestemd
leek om de wisselwerking te beInvloeden die kenmerkend is voor het "ziel
en correspondent"-concept.
In de achterbuurt vindt de correspondent Balster onderdak bij een aquariumhandelaar, tevens een heler. Deze dubbele functie, die de schijn van de dekmantel met de werkelijkheid van het heimelijke combineert, lijkt exemplarisch voor de metaforische verwijzingswaarde die de achterbuurt ten opzichte
van het onrustige zielenleven van de juffrouw bekleedt. Zo blijkt de buurt,
waar onderwereldfiguren de staf zwaaien zoals de van kop tot teen bibberende
Trillende Willem, er een eigen rechtspraak op na te houden, een bijzonderheid
die typerend is voor in autarkie voortbestaande volksgemeenschappen zoals
die door de auteur in het openingsverhaal uit De wingerdrank, Huissens, alsook in een latere bundel surrealistische verhalen, Studien in volksstructuur,
als inkleding worden gebruikt. De theatrale rechtszitting wordt er in niet
onbelangrijke mate opgeluisterd door het optreden van de moeder van Trillende Willem, een heksachtige sibille die de Zwarte Bruigom wordt genoemd,
vanwege haar vermeende verhouding met een duivelachtige figuur in de kring
der Haagse "spiritusdrinkers" ; luidens een Brieffragment over eigen werk,
opgenomen in deel XI van het Verzameld werk, heeft Bordewijk een fantastische vertelling over deze beruchte jeneverzuipers als een oerversie van Bint
ongepubliceerd laten liggen. De carnavaleske rechtspleging die verraad moet
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vonnissen, door Balster bij een poging tot inbraak gepleegd, lijkt op een vertekening naar het fantastische toe van juffrouw van Aerdens belangstelling
voor juridische stukken welke soms "duidden op de vreemdste hersenkronkels" (p. 527).
De taal van de volksbuurt is een Haagse versie van het platte Amsterdams
uit

Keizerrijk. Het Bargoens klinkt er als een modem equivalent van de

aangeleerde dieventaal uit vroegere tijden die de juffrouw zo perfect
beheerst. En als om aan te geven dat de achterbuurt nets anders moet voorstellen dan een mise-en-scene, staat aan de ingang ervan een reusachtig
urinoir, als een "theater" (p. 572) schuin tegenover de aquariumwinkel
gelegen, waardoor de weerkaatsing van het licht tegen de waterbakken in
de uitstalraam voor een toverachtig spektakel zorgt (de hoofdstukken
"De aquariumhandel" en "Nacht in het hof"). 8 In een andere passage, tenslotte, vememen we dat Weldra, aangelokt door het vreemde fluiten van
Balster, vanuit de achterkamer aan de Prinsegracht naar de jongen in de
achterbuurt door een "toneelkijker" tuurt (p. 545).
De meest verstrekkende toepassing van de dubbele bodem-techniek in

Ziel en

correspondent bereikt de auteur echter door te verwijzen naar de Orfeuslegende en door van deze mythische stof een persoonlijke interpretatie ten
beste te geven. Bordewijk speelt hier handig met de dubbelzinnige betekenis
van het begrip onderwereld. Bij de verkenning van de achterbuurt door Weldra "in een schemertoestand" (p. 572), neemt de achterbuurt, tevens onderwereld in de zin van verblijf van een dievenbende, geleidelijk de attributen
aan van de onderwereld als rijk der afgestorvenen. Alvorens deze passage van
naderbij te beschouwen, dient eerst aandacht te worden besteed aan de meest
voor de hand liggende allusie op de Orfeus-mythe: Balsters gefluit. De jonge
zwerver produceert graag de meest wonderlijke natuurklanken waarmee hij,
net als Orfeus door zijn zang, de toehoorders weet te bekoren en de hele
omgeving overstemt: "de doordringingsmacht kon met spelend gemak het
kabaal der stad beheersen" (p. 540). 9 Daarnaast verkrijgen Balsters

8

9

Dit theatrale urinoir doet sterk denken aan de openbare waterplaats op een bekend doek van
Pijke Koch, "Nocturne" (1930).
Een bijkomende intertekstuele allusie in deze passage lijkt me de verwijzing naar de beginregels van Herman Gorters Mei. De naamloze jongen die in Gorters gedicht een stadje door zijn
gefluit weet te betoveren "als 'n jonge vogel fluitend, onbewust van eigen blijheid om de
avondrust" kan door de vitaliteit van zijn optreden ook als een voorafschaduwing van het
personage Balder worden gezien, waarmee Bordewijks Balster door de klankovereenkomst in
verband kan worden gebracht.
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geimproviseerde fluitconcerten ook een sterk zinnelijke bijbetekenis, wellicht
in overeenkomst met de vulgaire betekenis van het woord. Zo raakt een vrouw
die Balster bij zich wil opnemen "van zijn fluiten buiten zichzelf, doch hij
weigerde elke minnehandel" (p. 568). Een meer fatsoenlijke weerklank brengt
Balsters gefluit op gang wanneer de ziel Weldra door de bekoring hiervan
wordt aangezet om viool te spelen, waarbij ze zich eveneens moet beperken
tot improvisaties.
De zinspeling op de legende van Orfeus en Eurydike krijgt pas haar voile
betekenis wanneer Weldra als in een drang 's nachts de achterbuurt binnenloopt. Het meisje zoekt er instinctmatig naar de bron van het betoverende
geluid. Het relaas van haar afdaling in de achterbuurt wordt eerst bepaald door
de nachtelijke sfeer, zo bijvoorbeeld wanner "haar schim" opgenomen wordt
door "het duister". Stilaan echter komt de beeldspraak opvallender in het
teken te staan van het dodenrijk: de schaduw van een "lantaarnskelet" wordt
op een muur zichtbaar en de huizen liggen er "doodstil" bij. Weldra loopt
langs de "zwarte mond" van doodlopende gangen. Tenslotte laat een zin
weinig meer aan duidelijkheid te wensen over: "een windje ademde met prikkelende guurte door de dodenstad". Haar doel is een poort "kenbaar aan
zwarter zwart in het duister" in de buurt waarvan de "Zwarte Bruigom" haar
weg voorbijwandelt. Ternauwernood ontkomt de pupil "aan het labyrint"
(alle citaten p. 572-573): als ze de hand uitsteekt naar de deur van het perceel
van onderwereldkoning Trillende Willem, komt Weldra tot besef en slaat ze
op de vlucht.
Merkwaardig is in deze passage de omkering van de mythe: niet de Orfeusfiguur maar het weesmeisje als Eurydike onderneemt de zoektocht door de
onderwereld. Aan Weldra werd dan ook de bezieling van het telepathische
fenomeen toegeschreven: "(. ..) het is niet bij voorbaat uitgesloten dat de
Londense Harbory Grumps van over zee dit fluidum aanvoerde en een wezen
in het Westland op drift bracht" (p. 545). De straf voor het binnendringen in
de dodenwereld, dat tegelijkertijd geinterpreteerd kan worden als overtreding
van de standenhierarchie (als pleegdochter van juffrouw van Aerden hoort
Weldra niet thuis in de achterbuurt) en als inwijding in het onderbewustzijn,
wordt in eerste instantie door Balster ondergaan: hij wordt door de bliksem
getroffen en op slag gedood; met toevallig gebeurt dit pal over het pand aan
de Prinsegracht en voor de ogen van de pleegmoeder, alsof het voorval als
een waarschuwing aan het adres van juffrouw van Aerden zelf bedoeld was.
Over Orfeus' dood brengt de overlevering verschillende verhalen: de meest
geciteerde legende vertelt dat de held uit jaloersheid om de liefde voor
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Eurydike door bacchanten (de Maenaden) werd verscheurd; het mythologisch
woordenboek van Pierre Grimal vermeldt echter een andere versie : "une tradition entierement differente pretendait qu'Orphee avait ete tue par Zeus d'un
coup de foudre" (Grimal 1999: 333). In zijn studie over de mythe van Orfeus
en Eurydike in de Europese letterkunde, L'evocation des morts et la descente
aux enfers (1974), legt de Franse comparatist Pierre Brunel de nadruk op de
schending van een taboe als een hoofdkenmerk van de afdaling in de onderwereld: voor de levenden stuit de verleiding om de dodenwereld te verkennen
op het hoogste verbod en het overtreden daarvan komt neer op zelfvernietiging. Door de legende van Orfeus en Eurydike vrij toe te passen op het
correspondentieverhaal van Balster en Weldra, lijkt de auteur te willen aansturen op een interpretatie van de zielenstrijd bij juffrouw van Aerden in het
licht van een dubbel taboe: een maatschappelijke limiet en de verdringing van
de zinnelijkheid. Het verhaal van de telepathische kinderen maakt deze dubbele oorzaak van psychisch conflict aanschouwelijk; de zinspeling op de
mythe biedt daar een exemplarische illustratie van die de allegorische dimensie van het verhaal versterkt. De mythe verklaart niet maar vertelt op epischdramatische wijze een verhaal met een algemeen-menselijke draagwijdte.
Het vertellen van een verhaal over het raadselachtige in de psyche is ook wat
Bordewijk poeticaal op het oog heeft gehad, zoals bleek uit de reeds aangehaalde, beschouwelijke passage over het onbewuste: de belangstelling van de
verteller gold er wat "enigermate beschreven (kan) worden (...) maar nooit
verklaard" (p. 548). De lotgevallen van Balster en Weldra tonen aan dat
ondanks gelijkgeaardheid het overtreden van de maatschappelijke grenzen
gevaar voor het verlies van de eigen identiteit met zich meebrengt. In die zin
kan het verhaal als een voortzetting van de thematiek uit Keizerrijk worden
beschouwd. Maar ook als het irrationele de bovenhand krijgt in de samenstelling van de psyche dreigt chaos : de overeenstemming tussen de natuurkinderen blijkt steriel, zoals het falen van Weldra's muzikale pogingen aantoont.
In Ziel en correspondent zijn wel meer aanwijzingen op te sporen die duiden
op een vrije bewerking van de traditie over de afdaling in de onderwereld. Zo
kan reeds gewezen worden op de rol van het water aan de ingang van de
onderwereld: eenmaal het gigantische urinoir voorbij, belandt Balster in
de aquariumhandel van de heler Klaas Koffiepalm, alvorens tot de kern van
de onderwereld toegelaten te worden. Balsters optreden wordt in zeemanstaal
weergegeven: hij werpt het anker (p. 539) bij de aquariumhandelaar; zijn
verblijf aldaar verschaft hem bekendheid in de buurt en toegang tot het universum van de onderwereldkoning Trillende Willem. Gedacht kan worden aan
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een speelse, naar het groteske neigende transpositie van de overtocht van de
Styx met de hulp van Klaas als Charon-figuur. Door een beroep te doen op
de mythe als symbolisch verhaal is Bordewijk er kennelijk in geslaagd, aan
de metaforische verwijzingswaarde van de psychomachische allegorie door
een veelvoud van betekenissen een universele dimensie te verlenen, waarmee
het gedeeltelijk anekdotische van Keizerrijk in dit latere, occult-fantastische
verhaal wordt overtroffen.
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Tekst en context van Gezelles
"Als de ziele luistert"

Jan J.M. Westenbroek

In 1860 publiceerde Gezelle in zijn bundeltje XXXIH Kleengedichtjes een van
zijn meest bekende gedichten: 1
Als de Ziele luistert
Spreek' et al een taal dat leeft,
'T lyzigste gefluister
Ook en tael en teeken heeft:
5
Blaren van de boomen
Kouten met malkaer gezwind,
Baren in de stroomen
Klappen luide en welgezind,
Wind en wee en wolken
10 Wegelen van Gods heiligen voet,
Talen ende tolken
'T diep verdoken Woord zoo zoet;
Als de Ziele luistert!
In de anderhalve eeuw sinds die eerste publicatie zijn het wereld- en het
mensbeeld zo wezenlijk veranderd, dat we ons mogen afvragen, of we nu Als
de Ziele luistert wel begrijpen zoals Gezelle het aanvankelijk bedoeld had.
Bovendien was toentertijd in het bijzonder in de Belgische kerkprovincie een
felle wijsgerige discussie gaande met kerkpolitieke implicaties, die bij de
interpretatie niet buiten beschouwing mag blijven. Er komt nog bij dat het
gedichtje een merkwaardige tekstgeschiedenis heeft doorgemaakt. Gezelle
nam namelijk in de eerste druk van zijn bundel Gedichten, Gezangen en
Gebeden (1862) het gedichtje met ingrijpende tekstwijziging op als slotstuk
van het prozagedicht De Tale des Vaderlands. In de tweede en derde druk van
Gedichten, Gezangen en Gebeden liet hij dit slotstuk weer vallen, zodat het

I

In de spelling van 1860.
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prozagedicht op zichzelf kwam te staan. Zonder de wijzigingen van 1862 nam
hij Als de Ziele luistert weer op in de latere drukken2 van Kleengedichtjes:
1872, 1881 en 1893, met ondergeschikte variaties.
Br. Benoit Standaert OSB, die een speciaal nummer van het tijdschrift Heiliging3 aan `Gezelle mysticus' wijdde, opende zijn essay met Als de Ziele luistert, hetgeen hij motiveerde door te zeggen: 'Met dit vers kunnen we best
binnenkomen in Gezelles geestelijke ruimte.' Het was echter niet zijn bedoeling `een systematische studie te leveren van Gezelles mystiek'. Voor mijn
benadering van Gezelles kleengedichtje is het echter wel nuttig te bepalen wat
hier onder `mystiek' verstaan wordt. Dat woord heeft in de loop der eeuwen
sterk uiteenlopende ladingen gekregen. Hier versta ik onder mystiek: het
onmiddellijk schouwen en beleven van de vereniging met God, zoals aan de
ziel is voorbehouden in de hemel en incidenteel in haar aardse leven.
Mystieke podzie heeft deze ervaring als thema. De tekst hoeft niet de directe
neerslag te zijn van zulk een ervaring. Wel is het beslissend dat in zulke teksten de mystiek een wezenlijk element van het bestaan is. Voor de interpretatie van zulke teksten is het dus niet onontkoombaar uit te maken, of de
mystiek berust op de ervaring van de schrijver zelf. 4 Voor Gezelles mystieke
gedichten als Blydschap en 'T er viel ne keer was dat niet nodig, ook al zijn
dit teksten die de mystieke ervaring onder woorden brengen. Bij het kleengedichtje Als de Ziele luistert wordt het contact met het goddelijke als haalbaar
voorgesteld, maar niet als een reeds ervaren genade.5
Over de tekst van Als de Ziele luistert dringen zich vragen op die tot nu toe,
voor zover ik weet, niet zijn gesteld. Ook heeft men zich niet, (voor mij
althans niet waarneembaar), in uitdrukkelijk verband met Als de Ziele luistert
bezig gehouden met de wijsgerige en kerkpolitieke strijdvragen in de jaren
1850. In verband met Gezelle, maar los van het gedicht, vindt men wel materiaal in:

2

3
4

5

XXXIII Kleengedichtjes, Rousselaere 1860; Driemaal XXXIII Kleengedichtjes, mitsgaders een
deel rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen, en diergelijk gestrooi, Roeselaere 1881; Gedichten,
Gezangen & Gebeden. Kleengedichtjes. Derde V ermeerderde uitgave, Roeselaere 1893; Gedichten; en Gezangen en Gebeden. Een schetsboek voor Vlaemsche studenten, Brugge 1862.
Heiliging Nieuw en Oud, Jg. 43, afl. januari 1993, Sint-Andriesabdij, Brugge.
Zie hiervoor o.a. mijn `Gezelles mystieke gedichten Blydschap en 'T er viel ne keer. Traditie
en experiment' In: Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse
Taal- en Letterkunde, jg. 117, 2007, aflevering 2, 271-273.
Als de Ziele luistert werd dan ook in het in noot 4 genoemde artikel niet behandeld. Daarin
werden alleen Gezelles gedichten met de tijdelijke aardse mystieke ervaring als thema
besproken.
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Christine D'haen, De wonde in 't hert. Guido Gezelle: een dichterbiografie, Lannoo z.j. 285-325; Paul Thoen, de artikelen in Langs de Mandelbeke, Guido Gezelle to Roeselare, Stad Roeselare-Gezellecomite
1999, 41-72; in Collationes 2000, 161-201 zijn belangrijke `Contexten
van Gezelles Taaldenken. De restauratie van het schoolhumanisme en
de strijd rond de Leuvense filosofie', en in Gezelliana, Kroniek van de
Gezellestudie, 2002/1, 1-43,'De vernieuwing van de humaniora'.

I. DE TEKST VAN ALS DE ZIELE LUISTERT

Ik ga uit van de tekst, zoals Gezelle die in 1860 in XXXIII Kleengedichtjes
publiceerde, ook qua spelling. Het 13 versregels tellende gedichtje bestaat uit
een volzin, waarbij de bewoordingen van de regels 1 en 13 identiek zijn.

Vers 1 en 2:
Als de Ziele luistert
Spreek'et al een tael dat leeft,
Deze aanvangsversregels bevatten de kern van het gedicht, waaruit de rest
voortvloeit. Vanuit de logica zouden we mogen zeggen: ze hebben de vorm
van een hypothetische deductie met de premisse: als p (het antecedens: de
voorwaarde, vers 1) dan q (het consequens: het gevolg, vers 2-12). Wat houdt
het consequens in? Vers 11 en 12 geven als hoogste verwachting aan:
Talen ende tolken
'T diep verdoken Woord zoo zoet;
waarna het gedicht cyclisch afsluit met de woorden: Als de Ziele luistert!
Met alleen een paar begrippen uit de logica wordt de inhoud van het gedicht
natuurlijk onvoldoende recht gedaan. Ik keer daarom terug naar vers 1. Gezelle
spreekt hier over 'de Ziele' en niet over Inyn Ziele'. Het gaat hier dus niet
over een individueel, maar een algemeen menselijk begrip. Wordt hier het
woord `Ziele' als pars pro toto voor `mens' gebruikt, of gaat het inderdaad
alleen om de ziel? In het katholieke wereld- en mensbeeld van Gezelles tijd
vigeerde nog in menig opzicht de volmaakt hierarchische orde van de middeleeuwen. In die orde wordt de mens geplaatst op het centrale punt tussen
enerzijds de onsterfelijke zuivere geesten, de engelen, en anderzijds de
levende, maar zuiver lichamelijke, sterfelijke dieren; de mens is een eenheid
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van geest en lichaam. Algemeen werd uiteraard ook aangenomen, dat ieder
lichaam voortkomt uit menselijke ouders, maar volgens de katholieke leer
wordt iedere ziel door God geschapen op het moment van de conceptie, dus:
zodra er sprake is van nieuw leven. Maar als de ziel door deze goddelijke
ingreep is ontstaan, hoe kan er dan sprake zijn van erfzonde? Men voerde
hiervoor aan dat iedere mens in menselijke lichamelijkheid wordt verwekt;
hierop berust de erfzondelijke situatie.
Doordat de ziel volgens deze inzichten door God zelf bij de conceptie geschapen wordt, is er een onmiddellijke lijn naar de schepper. Door het Eerste
Vaticaans Concilie (1869-1870) werd de traditionele leer kerkelijk bekrachtigd dat God via de schepselen met zekerheid gekend kan worden. Hierover
was in de tijd dat het kleengedichtje werd geschreven een heftig wijsgerig
dispuut gaande, waarop ik in het tweede deel van dit opstel nader inga. Het
is duidelijk dat het vermogen om God te kennen of om naar die kennis te
streven berust bij de ziel, die immers door God onmiddellijk wordt geschapen.
De keus voor 'de Ziele' in vers 1 is vanuit deze kerkelijke leer verklaarbaar.
De combinatie met `luistert' kan in eerste instantie bevreemden. Men kan de
bijzin `Als de Ziele luistert' vertalen met: `Als de Ziele er zich voor opent'.
Maar het gaat in dit gedicht alsmaar over taal: spreek' , `taal', `gefluister',
`kouten', `ldappen"kouten','klappen (gemoedelijker dan kouten'), `talen',
`tolken' en Woord'. Als de ziele luistert is een akoestisch gedichtje: er moet
worden geluisterd. De `Ziele' krijgt metonymisch oren toegekend om contact
te vinden met het Woord'.
Vers 2:
Spreek' et al een tael dat leeft,
Afgezien van de ae-spelling handhaafde Gezelle deze versie tot 1893, toen hij
de kleengedichtjes opnam in de derde editie van Gedichten, Gezangen en
Gebeden. Daarin wijzigde hij de spelling en daarmee de klank van Spreek
et in Spreekt het. Al eerder deed hij dat in 1862 – alleen in deze eerste editie
van Gedichten. Gezangen en Gebeden – toen hij aan de tekst van De Tale des
Vaderlands als afsluiting Als de Ziele luistert toevoegde.6
Het woordje 'et' is: of bepalend lidwoord bij het zelfstandig naamwoord 'al'
(= heelal), of een persoonlijk voornaamwoord, fungerend als voorlopig
6

Ik kom op deze kwestie hieronder terug. In deze paragraaf wordt het citaat 'et' ter wille van
de leesbaarheid gecursiveerd i.p.v aangeduid door aanhalingstekens.
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onderwerp bij 'al (....) dat leeft', dan wel als een loos persoonlijk voornaamwoord. Voor zover ik kon nagaan, werd in geen van de edities na Gezelles
dood waarin Als de Ziele luistert werd opgenomen, de interpretatie van deze
woordgroep als problematisch gesignaleerd; een aantekening daarbij ontbreekt altijd.
Het zal minder verbazing wekken, dat de groep Spreek' et geen aantekening
kreeg wegens het ontbreken van de derde persoons-t bij dit werkwoord. Deze
variant werd uitsluitend vermeld bij het variantenapparaat van de Jubileumuitgave en in mijn uitgave van de eerste druk van 1862. Men ging altijd
uit van Gezelles laatste geautoriseerde uitgave van 1893. De spelling et geeft
wel aan dat Gezelle ondanks de eliminatie van de 't' en van de 'h' deze lettergreep heeft gewild en gehandhaafd en in 1893 als het bleef handhaven.
Dat is niet verwonderlijk, want zonder deze lettergreep zou de trocheIsche
ritmiek in onmacht gevallen zijn. Het weglaten van de 'h' kon geen kwaad,
doordat de 'h' in het West-Vlaams bij voordracht toch niet zou zijn uitgesproken. De apostrof van de 't' achter Spreek' is minder gemakkelijk te
verklaren. Hij kan op een apocope van een derde persoons-t duiden, maar het
bezwaar daartegen is dat in het West-Vlaams het wegvallen van de slot-t niet
gebruikelijk is. In desbetreffende grammatica's 7 wordt hiervan dan ook geen
melding gemaakt. Een andere, waarschijnlijker mogelijkheid is de apocope
van `e' als uitgang van de conjunctief. Die is een ingrijpende variant, vergeleken met de versie van 1862, die in 1893 definitief werd en dus nu gebruikelijk is. In 1860 bevatte v.1 de voorwaarde, waarna vanaf v. 3 in de rest van
het gedicht een reeks ervaringen genoemd worden waarop na vervulling van
die voorwaarde toch niet te rekenen valt. V. 2 drukt door de conjunctief
Spreek' alleen de wens, de hoop op die ervaringen uit. In 1862 en vanaf 1893
drukt de indicatief Spreekt' geen wens meer uit, maar het vertrouwen dat hij
wordt vervuld. Het komt me voor dat de oorspronkelijke redactie van v.2
Gezelle niet bevredigde. Het is niet voor niets dat hij tweemaal de verandering van Spreek' in Spreekt aanbracht. Er is ook het bezwaar dat de conjunctief steels, alleen maar door een apostrof wordt aangegeven. Daar is hij
inhoudelijk te gewichtig voor.
De vraag blijft staan of et betekenis had als lidwoord of als persoonlijk voornaamwoord. Wanneer 'et' een lidwoord is, moet 'al' een onzijdig zelfstandig
naamwoord zijn. In Gezelles podzie komt de combinatie 'het al' in de betekenis van 'het heelal' meermaals voor. De uitwerking in de verzen 3 tot en met
7

Onze volkstaal II, 1883, CulemHet West-Vlaamsch van Guido Gezelle, Antwerpen, 1931.

J. Vercouillie, `Spraaldeer van het Westvlaamsch dialect': in
borg; R. van Sint-Jan,
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10/11 over de taal, confronteert ons echter met een wel erg tot de aarde
beperkt heelal. Bovendien bevat de opsomming in deze verzen niet de scheiding tussen levend en levenloos die door de combinatie 'al...dat leeft' in vers
2 lijkt te worden gesuggereerd. Daar leeft alles ; levend blijken niet alleen de
`blaren van de boomen', maar ook de wel beweeglijke maar niet-levende
`baren in de stroomen' en 'Wind en wee en wolken'. De streng hierarchische
structuur van levend en levenloos in de schepping is hier doorbroken. Bovendien was er maar een heelal: `heelal' verdraagt de beperkende bepaling
`dat leeft' niet. Als het niet als beperking bedoeld is, heeft het een toevoegende, maar geen onmisbare betekenis. Dat heeft tot gevolg dat de woordgroep `dat leeft' in de voordracht losser van 'al' staat dan wanner het betekenisbeperkend is en in de voordracht nauw verbonden moet worden met 'al'.
Die lossere trant verzwakt de toon van de voordracht, die zo als een anticlimax zal gaan werken. De taalmuziek brengt mij tot de voorkeur (maar niet
de zekerheid) voor et als persoonlijk voornaamwoord, en voor 'al' in de betekenis van ' alles'.
Blijft de vraag: is et een loos persoonlijk voornaamwoord of een voorlopig
onderwerp? Als voorlopig onderwerp staat het te pal naast 'al' (`dat leeft').
Daarom gaat mijn voorkeur uit naar 'et' als loos persoonlijk voornaamwoord.
In het West-Vlaams komt het vaker voor als loos voornaamwoord. 8 Het onzijdige het kan in de zin van het Duitse es gebruikt worden: 'het was een keer
een man' ; 'het staan veel bomen'. Eenzelfde gebruik treffen we aan in het
Franse it y a.9
al ... dat leeft
Hierboven was sprake van de hierarchie in de structuur van de schepping met
betrekking tot de tegenstelling levend-levenloos. In de uitwerking van 'al dat
leeft' bleek Als de Ziele luistert deze strenge structuur te doorbreken. Het
komt me voor, dat dit niet is gebeurd ondanks de toen aanvaarde katholieke
kosmologische opvatting van de schepping, maar door de intertekstualiteit,
in het bijzonder met de bijbel. Men heeft wel verwezen naar diverse

8

Zie J. Vercoullie, `Spraaldeer van het Westvlaamsch dialect' in:

Onze volkstaal II, Culemborg

1883, 27 §2.4
9

Een in deze opzichten parallelgaande tekst vindt men in `Daar
vv. 59-61 (Tijdkrans, volgens nummering Boets nr. 203);
Als 't waait en buischt
en 't al verhuist
dat blij is
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staat hij, ' edel hoofd omhoog' ,

bijbelteksten. 1 ° Maar het verwondert mij dat nooit werd gedacht aan de tekst
waarmee Gezelles gedicht van begin tot eind correspondeert door de woorden
`al dat leeft' en vooral "T (...) Woord', dat het hoogtepunt is van het gedicht.
Het gaat om de tekst die Gezelle als priester in het Latijn bij elke mis als slot
moest lezen: Johannes 1,1-14, in het bijzonder de verzen 1-5:
1.
2.
3.
4.
5.

In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum.
Hoc erat in principio apud Deum.
Omnia per ipsum facta sunt: et sine ipso factum est nihil, quod factum est:
in ipso vita erat, et vita erat lux hominum;
et lux in tenebris lucet. Et tenebrae non comprehenderunt.

Vertaling:
1. In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was
God.
2. Dit was in het begin bij God.
3. Alles is door Hem gemaakt, en zonder Hem is er niets gemaakt, dat
gemaakt is.
4. In Hem was het leven, en het leven was het licht der mensen;
5 en het licht schijnt in de duisternis. Maar de duisternis heeft het niet
begrepen.
De cursief gedrukte begrippen komen ook in Ads de Ziele luistert terug of zijn
daar impliciet aanwezig. De uitwerking van 'al... dat leeft' (v. 2) in de verzen
3 tot 10/11 betreft niet alleen levende wezens volgens de normen van de katholieke kosmologie als 'de boomen' (v. 5), maar ook de niet-levende, vooral
ruimtelijke elementen: `stroomen' (v. 7), 'wind, wei en wolken' (v. 9). In Joh.
1: 4 vindt men de mogelijkheid om alle schepselen met God to verbinden als
zijn scheppingen en daardoor deelhebbend aan het leven: Alles is door Hem
gemaakt (Joh. 1:3), in Hem was het leven. Een ander nauw verwant kleengedichtje, dat Gezelle in de periode 1859-1861 geschreven kan hebben, maar dat
niet door hem werd gepubliceerd, laat dat nog duidelijker zien: /1
Hoe alles leeft
Van 't minste nat
Dat aen het minste roosblad hangt

10 Bijvoorbeeld: 1

Cor. 14:10 (E.M. Janssen S.J., Zoo dichte en zoo doe 'k, Brugge 1939, 46);
psalm 11:13, enz. (Br. Benoit Standaert, Heiliging. Nieuw en

en Marcus 12,29, psalm 98, 7-8,

oud, jg. 43, januari 1993, 3-4).
11 Benoit Standaert OSB wees op dit gedichtje in

Heiliging, Nieuw en Oud,

jg. 43, 1993, 5.
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Tot aen den boom
Den eeken boom
Die staet en draegt de wolken
Tot aen de groote zonne daer
Tot in het tabernakel
Hoe alles leeft
Mirakel!

Vers 12:
'T diep verdoken Woord zoo zoet;
Voor Gezelle is Gods schepping in haar geheel een levende schepping. Alles
in die schepping spreekt over en vertolkt het Woord, dat er al van voor haar
begin was. Het Griekse woord voor `Verbum', `Woord', is 'Logos' dat verwijst naar het ordenende denken en naar de uitspraken die op grond van
argumenten waarheid bevatten. In de bijbelse context is de Logos het Woord
Gods. God geeft vorm en richting aan zijn schepping en aan de geschiedenis,
hij verwekt leven en neemt het leven terug. 12 Het luisteren' (v.1) vormt de weg
naar dit `Woord' (v. 12).

Vers 13:
Als de Ziele luistert
`Woord' en `leeft' in Als de Ziele luistert vinden hun bijbelse relatie in Johannes 1. Maar er is nog meer verwantschap tussen deze teksten. Hierboven werd
bij de weergave van Johannes 1,1-5 door cursivering nog een zin aangegeven
als verwant met Gezelles gedicht: En de duisternis heeft het niet begrepen.
Verderop in hoofdstuk 1 van Johannes wordt dat toegespitst: Het licht was
in de wereld, maar de wereld, die door Hem was gemaakt, heeft Hem niet
aanvaard. Hij kwam tot de zijnen, `maar de zijnen ontvingen Hem niet' (Et
sui eum non receperunt: v. 10-11). In Als de Ziele luistert komt deze negatieve uitkomst niet expliciet naar voren, maar is er wel aanwezig. Het eerste
woordje van het gedicht, `Als', dekt een positieve en een negatieve kans:
positief in de betekenis : `wanneer' of: `telkens wanneer' en mogelijk negatief

12 Romano Guardini, De Heer. Utrecht/Antwerpen 1962, 588-590; veel van de door mij gebruikte
bewoordingen vindt men terug in Joseph Ratzinger Bededictus XVI, Jezus van Nazareth.
Deel I, Van de doop in de Jordaan tot de Gedaanteverandering, Tielt, Lannoo 2007, 349.
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in de betekenis van: Indien', 'op voorwaarde dat'. Tussen v. 1 en v. 13 is
Gezelles tekst positief vervuld van het goddelijke leven. Maar toch bevatten
zijn verzen 1 en 13 in het woordje `Als' een risico. Het kleengedichtje Als de
Ziele luistert heeft de dichter blijkens de bewaard gebleven handschriften
enige moeite gekost. Een van deze handschriften 13 toont een merkwaardige
variant van v. 13. lk citeer vanaf v. 12:
12 't diep verdoken Woord zoo goed
13 (Alles uitgeveegd jw) Als de Ziele luistert!
14 (Och! geschrapt jw) als de Ziele luistert!
Na de lyrisch positieve versregels tot en met 12 valt hier aan het slot niet
alleen de zo nadrukkelijke herhaling op, maar ook het geschrapte tussenwerpsel `Och! ' dat twijfel uitdrukt, met een uitroepteken, en bovendien tussen
twee slotuitroeptekens. Dat is dreigend emotioneel, mogelijk de reden waarom
Gezelle hier heeft ingegrepen. In de definitieve tekst bleef regel 14 achterwege; regel 13 `Als de Ziele luistert', met het uitroepteken als waarschuwend
eindteken, bleef gehandhaafd. Indien men even de lyrische toon van het
gedichtje vergeet, kan men de tekst karakteriseren als een leitenuitspraak' :
`wanner (of indien)... dan is het gevolg enz'. Maar met het oog op het eerste
hoofdstuk van Johannes als bron van inspiratie blijft het goed mogelijk de
gedichttekst te beschouwen als een `directieve' uitspraak, dus met een aanwijzing. 14 Vers 13 is dan niet alleen een cyclische afsluiting, en daardoor niet
in dezelfde lyrische toon als die van het voorgaande, zoals anders wel vaak
het geval is in Gezelles poezie. De wijze waarop men dan de laatste versregel
voordraagt of bij zichzelf beluistert, zal daaraan moeten worden aangepast.

II. CONTEXT VAN ' ALS DE ZIELE LUISTERT'

1.

HET TRADITIONALISTISCH ONTOLOGISME.

Tijdens de Franse Revolutie werd het geopenbaarde geloof vervangen door
de godin van de rede. Maar hoe kon men `redelijk' verbinding leggen tussen
de verering van de rede met de gruwelen van de rusteloos vallende bijl van
de guillotine op de Place de la Concorde, de terreur in Lyon en de noyades te

13 Ze bevinden zich in het Gezellearchief te Brugge.
14 W. Drop en J.H.L. de Vries, Taalbeheersing. Handboek voor taalhantering. Groningen 1974,
68-71. Zonder te verwijzen naar Johannes attendeerde Benoit Standaert (zie noot 10, blz. 3)
ook op de kwade kans, besloten in `Als'.
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Nantes? Dat het vertrouwen van de Verlichting in de rede in wantrouwen
verkeerde is begrijpelijk. Men probeerde na de Franse Revolutie de zekerheid
opnieuw te vinden in het geloof of in de traditie. In Belgie concentreerde zich
het katholieke denken in de universiteit te Leuven, die in 1834 door het Belgische episcopaat was gesticht. Deze universiteit was de eerste erkende katholieke universiteit in Europa. Zij ontving bijzondere aandacht van het pauselijk
gezag, alleen al wegens de daar te onderwijzen godsdienstige leer. Sinds het
midden van de 19de eeuw greep het kerkelijk gezag in Rome en in Belgie
herhaaldelijk in. Christine D'haen verzamelde in haar Gezellebiografie tien
Romeinse veroordelingen. 15 Het meest tragische slachtoffer van deze kerkelijke machtsuitoefening werd de Leuvense hoogleraar Gerard Casimir Ubaghs
(1800-1875). Hij vervulde in Leuven een centrale functie in het filosofisch
onderzoek en onderwijs. 16 Hij werd het middelpunt van een discussie over de
vraag of de mens over het vermogen beschikt om de metafysische waarheid
te kennen en te ervaren, en zo ja in welke mate.
Uiterst kort samengevat leert hij dat iedere ziel over aangeboren ideeen
beschikt, over een onmiddellijke op intultie berustende kennis van het bestaan
en wezen van God. Daarvan is de kennis van al het overige afhankelijk.
Gezelles `Ziele' zou dan voor haar ervaringen over die aangeboren ideeen
beschikt kunnen hebben. Voordat Ubaghs deze leer overnam, hing hij het
traditionalisme aan, dat hij niet voor het ontologisme verliet. De aangeboren
ideeen worden namelijk pas actuele kennis via de overdracht, de traditie door
anderen, die haar al door onderricht hadden verkregen. Het traditionalisme
leert dat de rede voor de zekere kennis van het bestaan van God tekort schiet;
daarom is er een bovennatuurlijke openbaring nodig en een overlevering
(traditie).
Er is geen expliciet verband te vinden tussen Als de ziele luistert en Ubaghs'
leer. Gezelles gedicht paste wel in de spirituele ruimte van de jaren 1850/60
in Belgie, waarin toen Ubaghs' werk grote invloed uitoefende. Men kan de
vraag stellen of Gezelle in de jaren dat hij zijn gedicht schreef met deze theorieen vertrouwd kan zijn geweest. Dit mag gevoeglijk worden aangenomen,
De wonde in 't hert, 299-300.
16 H.A.C.M. van Grunsven, Gerard
15

Casimir Ubaghs, Heerlen 1933. Zie ook de opzienbarende
studie over de ideeenstrijd waarvan Ubaghs slachtoffer werd, het in 2006 in Vaticaanstad
verschenen: Johan Ickx, La Santa Sede tra Lamennais e san Tommaso d'Aquino. La condannadi Gerard Casimir Ubaghs e della dottrina dell'Universita Cattolica di Lovanio (18341870), Citta del Vatican (Archivio Segreto Vaticano), XXXIX + 619 blz. Wellicht zal deze
studie tot een herwaardering van het belang van Ubaghs kunnen leiden. Zie hierover het artikel
van Jos Vrankcx in Tertio nr. 311, 25 januari 2006, 8-9.
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aangezien in 1849 Isidoor Bouquillon op het Kleinseminarie metafysica en
logica doceerde en Frans Morel de wijsbegeerte van de moraal. Beiden waren
adepten van de Leuvense school. 17 Gezelle zelf refereert nergens in zijn poezie aan Ubaghs' leer. En aangezien Als de Ziele luistert niet ingaat op bovengenoemde begrippen, kan het gedicht zowel met als zonder bevestiging door
Ubaghs' leer worden begrepen.
Tegen Ubaghs' leer kwamen bezwaren, die uitgroeiden tot een lange en harde
strijd die, na een Romeins verbod van de discussie in 1861, eindigde met een
veroordeling en verbod door Rome in oktober 1864 van het onderwijs in zijn
ontologisch traditionalisme. Elementen van deze leer werden definitief verworpen door het Eerste Vaticaans Concilie (1869-1870). De leer werd toen
bevestigd dat God uit de schepselen met zekerheid gekend kan worden door
een verstandelijke redenering die vanuit het gevolg leidt naar de oorzaak
bevestigd. Verworpen werd de traditionalistische leer dat de goddelijke openbaring onmisbaar is voor de aanvaarding van Gods bestaan. Ook de ontologische leer dat God door op intuItie berustende kennis onmiddellijk te kennen
is en de grond is voor alle verdere kennis, werd verworpen.
Toen Gezelle aan het Engels seminarie wijsbegeerte doceerde en met Ed Huys
correspondeerde, blijkt hij om pedagogische redenen moeite gehad te hebben
met het aannemen van een wijsgerige visie, zelfs als die leer door de bisschop
voorgeschreven werd. Hij achtte het gewenst ook andere opvattingen, als het
traditionalistisch ontologisme van Ubaghs, aan de orde te stellen. Een voor
ons als gezond te beschouwen pedagogiek, die echter in het Brugse bisdom
van de bisschoppen Malou en Faict voor Gezelles positie als leraar wijsbegeerte een gevaarlijk uitgangspunt zou zijn geweest. Zulk een strategie zou
niet mogelijk zijn in het epicentrum van verzet tegen Ubaghs' leer, dat het
bisdom Brugge toen was. Wel bracht Guido Gezelle dit ter sprake in zijn correspondentie met genoemde Ed Huys, leraar wijsbegeerte aan het Klein Seminarie te Roeselare. 18 Maar hij zal van Ubaghs' leer hebben afgezien; want als
leraar wijsbegeerte heeft hij toch kunnen blijven functioneren tot 1865. Hij
zal de raad van collega Huys hebben gevolgd en zich meer hebben toegelegd
op de leer van Thomas van Aquino. 19 Met Huys had Gezelle overigens een
17 Zie Felix Van den Berghe, Het philosophisch onderricht van Guido Gezelle in het Engels
Seminarie te Brugge. Gezelle-museum Brugge 1953 (overdruk uit Collationes Brugenses
t. xux, nr. 5). pp. 13-14.

18 Zie Van den Berghe, Het philosophisch onderricht van Guido Gezelle in het Engels Seminarie
te Brugge.
19 Van den Berghe, Het philosophisch onderricht van Guido Gezelle in het Engels Seminarie te
Brugge 19, 22-23.
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orthodoxe waakhond aan zijn zijde. Zie Huys' brief aan mgr. Malou op 22
juni 1861, waarin hij een docent aangeeft, die de valse leer volgt van Ubaghs
en Laforet in plaats van die van Thomas van Aquino ! 20
Sporen van de strijd tegen of voor Ubaghs en de zijnen zijn niet te vinden in
Gezelles poezie, en het heeft daarom weinig zin details van deze strijd in
verband met deze poezie te brengen. 21 Zoals vaak het geval is bij teksten uit
het verleden worden door de auteur veel elementen als te bekend of vanzelfsprekend beschouwd om onder woorden te worden gebracht. Later is een
toelichting dan vaak welkom. De toelichting bij vers 1 hierboven bracht zulke
impliciet gehouden basisbegrippen in verband met de ziel weer aan het licht.
Ook moeten voor menigeen, vooral voor priesters, de woorden 'al dat leeft'
en 'Woord' te bekend geweest zijn om ze als citaat uit Johannes 1,1-5 te
hoeven signaleren: het was voor hen een overbekende dagelijkse tekst, zij het
in het Latijn.
Maar in Als de Ziele luistert was er geen plaats voor leerstukken over de al
dan niet aangeboren kennis van de ziel en de mate van de daaruit voortvloeiende rol van de traditie. Ze konden voor Gezelles boodschap kennelijk gemist
worden. Er was daarin geen ruimte voor beide kanten van de problematiek.
Gezelle is als dichter in zijn gedicht niet neutraal, maar buiten de partijen.
Van den Berghe trekt mogelijk te zware consequenties uit de correspondentie
van Gezelle met Ed Huys. Hij schrijft zelfs: `Zo heeft Gezelle talrijke aanknopingspunten gevonden in de bespiegelingen van het traditionalistisch
ontologisme, meer zelfs dan in de traktaten van de H. Thomas en het wijsgerig oeuvre van Balmes ' . 22 Voor zover bekend heeft Gezelle met Ed Huys
slechts gecorrespondeerd van 10 oktober 1860 tot 18 maart 1861. Van den
Berghe schrijft voorts : `De drang van Gezelle naar een niet-thomistische
opvatting der wijsbegeerte maakte de dichter in de ogen van de Kerkelijke
Overheid misschien minder geschikt om in te staan voor de verstandelijke
vorming van de studenten uit het Engels Seminarie'. 23 Dit valt moeilijk te
rijmen met het feit dat Gezelle nog tot 11 oktober 1865 zijn filosofische
20 Christien D'haen, De wonde in 't hert, Tielt, Latino() z.j. 307.
21 Voor een overzicht van de gecompliceerde wijsgerige situatie in Belgie in Gezelles tijd zij
verwezen naar Ferd. Sassen, Van Kant tot Bergson. Geschiedenis van de wijsbegeerte der

negentiende eeuw, Antwerpen-Aamsterdam 1952, 75-92, 220-225; Christine D'haen, De
wonde in 't hert. Guido Gezelle: een dichtersbiografie. Tielt, Lannoo z.j., 298-307 Paul Thoen,
`Contexten van Gezelles Taaldenken' in: Collationes 2000,161-201.
22 Van den Berghe, Het philosophisch onderricht van Guido Gezelle in het Engels Seminarie te
Brugge 23.
23 Van den Berghe, Het philosophisch onderricht van Guido Gezelle in het Engels Seminarie te
Brugge t.a.p.
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onderwijs heeft kunnen voortzetten. Het Belgisch episcopaat was de paus zeer
toegedaan. Onder hen was de Brugse mgr. Faict een van de felst intransigente
strijders. 24 Gezelle kon in zijn positie als leraar wijsbegeerte op het seminarie
onmogelijk jaren lang tegen allerlei overheidsverboden discussies over de leer
van Ubaghs uitlokken.
Dat wil niet zeggen dat Gezelle ook buiten zijn functie als professor wijsbegeerte aan het Brugse seminarie over de kwestie Ubaghs gezwegen zou hebben. We kennen zulke uitingen niet, maar er zijn van anderen, die met hem
correspondeerden, meningen te vinden ten gunste van Ubaghs in bewoordingen die de indruk wekken dat zij wisten bij Gezelle aan het goede adres te
zijn. Christine D'haen publiceerde de volgende uitlatingen in haar Gezellebibliografie : G. Verriest : "k Ben nu meest bezig met de psychologie van
Ubaghs. 'k Vinde er nog al moeijelijke dingen in, hoe stel je 'et gij? ' (17-011861) en: B. Devriere: "k peize dat mijnen avokaet Ubaghs gelijk heeft'
(23-10-1862). Gezelles broer Jozef meldt op 17-10-1862 dat hij elke week de
lessen volgt van Laforet en Ubaghs, en dat hij in het bijzonder die van Ubaghs
waardeert, die hij wel hele dagen zou willen volgen. Op 15-7-1863 vraagt hij
Guido geld om de filosofie van Ubaghs te kopen. Op 8-9-1863 schrijft hij
hem: 'Vous dites de demander un certificat a M. Ubaghs ' .25
Deze citaten werden geschreven tussen september 1861 en oktober 1864. Op
15-8-1860 voltooide mgr. Malou een tweede memorandum voor de paus over
de valse leer van het traditionalisme en op 8-9-1860 veroordeelde hij met
name o.a. Ubaghs. 26 De strijd rond de leer van Ubaghs en de zijnen was volop
aan de gang. Op 19-12-1861 werd door Rome de strijdende partijen het zwijgen opgelegd in afwachting van een definitieve uitspraak. Op 11-11-1864
werd het onderwijs in de leer van Ubaghs verboden.27
Gezelle heeft als dichter aan de controverse rond Ubaghs geen aandacht
besteed en het feit dat hij als leraar wijsbegeerte aan het Engels Seminarie tot
1865, dus vijf jaar, zijn functie heeft kunnen vervullen doet vermoeden dat
hij van sympathie voor Ubaghs zo weinig blijk heeft gegeven dat het bisdom

24 Zie over o.a. deze religieuze, politieke, diplomatieke en culturele geschiedenis Vincent Viaene,

Belgium and the Holy See from Gregory XVI (1831-1859). Catholic Revival, Society and
Politics in 19th-Century Europe, Leuven 2001. Een samenvatting verscheen in: Kadoc 2001
(Katholieke Universiteit Leuven), nr. 3, mei: 'In de ban van het katholiek reveil. Belgie en het
Vaticaan in de 19de eeuw'.
25 De wonde in 't hert, 305-306.
26 Ibidem, 301-302.
27 Van den Berghe, Het philosophisch onderricht van Guido Gezelle in het Engels Seminarie te
Brugge 17.
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hem gedurende die periode voor de orthoxie van zijn lessen niet gevaarlijk
heeft geacht.
Heeft Gezelle als dichter aan de controverse rond Ubaghs geen aandacht
besteed, zoals ik hierboven constateerde, ook het feit dat hij als leraar wijsbegeerte aan het Engels Seminarie tot 1865, dus vijf jaar, zijn functie heeft
kunnen vervullen doet vermoeden dat hij van sympathie voor Ubaghs zo
weinig blijk heeft gegeven dat het bisdom hem gedurende die periode voor
de orthodoxie van zijn lessen niet gevaarlijk heeft geacht. Als Gezelle in
Kortrijk en tenslotte tijdens zijn laatste levensjaar weer in Brugge in zijn
gedichten een mystieke instelling uitdraagt, hebben ze een neo-thomistische
inslag. Tijdens zijn werk aan de vertaling van mgr. Waffelaerts Meditationes
Theologicae in het Vlaams onder de titel Goddelijke Beschouwingen was een
lang verblijf in de neo-scholastieke denktrant onontkoombaar. Ubaghs' leer
lijkt decennia lang bij Gezelle niet meer bekend, en ook niet (meer?) in zijn
bibliotheek bewaard.

2. '

DE TALE DES VADERLANDS'

In Gedichten, Gezangen en Gebeden van 1862 nam Gezelle twee teksten op
die begonnen in proza en eindigden in podzie. Een ervan, Aurora, is in dit
opstel niet van belang, de andere, DeTale des Vaderlands, is het des te meer,
omdat het afsluitende deel ervan bestaat uit het kleengedichtje Als deliele
luistert, waarin Gezelle enkele wijzigingen aanbracht. In de latere uitgaven
van de bundel werd Als de ziele luistert niet meer als slot van DeTale des
Vaderlands opgenomen; alleen het prozagedeelte bleef gehandhaafd.
DE TALE DES VADERLANDS
Een edel kind wierd zekeren nacht uit zyns vaders
slot gevoerd en in een vreemd land gebracht.
Gekerkerd, tot dat iemand zyn losgeld betalen zou,
sleet het droeve dagen en nachten.
5
Geen een zyner beulen verstond zyn eigen tale, noch
hoorde 't ooit de klanken des vaderlands.
Het zweeg immer stil en gaf te kennen, by middel van
teekens, het weinige dat het behoefde.
Eens nachts, in zynen slaep, verscheen hem een die
10 sprak.
De lieve klank ontsloot den lang gesloten mond des
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kinds, en hy, die wakend zweeg, sprak in de zoete
begoochelingen van den slaep.
De droom verdween,28 de tale stierf op zyne lippen.
15
Aldus hoort de ziele somtyds lyk stemmen van hier
boven die tot haer spreken.
Hoe zou zy niet antwoorden en ook spreken dan?
Immers heur eigen tale is 't die zy gehoord heeft, de
tale des hemels, de tale des vaderlands.
20 Welke zoetigheid zoo lang zy luidt! Eilaes een oogenblik en 't is voorby ! 't Lichaem en de banden Adams
eischen hunne regten weerom en de droom des dichtens
is voorby ! Niets blyft er over dan de hoop die nooit vergaet.
25 Spreekt my dikwyls, o God, in de blyde tale des vaderlands!
Als de ziele luistert
Spreekt het al een tael dat leeft,
't Lyzigste gefluister
Ook een tael, een teeken heeft,
5
Blaren van de boomen
Kouten met malkaer gezwind
Wateren ende stroomen
Klappen luide en welgezind,
Wind en weer en wolken,
10 Wegelen van Gods heiligen voet,
Talen en vertolken
't Diep gedoken woord zoo goed,
Als de ziele luistert!
Vergeleken met de tekst van 1860 vertoont Als de ziele luistert een aantal
varianten. Allereerst: de plaatsing zonder witregel van het kleengedichtje Als
de Ziele luistert onder de laatste regel van De Tale desVaderlands, waardoor
beide teksten een geheel vormen onder de titel De tale des Vaderlands. Vervolgens de varianten in de tekst van het deel Als de ziele luistert, waaronder
de wijzigingen in de spelling van spreek' in Spreekt' in v. 2 en van `Woord'
in `woord' in v. 12 voor de interpretatie belangrijk zijn:
v. 1: ziele i.p.v. Ziele (in 1893, de laatste autorisatie door Gezelle: ziele) / 2.
spreekt i.p.v. spreek' et (in 1893 spreekt het / 4. een tael, een teken i.p.v. en

28 Er staat `aendween': zetfout voor"verdween', door Gezelle zelf verbeterd in een exemplaar
van Gedichten. Gezangen en Gebeden voor Frans De Cori
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tael en teeken (in 1893 een taal en teeken) / 7. Wateren ende i.p.v. Baren
in de (in 1893 baren in de) 9. weer i.p.v. wee (in 1893 wee) / 11. en vertolken
i.p.v. ende tolken (in 1893 en vertolken) / 12. woord i.p.v. Woord
(in 1893 Woord / zoo goed i.p.v. zoo zoet (in 1893 zoo zoet... / 13. ziele i.p.v.
Ziele (in 1893 ziele).
Toen Gezelle het prozagedicht verbond met het kleengedichtje tot een tekst
onder de titel De Tale des Vaderlands sloot dat een interpretatie van beide
delen in. Hij zag tussen hen een verwantschap waardoor hij ze met behulp
van het aanbrengen van enkele veranderingen tot een nieuwe eenheid kon
smeden. 29 Hoe dat proces verlopen is, blijkt moeilijk volledig te achterhalen,
doordat de handschriften juist vanaf het moment dat Gezelle de teksten bij
elkaar voegde onvolledig en onduidelijk zijn. Toch is het de moeite waard
zich of te vragen – ook al is daarover geen zekerheid te verwerven – waarom
hij voor of tijdens de samenstelling van de bundel deze tekst op deze wijze
vaststelde.
De tekst van het handschrift van DeTale des Vaderlands – voor zover het
bewaard is gebleven in het Gezellearchief te Brugge – werd aan het eind
verkort met strepen in donkerder inkt dan die van de oorspronkelijke tekst.
In dezelfde donkere inkt werd na `Niets blyft er' (regel 23) de tekst geschrapt,
luidende:
meer ( <geschrapt) over dan 't [ < de t mijn aanvulling J14/] gewigte des
sterfelyken lichaems (<geschrapt) bands en den hoop, die nooit vergaet,
de hoop ( <geschrapt) zal de tael spreken en blyven spreken de tael der
poezie den lof van Hem alleen: den altyd eeuwig schoonen goeden God.
Deze geschrapte tekst werd vervangen door de slotzin in proza: `spreekt my
dikwyls o God de blyde tale des vaderlands'.
Zoals ik al heb vermeld, zijn de meest ingrijpende veranderingen voor het
gedeelte Als de ziele luistert: het plaatsen van deze tekst onder de titel DeTale
des Vaderlands, de wijziging van de spelling van Spreek"in spreekt, (waarvoor ik verwijs naar I §vers 2. Spreek'et al een tael dat leeft, derde alinea),
en de vervanging van de hoofdletter van `Woord' in v. 12 door de kleine letter van `woord'. Men kan zich afvragen of hier misschien een zetduiveltje een
streek heeft geleverd: zou Gezelle `Woord' met een W hebben bedoeld, maar
de fout over het hoofd hebben gezien? Dit lijkt me onwaarschijnlijk, omdat

29 Tot een voorlopige eenheid, want in de eerstvolgende druk van Gedichten, Gezangen en Gebeden (1879) liet hij het deel Als de Ziele luistert weg en bleef het prozagedeelte als prozagedicht
over.
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hij op dezelfde pagina in dezelfde tekst de zetfout `aendween' (regel 14) in
het exemplaar voor Frans De Cort heeft verbeterd in ' verdween', maar hij
' woord' heeft laten staan. De verandering van Woord' in `woord' brengt een
gevoelige betekenisverandering met zich mee voor het gedichte deel met consequentie voor de gehele tekst. In 1860 had `Woord' de betekenis van 'Logos',
de Tweede Persoon van de H. Drie-eenheid. Het luisteren in Als de Ziele
luistert kan een mystieke weg naar het Woord Gods blijken. Dit is in 1862
niet meer aan de orde. Welke betekenis heeft ' woord' dan in De Tale des
Vaderlands, waar het ressorteert onder deze titel?
In de gehele tekst kan men drie stadia onderscheiden: 1. de parabel (r. 1-16);
2. de voltooiing ervan met merkbare betrokkenheid van de verteller, het meest
door 'my' in r. 25 (r. 17-26); en 3. het gedicht: veralgemening naar de schepping en daarin verborgen de bevrijdende poezy.
Het prozadeel heeft de vorm van een parabel. Een parabel pleegt te bestaan
uit een doorlopend verhaal, waarin beeld met werkelijkheid of situatie met
situatie wordt geconfronteerd en aandacht wordt geschonken aan een hoofdgedachte. Daarin is hier de traditionele platonisch-christelijke gedachtegang
te herkennen, dat het menselijk bestaan een gevangenis, een ballingschap is.3°
In Gezelles verhaal is een kind ontvoerd naar een vreemd land en opgesloten
tot er losgeld wordt betaald. Niemand verstaat zijn taal, die hij daardoor niet
meer hoort. Totdat in zijn slaap een anonieme stem in de hem vertrouwde taal
hem toespreekt en hij daarop in die eigen taal reageert. 31 Daarna zwijgt het

30 Zie hierover, mede in verband met

De Tale des Vaderlands, J. Opsomer, `Gezelle, Plato en

`platonisme". In: Gezelliana. Kroniek van de Gezellestudie 1995/1-2, 3-53, i.h.b. 9-14. Opsomer wijst erop, dat er geen aanwijzingen zijn dat Gezelle Plato of Plotinus heeft gelezen, maar
dat hij hier deel had aan een platonisch-christelijke traditie.
31 Men kan deze stem, zoals B.F. van Vlierden doet, toeschrijven aan een engel – al doet Gezelle
het hier niet expressis verbis. Van Vlierden weidt uit over Gezelles motief van de 'Engel,
(Geest der Poesif , Engel Rafael), in zijn proefschrift Guido Gezelle tegenover het dichterschap, Kapellen 1967 (biz. 20-29, 66), waarbij hij ook de stem in DeTale desVaderlands
betrekt (27). Gezelle heeft zich in een brief aan Van Oye uitgelaten over de engel Rafael. Hij
benoemde de engel tot Toesis-Engel Raphael' die volgens het boek

Tobit Tobias leidt en

terugleidt bij de reis naar en van Rages. Tijdens een maaltijd leek het, alsof de engel meeat en
-dronk, maar in werkelijkheid nam hij een onzichtbare maaltijd tot zich, die door de mensen
niet kon worden gezien, die wezenlijker was dan de zichtbare maaltijd. Gezelle ziet een parallel daannee: Poesis en Religie genezen door te leiden naar de wezenlijke waarheid, al lijken
ze te begoochelen. N.B. Aileen voor Gezelle was Rafael in deze brief aan Van Oye van 22-061858 (Tub. XVII, 18-19) een `Poesis-Engel'; volgens de kerkelijke traditie was hij het voor
genezing, wat Gezelle natuurlijk wist en hier impliciet gebruikte.. De meest degelijke studie
over Gezelle en de engelen is van R.F. Lissens, 'De engel der Poezy' in

Gezellekroniek 3,

Kapellen 1965.
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kind weer. Maar soms hoort hij stemmen van boven die tot hem spreken.
De verteller laat zich dan kennen met de retorische vraag of het kind dan niet
weer in zijn taal gaat spreken. Helaas gaat het om korte momenten van geluk.
Want: "t Lichaem en de banden Adams eischen hun regten weerom'. Hier
doet dezelfde mensvisie zich kennen die minder uitgesproken ten grondslag
ligt aan de begin- en slotregel van het kleengedichtje Als de Ziele luistert: de
ziel kan zich openstellen voor het Woord, de Tweede Persoon. Zij is de
rechtstreekse schepping van God. Dat is anders gesteld met het andere deel
van de mens, het lichaam, dat zijn allereerste oorzaak in Adam vindt met de
erfzondelijke neiging tot de zonde. Maar de hoop zal nooit vergaan. De verteller bidt daarom tot God als slot van de parabel om dikwijls te spreken in
`de blyde tale des vaderlands'. DaarvelOr al werd 'de tale des vaderlands'
gelijkgesteld met 'de tale des hemels'.32
De donkere zijde van het menselijk bestaan krijgt in de parabel een veel
zwaardere nadruk dan in het kleengedichtje van 1860; want daarin is het
gevaar verscholen in het dubbelzinnige `Als' in het begin en aan het eind.
Zoals het ook verborgen is in de aanvang van het Johannes-evangelie.
De hoop krijgt meer ruimte in het kleengedichtje dan in het aan de parabel
toegevoegde slot. In die parabel spelen het leven en het licht niet die alomtegenwoordige rol die in het Johannes-evangelic ondanks de ook daar genoemde
miskenning beleden wordt. Het leven en het licht verschijnen slechts of en toe
door de stemmen in de droom, die 'de droom des dichtens' genoemd wordt.
Moge, wenst de verteller, in deze droom God 'in de blyde tael des vaderlands', 'de tale des hemels' spreken. Het gaat om de poesis, de wezenlijke
dichterlijke taal, waarvoor te weinig liefde is. Er zijn verbindingen te leggen
met andere gedichten van Gezelle uit dezelfde Roeselaarse tijd, die deze blijde
taal ondanks de heersende miskenning doen kennen: o Vrye vlaemsche poesis
en Een druppelken poezy. In deze gedichten vindt men dezelfde tegenstelling
terug als in de parabel: de onachtzame, verstikkend aandoende omgeving en
de mogelijkheid van een onverwachte daaruit verlossende kracht van de
poezy.

32 Bij deze vergelijking ligt het voor de hand aan een vers uit de Hebreeenbrief te denken: `Wie
zo spreken, geven duidelijk te kennen dat zij op zoek zijn naar een vaderland. Hadden zij
heimwee gehad naar het land van hun herkomst, dan hadden zij gemakkelijk kunnen terugkeren, maar hun verlangen ging uit naar een beter vaderland, het hemelse.' (Hebr. 11,14-16)
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0 VRYE VLAEMSCHE POESIS
0 Vrye vlaemsche poesis!
Gy sprankel van de dichterziel
Die brandend uit den hemel viel,
Gy bloeme en blinkend veldgewas,
Gy orgeltael, gy wierooktas
Gy ! ... al wat ik niet zeggen kan,
Men kent u niet in 't eigen land
Der vrye vlaemsche poesis!
Gedichten, Gezangen en Gebeden, (1862),53

EEN DRUPPELKEN POEZY
Aen Gustaf Verriest
Hoe bly is de arme vogel toen
Hy, lange lang geboeid,
Weerom zyn vlerk mag open doen
En in den hemel roeit!
En hoe is 't arme vischke bly,
Dat, in myn net gepakt,
Half dood gesperteld, los van my,
Weerom in 't water smakt!
Het gouden vliegske blyde ruischt
Het, werk- en worstelen moe,
Wanneer ik zyn gevang, myn vuist,
Ontluikend open doe!
Zoo bly en is myn ziele niet,
Maer zeven mael zoo bly,
Wanneer ik, moe en mat, geniet
Een druppel poezy.
In 't vry bewind des vogels en
In 't koele ruim daervan,
En 'k weet niet waer ik nog al ben;
Wanneer ik dichten kan;
't Gedacht springt als de visch die zeer
In 't water kristalyn
Blank blinkt en weerom blinkt aleer
'k Hem wel gewaer kan zyn;
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Bepereld als het vliegske, licht,
En schitterend in de zon
Zoo vliegt en lacht het los gedicht
Met zynen dichter ton:
Neen, bly en is myn ziel toen niet,
Maer is iets meer als bly,
Wanneer zy, God zy dank! geniet
Een druppelken poezy !
Gedichten, Gezangen en Gebeden (1862), 21-22
Gezelle vormt door de toevoeging van het kleengedichtje aan de parabel een
parallel met een tegenstelling : in de parabel klinkt een stem, soms gevolgd
door stemmen (meervoud!) van hierboven, wat duidt op de hemel, nog meer
door de kenschetsing van die stemmen als 'de tale des hemels'. Er is een
ontwikkeling van een naar meer stemmen. In Als de ziele luistert klinken
meteen meerdere stemmen door van 'al dat leeft' : luister maar naar de bomen
en de stromen.
Het `diep gedoken woord' blijkt voor menigeen in het eigen land te `diep gedoken' te zijn, maar het klinkt voor de dichter op verlossende wijze – zoals voor
het ontvoerde kind– zij het op te weinig momenten, maar dan is het toch ten
voile te herkennen en te genieten. Voor Gezelle waren overal, zowel in de
natuur en als in de taal, de hemel en God te vinden: door het dichterlijke
`woord' was er de in het kleengedichtje uitgesproken kans om op te klimmen
naar het `Woord', maar niet onder de titel De Tale des Vaderlands. Kennelijk
was er voor de rechtstreekse verbinding met de Tweede Persoon van de Drieeenheid, als in het oorspronkelijke Als de Ziele luistert, in de nieuwe context
geen plaats meer. De relatie met het Woord in Johannes 1 kon voor hem niet
zo maar met de parabel verenigd worden. De kans op die genade wordt dan ook
in deze redactie van De Tale des Vaderlands alleen maar gesuggereerd. Aan
het `Woord' werd de goddelijke hoofdletter ontnomen, waardoor de betekenis
ervan beperkt werd tot het voor menigeen moeilijk te erkennen `diepgedoken
woord' van de `poezy', 'de Tale des Vaderlands', die wel zou kunnen functioneren als een verlossing belovend teken van boven voor de verlangende ziel.
Het was voor het kleengedichtje winst, dat Gezelle terugkeerde naar de oorspronkelijke opzet. In 1871 kwam een tweede druk uit van XXXIII Kleengedichtjes met de tekst van Als de Ziele luistert volgens de versie van 1860. In
de tweede druk (1879) van Gedichten, Gezangen en gebeden nam Gezelle
De Tale des Vaderlands op, puur als prozagedicht zonder het kleengedichtje.
En zo bleef het.
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Samenvattingen — abstracts

Persoonsvormen van werkwoorden in de zuidelijke Nederlandse dialecten. Inleidende beschouwingen bij een onderzoek
op basis van de RND-gegevens
Georges de Schutter
As far as the abundance of morphological forms is concerned, Dutch occupies a mid position between Icelandic and German on the one hand, English,
Afrikaans and the continental Scandinavian languages on the other. The
same applies for all Dutch and Frisian dialects. Still, the variation patterns
between those dialects are impressive. It is the aim of this article to provide
an overall picture of the development of Old Germanic verb forms into the
various patterns found in the southern half of the Dutch language area. The
data for this research were taken from the impressive collection known as
the Reeks Nederlandse Dialectatlassen, collected between 1925 and (roughly)
1975.
This article is meant as a general introduction to the research field. It is my
intention to go much deeper into these problems in a serious of articles to be
published in the review Taal en Tongval: the first one will deal with 1st p.
sing. forms, the second with 1st and 3rd pl. forms, the third with 2nd p. and
3rd p. sing. forms.

Metaforische betekenissen van Nederlands vertalen
Willy Vandeweghe
Verbs for the translation activity in many languages extend their meaning to
metaphorical senses where the notion of interlingual message transfer has
disappeared. In investigating the meaning extensions of the Dutch verb vertalen, 'to translate', a notion of 'substitutive transformation' is called for in
an attempt to outline the extension path which is followed to arrive at the
metaphorical meaning. The transitive and reflexive use of metaphorical
vertalen is illustrated with corpus material.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN /

331

Spiegeleffecten en zelfbewustzijn in de 17de-eeuwse
literatuur
Jean Weisgerber
Although mirrors may deform reality, and thus show things different from
what they are, it is possible for the individual to achieve a sort of self knowledge through them. However loose the basis of this self knowledge may be,
it is a source of a person's consciousness of his/her identity or individuality.
It is important to acknowledge that this gaining of consciousness is dependent
on the relationship between subject and object, through the act of looking
itself (Plato, Alcibiades 1, 133).
Plato's ideas, the mirroring and the coming to consciousness through the
relationship with the other, as well as the ethical aspects included, are focused
upon by Shakespeare, Hooft, La Fontaine, Vondel a.o. Their thesis is that it
is people around us who show us who we are, by confronting us with both
our merits and shortcomings.
Romanticism brings another model to the fore: the poete maudit, the asocial
genius, the paria, whose self consciousness is no longer based on a stable
social network of relationships, which could be used to evaluate his behaviour,
and thus to define and refine it. Traces of this attitude are to be found in
MaHarm& Van de Woestijne and in Valery's narcissism.

Ziel en correspondentie in het Keizerrijk.
Psychomachie en psychokritiek. Over enkele van Bordewijks
"correspondentieverhalen"
Dorian Cumps
The present paper compares two short stories by F. Bordewijk, both dealing with
an irrational conformity between youngsters from opposite social backgrounds.
The first one, Keizernjk, belongs to the realistic mode of the author and contemplates the subject from a socio-historical point of view. The second one, Ziel en
correspondent, reveals a metaphoric construction and pertains to the fantastic
literature; its plot exemplifies a psychological conflict, reading as a modern
psychomachia; it is underlain by an original recreation of the Orpheus legend.
Our analysis is based on a methodological reflection which emphasizes the
necessity of a clear distinction between a close reading of the stories and
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psycho-critical approaches; as to avoiding misinterpretations, it is necessary
to emphasize the poetical differences between the allegoric structure of Ziel
en correspondent and the rather more anecdotic narration of a short story such
as its counterpart Keizerrijk.

Tekst en context van Gezelles "Als de ziele luistert"
Jan J.M. Westenbroek
The version of Gezelle's poem "Als de ziele luistert" that is well known to
the public, was not published until 1893. Earlier versions date from 1860
(XXIII Kleengedichtjes) and 1862 (Gedichten, Gezangen en Gebeden, in
which it formed the conclusion of the poem 'De Tale des Vaderlands').
The little poem thus displays a number of remarkable variants, and, more
importantly, it served different functions.
This article first offers a textual analysis that is deemed necessary for the
contemporary reader to come to a full understanding. It then focuses on two
contextual features:
– The position of the original text within the harsh theological discussion
concerning the 'traditional ontologism' taught by Professor Ubaghs
(University of Louvain) in the years in which the poem was composed;
though the poem fits into the theory in some ways, and Gezelle himself
knew the theory, there does not appear to be a direct relationship with it.
– The function as conclusive part of 'De tale des Vaderlands' in 1862. The
Woord' (Word) in the poem drops its godly status here, to turn into `Poezy'
(Poetry), 'de tale des vaderlands' (the language of the fatherland), a signal
from Above, with a promise of redemption for the longing soul.
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Bloggen in de middeleeuwen.
Naar een corpus voor de 15de- en
16de-eeuwse Nederlandse dialecten
en idiolectenl

Chris de Wulf, medewerker van de Academie

1. EEN GOED GEDOCUMENTEERDE PERIODE IN DE GESCHIEDENIS
VAN HET NEDERLANDS : DE 1 3DE EN 14DE EEUW
Het Corpus Gysseling (CG), het corpus van Middelnederlandse teksten tot
1300, heeft in zijn digitale verschijningsvorm een belangrijke impuls gegeven
aan de medioneerlandistiek. Vooral het eerste deel met ambtelijke teksten
(voornamelijk oorkonden) heeft de historische taalkunde van het Nederlands
Naar hedendaagse uiterlijk gegeven waarbij ze is gemodelleerd naar de
moderne (corpus-)dialectologie. Voor het eerst heeft de taalkundige toegang
tot geografisch verscheiden en stilistisch (behoorlijk) uniforme data – in digitale vorm – voor oudere varianten van het Nederlands. De variationele aanpak
heeft geleid tot twee dialectatlassen voor de 13de eeuw: 2 Berteloots Bijdrage
tot een klankatlas van het dertiende-eeuwse Middelnederlands 3 en Mooijaarts
Atlas van Vroegmiddelnederlandse taalvarianten. 4 Het succes van het CG
heeft tevens de nood aan een vergelijkbaar, maar veertiende-eeuws, corpus
aangetoond. Genoemd naar de initiatiefnemers, bevat het Corpus Van ReenenMulder (CRM) ruim 4000 oorkonden, waarvan in de meeste teksten alle

1k dank Jozef Van Loon en Georges De Schutter voor hun nuttige opmerkingen bij een eerste
versie van dit artikel.
2

Aihoewel die werken strikt genomen dateren van voor de beschikbaarheid van het digitale
corpus.

3

Gent, 1984.

4

Utrecht, 1993.
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tokens zijn gelemmatiseerd en voorzien van morfologische tags. 5 Afgezien
van verscheidene artikelen door de corpusbouwers zelf, was het CRM ook de
insteek voor een proefschrift over een corpusgebaseerde lokalisatiemethode,6
en op dit moment worden de data gebruikt voor een fonologische atlas van
het veertiende-eeuwse Nederlands. 7 Dit snort onderzoek is mogelijk omdat
de oorkonden in het CRM en het CG aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Die voorwaarden zijn (1) temporele en geografische lokalisatie, (2) lage
sociale status en (3) originaliteit.8
(1) Oorkonden en vooral de lokale oorkonden die we geschikt achten voor
geolinguistisch onderzoek, getuigen van transacties, overeenkomsten of
beslissingen uit de rechtspraak. Hun wettelijke status is mede ontleend aan
de eerbaarheid van degenen die de gebeurtenissen hebben vastgesteld,
by. schepenen. De wettelijkheid kan daarom bewezen worden doordat deze
getuigen, naast de betrokkenen in de transactie vermeld, de akte `tekenen'.
Dat kan ondermeer met een persoonlijk zegel, of met een gemeenschappelijk
zegel van de instelling waar die mensen toe behoren (bv. de schepenbank).
Die aanwezigen worden doorgaans aan het begin en op het einde van de akte

5

Daarbinnen vallen deelcorpora te onderscheiden die door de KANTL werden bezorgd, en
onlangs online ter beschikking werden gesteld. Het Cl4NL-NeG bevat 441 oorkonden uit
zuidelijk Vlaanderen en westelijk Brabant die als digitale transcriptie (XML) worden aangeboden; Cl4NL-PoS bestaat uit 157 zuidelijk-Vlaamse teksten (omgeving leper, Oudenaarde,
Zottegem, Velzeke) in digitale transcriptie, en voorzien van lemma- en PoS-informatie.
Zie http://www.kantl.be/ctb/corpus. Het C 14NL is ontstaan als bescheiden aanvulling bij
het CRM, en sluit er organisatorisch en qua opzet dan ook bij aan. In wat volgt bedoelen
we met het CRM daarom het hele areaal aan 14de-eeuwse oorkonden, met inbegrip van de

6

zuidelijke aanwinsten.
Rem 2003. De samenstellers van het corpus gaan op dit moment de hostingmogelijkheden na
die tot de beschikbaarstelling van de data moeten leiden. Intussen kunnen geinteresseerden zich
richten tot Prof. dr. van Reenen (Meertens Instituut, Amsterdam) of dr. Rem (Radboud
Universiteit, Nijmegen).

7
8

De Wulf, proefschrift UGent, verwacht in 2009.
Deze vereisten zijn overgenomen uit de opzet van het CRM, en werden eerder in extenso
beschreven door P. van Reenen & M. Mulder, Ten gegevensbank van 14de-eeuwse
Middelnederlandse dialecten op computer' in

Lexikos 3 (1993), p. 259-279. Ze werden herno-

men als een set aanbevelingen voor dergelijke corpora in P. van Reenen, 'Het l4de-eeuwse
Middelnederlandse oorkondencorpus als dynamisch-systematisch referentiekader voor taal-

Talig Erfgoed. De zuidelijke Nederlanden in de
14de eeuw. Gent, p. 59-72. Gysseling heeft die principes op zich niet gevolgd bij de opbouw

kundig onderzoek' in: Vanhoutte, E. (red.),

van het CG, aangezien hij Been selectie tussen meer en minder gepreciseerde teksten hoefde
te maken: het CG is in opzet exhaustief. Voor de lokalisatie van heel wat teksten heeft hij
dan ook de zgn. taalkundige methode gebruikt. Zulke teksten worden meestal uitgesloten
door degenen die het CG (deel I) voor corpusonderzoek gebruiken, om taalkundige cirkelredeneringen te vermijden.
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opgesomd, met vermelding van de hoedanigheid, zoals de plaats waarvoor ze,
in dit voorbeeld, als schepen zetelen. Verder is het belangrijk voor de rechtsgeldigheid dat de akte de datum van opstelling vermeldt. Dit alles betekent
dat de tekst van een bepaalde akte min of meer rechtstreeks gekoppeld kan
worden aan een bepaalde plaats en een bepaald moment. Om een tekst als
representatief voor een uitgifteplaats te kunnen beschouwen, is het wel belangrijk dat de betrokkenen (o.m. oorkonder en destinataris) van diezelfde plaats
zijn. Als dat niet het geval is, is het moeilijk om zo'n oorkonde een plaats te
geven in een geografisch en temporeel strikt georganiseerd corpus. Voor
bepaalde ' gemengde' oorkonden kan wel een uitzondering gemaakt worden
als de vermelde plaatsen dicht in elkaars buurt liggen. In plaats van een lokale
of plaatselijke oorkonde, kunnen we zo'n tekst dan als een regionale oorkonde
beschouwen. Die oorkonden moeten dan wel een duidelijke, bijzondere status
in het corpus krijgen.9
(2) Het principe lage sociale status komt min of meer overeen met wat in
de dialectologie Non-Educated Rural Male wordt genoemd. Middeleeuwse
oorkonden zijn echter niet geschreven door NORM' s, behalve dan wat het
mannelijke aspect betreft. Older en Rural kan voor oorkonden nog het best
geherinterpreteerd worden als ' weinig mobier , al moeten we ook daar weer
kanttekeningen bij plaatsten. In de meeste gevallen zullen wereldlijke en zeker
geestelijke klerken een deel van hun opleiding wel buiten hun lokale gemeenschap hebben gehad, of die opleiding mogelijks hebben gekregen van een
niet-lokale meester. Bij religieuze klerken is het lokaliteitsprobleem het
grootst: religieuze orden halen hun leden uit een veel groter gebied dan de
lokale gemeenschap. Daarom hebben de samenstellers van het CRM de voorkeur gegeven aan oorkonden die uit een wereldse instelling komen, meestal
schepenbanken. Met g age sociale status' wordt dan eigenlijk bedoeld dat de
oorkonde door een lokale administratie is uitgegeven, en bijvoorbeeld niet

Voor het CRM is een nieuwe reeks Kloekecodes in het leven geroepen om deze bijzondere
status zichtbaar te kunnen maken. Elk charter krijgt een exclusief volgnummer dat de datum
van aanmaak, de plaats (als Kloekecode) en een volgnununer bevat, b y . 1241p37501 voor (van
rechts naar links te ontcijferen) de eerste tekst uit 1375 en uit Gent (I 241). De regionale oorkonden gebruiken een variant van de Kloekecode van de dichtsbijzijnde (of meest waarschijnlijke) plaats van herkomst, waarin het numerieke deel wordt vermeerderd met 500. Oorkonde
nummer IB41r37501 is zo een oorkonde uit `regio Gent'. De regionale status van de oorkonde
wordt tevens weergegeven doordat de extensie van de Kloekecode (in het gewone systeem
meestal p, soms a, b, etc.) hier steeds r is. Een uitgebreide beschrijving van het syteem-Kloeke
is ondermeer te vinden op http://www.meertens.knaw.nliprojecten/mand/ECARTkartografiefie.
html (sic).
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door een grafelijke of hertogelijke kanselarij. Die laatste konden namelijk, net
zoals kloosters, een beroep doen op scribenten uit een immens groot gebied.
(3) De vraag of de tekst van een oorkonde een bepaalde plaats en een bepaald
moment vertegenwoordigt, is niet alleen te beantwoorden door rekening te
houden met de instellingen en de datum die vermeld zijn. Van cruciaal belang
hier is dat de tekst in originele vorm is overgeleverd. Zoniet, dan kan de tekst
verschillende talige lagen bevatten. Een 15de-eeuwse kopie van een
14de-eeuwse oorkonde, is in dat opzicht geen betrouwbare getuige van het
14de-eeuwse dialect. Het uitgangspunt dat we iiberhaupt met een originele
tekst te maken hebben wanner we zgn. originelen gebruiken, wordt evenwel
deels ondermijnd doordat oorkonden doorgaans al netversies van eerder
gemaakte minuten zijn, en dat ook andere oorkonden binnen hetzelfde schrijfcentrum tot voorbeeld kunnen hebben gediend. We kunnen er echter wel van
uitgaan dat wat wij originelen (willen) noemen, in feite vaak eigentijdse
kopieen zullen zijn. Dit is echter nog helemaal iets anders dan kopieen van
een (veel) latere datum, die zeker door een andere auteur (met potentieel ook
een heel ander dialectologisch profiel) gemaakt zijn.
Met inachtneming van de bovenvermelde criteria, vormen de 13de- en
14de-eeuwse corpora nuttige instrumenten waarmee de taalkundige geografische en temporele variatie binnen die eeuwen onderzocht kan worden.
Ze behelzen een periode waar ook in officiele documenten als oorkonden, de
lokale verschillen nog enorm groot kunnen zijn, zeker in de taal van de lokale
klerken. Deze corpora benaderen voor de oudere taalfases daarmee in grote
mate de modernere dialectcorpora van de negentiende en twintigste eeuw in
hun mogelijkheden. 1°

10 Die moderne corpora zijn evenwel meestal opgebouwd rond systematische vragenlijsten die

schriftelijk worden verstuurd of (meer recent) worden opgenomen als spraak en achteraf
getranscribeerd. De meest recente met een grote geografische reikwijdte zijn de GTRP-data
(morfologisch en fonologisch, ondermeer – en het best – toegankelijk via de website van het
Meertens Instituut), de SAND-data (syntactisch, ib.) de regionale woordenboeken (data nog
niet algemeen beschikbaar, cf. http://fuzzy.arts.kuleuven.be/rewo), en de iets oudere, moeilijk
toegankelijke data van de RND (met digitaal maar op papier raadpleegbaar ondermeer bij de
UGent, vakgr. Nederlandse Taalkunde, voorbeelden wel beschikbaar op http://www.let.rug.
n1/--heeringa/dialectology/atlas/rnd/). Dit alles werd voorafgegaan door de voor zijn tijd heel
innovatieve, dens opgebouwde dialectenquétes van Pieter Willems voor het Frankische gebied.
Zijn negentiende-eeuwse data zijn beschikbaar op microfilm in een handvol plaatsen (zoals
UGent, vakgr. Ned. Tik.). De originele schriftjes met ingevulde vragenlijsten worden bewaard
in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde in Gent. De KANTLbibliotheek beschikt ook over microfilms. Die worden thans gedigitaliseerd dankzij een toelage
van FWO-Vlaanderen.
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De periode tussen de veertiende eeuw en de moderne dialecten is echter slecht
gedocumenteerd. De 16de en 17de eeuw gelden als scharnierpunten in de
ontwikkeling van het (Standaard) Nederlands en van de politieke geschiedenis
van de Nederlanden. De ontwikkeling van het moderne Nederlands hangt
namelijk nauw samen met de aantrekkingskracht van de Hollandse steden op
de zuidelijke en oostelijke regio's, en op mensen van ver daarbuiten. Daar net
aan voorafgaand, in de 15de eeuw, is een periode van relatieve taalkundige
stabiliteit, waarbinnen we de ingredienten van de latere Nederlandse smelthoes nog in behoorlijke mate onafhankelijk van elkaar kunnen onderzoeken.

2.

DE BLINDE VLEKKEN AANPAKKEN

Na – en misschien al op het einde van – de veertiende eeuw wordt interpersoonlijke administratie (de materie die we tot die tijd in oorkonden terugvinden), geprofessionaliseerd en gecentraliseerd. Geleidelijk aan wordt dit
type teksten erg formeel en meer en meer schrijftalig. Deze evolutie hangt
samen met de opkomst van het notariaat. Op die manier worden oorkonden,
zelfs de teksten die aan het hierboven beschreven lokaliteitsbeginsel lijken te
voldoen, hoe langer hoe minder geschikt als getuigen van een lokaal dialect.
Daarom is het belangrijk dat voor het onderzoek van de laat- en postmiddeleeuwse taalvariatie een dubbel spoor bewandeld kan worden: een voortzetting
van de oorkondencorpora in de l5de eeuw enerzijds, en een corpus van verschillende soorten egodocumenten anderzijds. De naam egodocument verwijst
naar autobiografische teksten zoals dagboeken, memorieboeken, persoonlijke
brieven, reisjournaals en notities, voorzover ze niet voor een (ruim) publiek
zijn opgevat. Ze zijn voor persoonlijk gebruik geschreven of met de bedoeling
binnen de familie te blijven, en maken daardoor de meeste kans om het dialect
of idiolect van de auteur weer te geven. We geven verderop weer welke criteria we zullen gebruiken om een corpus van dergelijke teksten op te zetten,
maar geven eerst een overzicht van andere (Nederlandse) databases die de
periode na de 14de eeuw overbruggen. Daarbij beperken we ons tot niet-literaire teksten. Voor taalkundig onderzoek garanderen literaire teksten ons niet
voldoende geografische en temporele precisie voor de talige gegevens die ze
bevatten. De veronderstelde originele talige uiting is in de meeste ons overgeleverde teksten gecorrumpeerd door het intertekstuele ontstaansproces en/
of het veelvuldige kopieren, aangezien echt originele literaire teksten niet zijn
overgeleverd. Die overwegingen zijn al vaker gemaakt voor de historische
taalkunde, ondermeer (en uitgebreid) door Van Loon (2001).
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In het volgende overzicht focussen we op niet-literair taalmateriaal van de
15de en volgende eeuwen.

3. DATABASES VAN NIET-LITERAIR NEDERLANDS VANAF

DE 15 DE EEUW : EEN OVERZICHT11
Door het gebrek aan structurele financiering van corpusopbouw voor de
humane wetenschappen in de Lage Landen, een toestand die in Vlaanderen
waarschijnlijk schrijnender is dan in Nederland, zijn de bestaande corpusopbouwinitiatieven behoorlijk gefragmenteerd. Meestal zijn het individuele
onderzoekers of onderzoeksgroepen die, met het oog op de eigen noden, een
specifiek corpus verzamelen. Het gebeurt zelden dat jarenlang lopende projecten worden gehonoreerd, die als enig doel het aanleggen van een bruikbaar
corpus hebben. Voor corpusonderhoud worden ook zelden bevredigende
oplossingen gevonden, met uitzondering misschien van de grote lexicologische realisaties van het INL.
Dergelijke projecten moeten het in de fondsenwerving opnemen tegen individueel onderzoek, dat, ironisch genoeg, net van de beschikbaarheid van dergelijke corpora afhangt. De moeizame fondsenwerving voor corpusopbouw
heeft dus rechtstreeks negatieve implicaties voor vernieuwend taalkundig
onderzoek in de Nederlanden.
Niet-literaire corpora voor het Nederlands van de late middeleeuwen tot de
19de eeuw zijn:
– Cartago. 12 Zo'n 35000 charters uit Groningen en Drenthe tot het jaar 1600
worden in facsimile en diplomatische transcriptie (HTML) aangeboden op
het internet.
– Niet-Friese Testamenten (NFT) uit Friesland. 13 Deze database bestaat uit
diplomatische transcripties, overgenomen uit eerdere papieren edities van
in het Nederlands geschreven Friese testamenten van de 15de en 16de
eeuw. Ze worden als PDF aangeboden.

11 Voor een deel van deze informatie heb ik dankbaar gebruik gemaakt van het Netwerk Diachronie (www.diachronie.n1).
12 Beschikbaar op http://www.cartago.nl.
13 Op http://www.fa.knaw.nl/faidownloads/Geschiedenis,%20Letterkunde%20en%20Naamkunde/
friese-testamenten-tot-1550/friese-testamenten-tot-1550-in-pdf
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– Corpus Ruesink (CR) 14 of `Hofboek en Voluntaire protocollen Bredevoort'
bevat oorkonden en rekeningen over/van het voormalige heerschap
Bredevoort. De teksten zijn 16de- en 17de-eeuws. De CR-website biedt een
inventaris en transcripties van de (originele) teksten als PDF.
Verder zijn er ook inventariserende projecten, die vaak ook naar egodocumenten verwijzen:
– Narrative Sources. 15 Dit is een inventaris van semifictionele en niet-fictionele verhalende bronnen uit de Lage Landen, die tien eeuwen overspant
(6de - 16de). Daaronder zijn kronieken, dagboeken, reisdagboeken,
heiligenlevens etc. in het Nederlands, Frans en Latijn. Deze database biedt
zelf geen digitale edities van deze teksten aan, maar wel een uitgebreide
bibliografie en verwijzingen naar eventuele bestaande edities.
– Sailing Letters. 16 Dit is een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek in
Den Haag, dat 17de- en 18de-eeuwse Nederlandse brieven en rekeningen
catalogiseert. Die verzameling werd gevonden in de Britse National
Archives. De verdere exploratie van dit materiaal loopt bij de Universiteit
Leiden als het WO-project 'Brieven als buit' o.l.v. M. Van der Wa1.17
– www.egodocument.net, door Rudolf Dekker gecreeerd, is een uitgebreide
inventaris en bibliografie van egodocumenten (dagboeken en reisdagboeken) uit de (vooral noordelijke) Nederlanden van de jaren 1500 tot
1914.
Nauw verbonden met de postmiddeleeuwse geschiedenis van het Nederlands,
is de opkomst en consolidatie van creooltalen die op het Nederlands
zijn gebaseerd of erdoor zijn beInvloed. Specifieke corpora hiervoor zijn:
The Surinam Creole Archive (SUCA), 18 Negerhollands Creole Archive
(NECA) 19 and the Cape Pidgins Archive (CPA).2°

14
15

Zie http://www.heerlijkheidbredevoort.nl voor de inventaris en toegang tot de transcripties.
Cf. www.narrative-sources.be.

16 De inventaris en informatie erover zijn to vinden op http://www.kb.nl/s1/index.html.
17 http://www.brievenalsbuit.n1/
18

Cf. www.ru.nl/suca.

19 Cf. Cefas van Rossem, Hein van der Voort, Die Creol taal. 250 years of Negerhollands texts.
Amsterdam 1996.
20 Niet gepubliceerd.
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Projecten met andere talen als onderwerp zijn ondermeer het hierboven
vermelde Narrative Sources (Lage Landen, dus ook Frans en Latijn), en
het Franse Egodoc-project,21 waarin edities van 18de- en 19de-eeuwse egodocumenten gegenereerd zullen worden.

4. EDITIE VAN AUTOGRAFISCHE LAATMIDDELNEDERLANDSE
EGODOCUMENTEN ALS BRON VOOR HISTORISCHE DIALECTEN IDIOLECTGRAMMATICA ' S22
In het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie van de KANTL wordt
gewerkt aan een corpus van 15de- en 16de-eeuwse egodocumenten volgens
de eerder vermelde vereisten die de historische taalkunde stelt. In een eerste
fase werden de selectieprocedure en de editietechniek verfijnd, en werden de
voorbereidingen getroffen voor de uiteindelijke oplevering. Die zal bestaan
uit een set 'good practices' voor de aanleg van zo'n corpus, een online inventaris van in aanmerking komende manuscripten, en de online uitgave van
verschillende van deze handschriften. We halen de gebruikte criteria aan.
In Van Loon (2001) worden twee types van niet-literaire teksten vergeleken
met het oog op taalkundig onderzoek. Het gaat om egodocumenten enerzijds,
en processtukken – of getuigenverklaringen om precies te zijn – anderzijds.
Dat laatste type bevat weergaven van directe rede en komt heel dicht in de
buurt van het idiolect of dialect van echte taalgebruikers uit vroeger tijden.
Van Loon vermeldt ondermeer de studie van Vanacker (1963) over de taal
van zulke getuigenverklaringen uit de 15de t.e.m. de 17de eeuw als voorbeeld
van het potentieel van dit soort bronnen. Er blijken echter ook wel restricties
op het gebruik van dit soort data te zijn, waarvan de belangrijkste de nogal
eenzijdige thematiek is. "Vermeldingen van wapens, lichaamsdelen, eigendomskwesties e.d. voeren de boventoon" (Van Loon 2001: 421). Dat is een
probleem dat zich ook wel in zekere mate voordoet bij oorkonden.
Egodocumenten, en meerbepaald dagboeken, zijn een genre zonder dergelijke

Actes du colloque international de
Montpellier 'Les ego-documents a l'heure de l'ilectronique. Nouvelles approches des espaces
et des reseaux relationelles. 2003, Presses universitaires de Montpellier, Montpellier. De data,
bestaande uit een facsimile en een transcriptie van het joumaal van ridder Marie Daniel Bourree de Corberon, bevindt zich op http://arcanews.univ-montp3.fr/egodoc.

21 Zie: Pierre-Yves Beaurepaire, Dominiqe Taurisson (red.),

22 De opzet van dit project wordt ook uiteengezet op http://www.kantl.be/ctb/project/2008/egodocumenten.htm. Promotoren zijn J. Van Loon en F. Willaert (beiden UA en KANTL).
Uitvoerder is de auteur van deze bijdrage.
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thematische beperkingen. Bovendien kunnen we de drie voorwaarden, die de
middeleeuwse oorkondencorpora voor de historische taalkunde zo geschikt
maken, ook gemakkelijk naar (bepaalde typen van) egodocumenten vertalen.
(1) Temporele en Geografische Lokalisatie. Alledaagse autobiografische
teksten zoals dagboeken, reisjournaals en familieboekjes zijn normaliter voorzien van data. Ze worden als een soort logboek bijgehouden en meestal is er
een direct verband tussen de aangegeven data en de log-ingangen. Dit onderscheidt dagboeken e.d. van memoires, die op het einde van een heel lange
periode worden gereconstrueerd. Het moet wel gezegd dat veel dagboekachtige teksten verschillende genres bevatten (die binnen een manuscript evenwel
vaak van elkaar te onderscheiden zijn), zoals log-/dagboeken, memoires, en,
vaak voorafgaand, zgn. dode – dus overgeschreven – kronieken.23
Aangezien de beschreven feiten in memoires ten hoogste een aantal decennia
voorafgaan aan het moment waarop de tekst is ontstaan, biedt dit soort tekst
ook wel een zekere eenheid van taal en geattesteerde tijd, zeker in een groot
taalhistorisch perspectief.
Een andere problematiek is de geografische lokalisatie, of, anders gezegd, het
vaststellen van het dialect dat in een tekst wordt weergegeven. De levensloop
van een auteur heeft ongetwijfeld een invloed op de vraag of zijn egodocument wel een regionaal of lokaal gebonden taalgebruik kan weergeven. Het
is daarom belangrijk om over voldoende informatie over de auteur te beschikken, zoals zijn plaats van herkomst, plaatsen waar hij heeft gewoond, en het
soort mensen in zijn omgeving, bijvoorbeeld zijn professionele contacten.24
Meestal vinden we die informatie terug in het egodocument zelf. Dat betekent
echter wel dat niet-autografische teksten, of teksten van anonieme auteurs,
buiten het bereik van het hier voorgestelde corpus moeten vallen.25

23 Jan De Pottre (°1525-+ 1601) combineert zo'n `dode kroniek' met zijn memoires, Simon de

Rikelike (onbekend-ca. 1601) houdt een soort register van zijn rekeningen bij in het Nederlands, en voegt een kroniek toe in het Frans, Pieter Segers (1551-1621) schrijft zijn levensloop
tot een bepaald punt in een stuk, en voegt dan dagboekingangen toe voor meerdere jaren.
De manuscripten bevinden zich, in volgorde, in de Koninklijke Bibliotheek (KB) Hs. 15885;
RA Brugge Aanwinsten 3944; RA Gent Alg. Familiefonds 7693.
24 Bij voorkeur komen zowel de auteur als zijn ouders uit hetzelfde gebied.
25 Twee bekende voorbeelden zijn de reisjournaals van de gebroeders Karel (1533-1584) en

Lieven (onbekend-1610) Rijm (Oesterreichische Staatsbibliothek 8590 & 7441). Die zijn
(hoogstwaarschijnlijk) door andere reisgezellen geschreven, vermoedelijk bedienden. Mogelijks
gaat het respectievelijk om een zekere Johannes van den Brande en Pieter van den Doerpe,
maar behalve het feit dat ze in dienst waren of gereisd hebben met de broers Rijm, is er nets
over hen geweten.
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(2) Lage Sociale Status. We weten dat geletterdheid in de middeleeuwen veel
beperkter was dan nu, en dat de mensen van wie de egodocumenten zijn
overgeleverd een zekere sociale status moeten hebben gehad die vaak samengaat met een zekere geografische (en misschien sociale) mobiliteit. Die sociale
status staat de overlevering van een heel lokaal taalgebruik daarom wat in de
weg. De geschriften die bewaard zijn, blijken vaak te komen van mensen die
ook beroepshalve vaak en veel schrijven en feiten hebben bijgehouden.
We denken dan bijvoorbeeld aan (parochie)priesters, kooplieden en diplomaten.26
Voorzover die geen grote literaire ambities hadden, kan het taalgebruik dat
ze hanteren in ieder geval nog dicht bij een spontane en persoonlijke taal
aanleunen. Of dat het geval is, moet per tekst afzonderlijk worden bekeken.
De beslissing om zo'n tekst voor taalkundig onderzoek te gebruiken, zal voor
een groot stuk afhangen van de vraag of hij vooral voor persoonlijk/familiaal
gebruik, dan wel voor een wijder publiek bestemd lijkt te zijn.
(3) Originaliteit. Als men kan schrijven, kan men ook lezen. Wie de behoefte
en de mogelijkheid had om zijn leven aan het papier toe te vertrouwen, kan
dus ook beinvloed geweest zijn door andere teksten. Dagboeken die zaken
beschrijven die niet uit de tijd of uit de omgeving van de auteur stammen,
zouden dan ook overgenomen kunnen zijn uit andere teksten, zoals kronieken. 27 In handschriften die zo een mengvorm aan teksten bevatten, moet
het onderscheid tussen de waarneembare en niet waarneembare feiten dus
consequent gemaakt worden door de onderzoeker.
Behalve problemen i.v.m. originaliteit die zich tijdens de genese van de tekst
kunnen voordoen, is er ook het punt van de latere kopie en de editie. Latere
kopieen van een egodocument nemen we best niet in aanmerking, aangezien
ze ongetwijfeld een gelaagdheid vertonen die de attestatie van het originele

Christiaan Munters was priester (Ms. in KB Hs. II 1593),
Jan De Pottre koopman, net als Simon de Rikelike (Brugge), Herman Pottey
(Brabant, Ms. bij Archief van de Nederlandse Leeuw in Den Haag) en Pieter Segers (Gent).
Edmond van Dynter (Brabant) was echter een professioneel schrijver, in dienst bij de Bour-

26 De Limburgse dagboekauteur
de Brabander

gondische hertog (Ms. KB Hs. IV 687).
27

Jan De Pottres manuscript, bijvoorbeeld, bestaat uit twee goed te onderscheiden delen: het
eerste is een kroniek die de veertiende, vijftiende en het begin van de zestiende eeuw omvat,
het tweede is een combinatie van zijn memoires en lokale gebeurtenissen tijdens zijn leven,
die weliswaar door hem zijn vastgesteld (ook al hield hij zijn dagboek niet constant bij in die
periode).
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taalgebruik in gevaar brengt. Op dat vlak is er hetzelfde probleem als dat
wat zich bij (kopieen van) literaire werken voordoet. Daarnaast valt ook te
vermelden dat er in de negentiende eeuw een enorme interesse is ontstaan
voor egodocumenten, waardoor er toen veel in druk zijn uitgegeven. Zulke
edities kunnen waardevolle informatie verschaffen over de context van het
originee1,28 maar aangezien de editienormen in die tijd nogal laag lagen in
vergelijking met die van de moderne filologie, blijft het noodzakelijk dat de
originele manuscripten worden geconsulteerd.
In wat volgt wil ik laten zien hoe zulke egodocumenten kunnen bijdragen
tot een beter begrip van de verschijnselen die we op basis van de bestaande
corpora tentatief vaststellen. De vocaal van bracht, die in heel wat dialecten
velair wordt gerealiseerd, dient hierbij als voorbeeld. Een corpus van 15de- en
16de-eeuwse teksten stelt ons in staat een en ander preciezer te dateren.
De bovenvermelde principes, die leiden tot een goed gedocumenteerde en
gelokaliseerde set talige gegevens, geven ons daartoe de kans.

5. VOORBEELD : DE VOCAAL VAN BRACHT IN HET BRUSSELSE

DIALECT VAN JAN DE POTTRE
5.1.

INLEIDING

Een goede spellings- en uitspraakmarkeerder voor de Vlaamse dialecten is
de vocaal in (N1.) bracht – brachten – gebracht. 29 Als we die vocaal traceren
in de tijd, komen we terecht bij de Germaanse IV. Volgens de historische
grammatica's zou die, wanneer gevolgd door een consonantcluster bestaande
uit een nasaal, een fricatief en een occlusief, onderhevig geweest zijn aan
verlenging en nasalisatie. Dat laatste gaat gepaard met regressie van de nasale
consonant. 30 In een volgend stadium kan ook de aldus ontstane vocaal zijn
nasale kwaliteit verliezen en bovendien weer verkorten. Voor bracht heeft dit
in sommige dialecten de volgende evolutie opgeleverd: bract > bri3xt >
bräxt > bräxt. 31 Hetzelfde principe heeft tot Nederlands zacht geleid.
Van Loon (1986: 28-29) veronderstelt dat de oorspronkelijk mediale a in die

28 En om de transcriptie van het origineel te optimaliseren.
29 In wat volgt, verwijzen we vooral naar 'bracht', maar onze bevindingen gaan net zo goed op
voor het meervoudsimperfectum en het voltooid deelwoord.
30 Daarmee knopen we aan bij SchOnfeld (1970: 29) en FAND (I: 16).
31 Cf. FAND (ib.).
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positie, onder invloed van de nasaal, een behoorlijk velair allofoon had, waardoor we in de tweede fase eerder een realisatie als brkt moeten veronderstellen. Dat helpt te verklaren waarom het vervolg dan verschillend is geweest
voor de westelijke en de oostelijke dialecten, toen bij volledig nasaalverlies
de allofone relatie verdween. In het oosten kon de vocaal aansluiten bij
een bestaande aa-achtige vocaal (uit Germ. e), met de hierboven beschreven
evolutie als gevolg. Het voormalige allofoon ging dus op in zijn fonetisch
dichtste buur. In de kustdialecten kon de (lange) vocaal in bracht, bij gebrek
aan lange aa, alleen aansluiten bij oo. Voor het Engels vallen in dat opzicht
de vormen brought en soft te noteren, en voor sommige westelijke Nederlandse
dialecten, de equivalenten brocht, zocht. Het traject dat is afgelegd, kan op
de volgende manier worden beschreven:
brAi-jxt

> brut

> bräxt
> brOxt

> braxt (oosten)
> brOxt (westen)

In de huidige dialecten stellen we echter het volgende vast. Terwijl een
velaire vocaal in woorden als bracht, dat in het AN een korte /a/ heeft, als
een kustdialectisch verschijnsel wordt beschouwd, kennen de continentale
dialecten van Brabant een velaire realisatie van wat nu de lange /aI/ is in
het AN: de lange Wgm. a en de in de open syllabe gerekte Wgm. a. By.
Brabants st[al]n (staan), m[oi]ke (maken). Dit Brabantse fenomeen is
expansief en de impact daarvan is zichtbaar op kaart 1. Daar wordt de verhouding weergegeven tussen de velaire en de open/mediale realisaties van
de vocaal van maken in de Nederlandse dialecten. De gegevens voor die
kaart zijn moderne data. 32 Het inlegkaartje toont de dichtheid van het materiaal: hoe donkerder, hoe meer data. Lichte vlekken representeren daar dus
gebieden met weinig materiaal, en moeten daarom met meer omzichtigheid
worden benaderd. In de hoofdkaart is de donkere kleur gereserveerd voor
(meer) open/mediale realisaties (aa-achtig), de lichte kleur voor (meer)
velaire realisaties (oo-achtig). We wijzen er hier op dat de velaire realisatie
in Brabant, in Limburg en in Groningen waarschijnlijk het gevolg zijn van
drie afzonderlijke fenomenen. 33 De velaire vocaal in Oost-Vlaanderen echter
is zeker het gevolg van Brabantse invloed.
32 GTRP (Goeman-Taeldeman-Van Reenen Project): 20ste-eeuwse fonologische en morfologische dialectdata. Zie http://www.meertens.knaw.nl/mand/database/. Voor de kaarten 1 en 3 in
onze bijdrage, beschouwen we het spectrum van [n] tot [u] als velair, [an-] tot [ct-i] als open/
mediaal. De grens ligt dus tussen [n] en [a-i]. De karteertechniek voor de drie kaarten is afkomstig van Evert Wattel, die we hierbij danken. Zie daarover Wattel & Van Reenen (1995).
33 De Limburgse velarisatie van /a/ is in ieder geval ouder dan de Brabantse. We stellen ze al
vast in de 13de- en 14de-eeuwse oorkonden, terwijl er dan nog geen spoor te bekennen valt
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Kaart 1: 20ste eeuw m[a.]ken/m[o.ken]
Kaartprogramma ontwerp Evert Wattel

5.2.

BESTAANDE CORPORA EN BRACHT

5.2.1. Middelnederlands
De veertiende eeuwse toestand wordt op kaart 2 gevisualiseerd. 34 Op de
hoofdkaart geldt: hoe donkerder, hoe meer de spelling <bracht> is aangetroffen; hoe lichter, des to vaker <brocht> voorkomt. In de inzetkaart tonen
de donkere delen opnieuw de gebieden met de meeste data, in de lichtere

van het Brabantse equivalent. Het is o.i. ook onwaarschijnlijk dat de jongere Brabantse velarisatie is geimporteerd uit Limburg, gezien de perifere status van Limburg ten opzichte van
Brabant. Zie ook De Wulf 2009 (in voorbereiding) over de Limburgse vroege velarisaties van
Wgm. Lange /fi/ en gerekte /5/.
34 Een kaart met dertiende-eeuwse data van Berteloot (1984: II, 12) toont een vergelijkbare
distributie, maar met minder materiaal.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN / 347

Kaart 2: 14de eeuw br[a]cht/br[o]cht
Kaartprogramma ontwerp Evert Wattel

gebieden is het net veel schaarser – te schaars om er definitieve uitspraken
over te doen. De kleurovergangen in de weinig bezette gebieden zijn gebaseerd op een extrapolatie van de omliggende gebieden met meer data.
Het Middelnederlandse materiaal uit de oorkonden toont dat <brocht> vooral
in Vlaanderen, Holland en Utrecht voorkomt. Meer oostelijk heeft <bracht>
de bovenhand: in Brabant, Limburg en in het Noordoosten. We denken dat
we redelijkerwijs kunnen aannemen dat de <o>-spellingen een rneer velaire
uitspraak vertegenwoordigd zullen hebben dan die met <a>.
In oostelijk Vlaanderen, met name in de Denderstreek, treffen we een overgansgebied aan, waar beide varianten ongeveer even vaak voorkomen. Brussel
behoort echter duidelijk tot het <bracht>-gebied en telt zelf 5 voorkomens van
<bracht> (vs. 0 <brocht>).
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Kaart 3: 20ste eeuw br[a]cht/br[o]cht
Kaartprogramma ontwerp Evert Wattel

5.2.2. De huidige dialecten
De 20ste-eeuwse GTRP-data tonen een andere distributie van open/mediaal
vs. velair vocalisme in bracht aan. De meeste dialecten hebben nu een korte,
velaire vocaal, gaande van [o] over [o] tot zelfs [u] in sommige plaatsen.35
Kaart 3 visualiseert deze verhoudingen in de moderne dialecten.36
De lichte delen op de hoofdkaart geven een groot gebied met velaire vocaal
aan. Dit omvat nu ook heel Brabant (en bijgevolg Brussel). De open/mediale
varianten komen voornamelijk in de oostelijke dialecten voor, en, in mindere
mate, in Holland en Utrecht.37
35 Enkele plaatsen ten oosten en ten zuiden van Antwerpen-stad.
36 Zie voor een meer gedetailleerde kaart van de vocaal in FAND (I: 9).
37 De introductie van (exogeen) bracht in Holland kan wel aan standaardtaalinvloed/standaardisering worden toegeschreven.
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5.3.

MOGELIJKE VERKLARING VOOR HET VERSCHIL TUSSEN DE 14DE
EN DE 20STE EEUW

Op het eerste gezicht lijkt het wel alsof de kustdialectische velaire realisatie
van de korte a (> lo/) in bracht op spectaculaire wijze naar het oosten (Brabant)
is geexpandeerd sinds de 14de eeuw. Dit is echter onwaarschijnlijk gezien de
socio-culturele status van Brabant. Als opkomend economisch en politiek
centrum in de 15de- en 16de- eeuw, is het net Brabant dat zijn stempel op de
andere dialectgebieden heeft gedrukt. Een bruikbaardere hypothese is waarschijnlijk de volgende. Brabants brocht is eveneens endogeen, en is ontstaan
doordat een jongere lange 38 vocaal in bra(a)cht, in aanmerking kwam voor
dezelfde velarisering die we in maken (cf. kaart 1) hebben aangetroffen. Die
observatie werd eerder door Van Loon (1986: 42-44) gemaakt. De combinatie van twee processen (de eerdere aansluiting van bracht bij by . maken,
maakt + de veralgemeende velarisering van de lange aa' s in het Brabants),
kan dan worden geschematiseerd als : br[aI]cht > br[oI]cht > br[o]cht.
Aangezien we voor dat laatste in het veertiende-eeuwse materiaal nog geen
aanwijzingen vinden, ligt de oplossing waarschijnlijk in de volgende eeuwen.
Daarvoor snijden we het Brusselse dagboek van Jan de Pottre aan.

5.4.

BRUSSELSE DATA VAN DE 16DE EEUW: JAN DE POTTRE (°152541601)

Voor dit onderzoekje hebben we enkel het dagboekgedeelte van Jan de Pottres
manuscript geexcerpeerd. Dat volgt op een meer kroniekachtig gedeelte dat
voor een groot deel uit andere bronnen moet zijn overgeschreven. 39 In totaal
vonden we 33 attestaties van de lexemen bracht, brachten en gebracht samen:
gebr<a>cht

4

gebr<o>cht

11

br<a>chten

0

br<o>chten

11

br<a>cht(e)

1

br<o>cht(e)

6

5

totaal <o>

28

totaal

<a>

38 Of tijdelijk verlengde? Cf. FAND (I: 16).
39

Ik maakte gebruik van de editie van B. de St. Genois (1861), zoals die op de DBNL-website
wordt weergegeven (http ://www.dbnl.nlitekst/pott013dagb01_01/pott013dagb01_01_0003.
htm). Een gecollationeerde versie van het manuscript – die ik in de loop van dit project hoop
to realiseren – kan misschien licht verschillende resultaten opleveren.
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Ook hier gaan we er weer van uit dat de spelling met <o> een velaire realisatie in het dialect of idiolect van De Pottre vertegenwoordigt. Met name het
feit dat beide spellingen (<bracht> en <brocht>) 4° voorkomen, geeft o.i. aan
dat dit een punt was waar de auteur, bewust of onbewust, mee worstelde.
De <brocht>-attesties zijn duidelijk veel talrijker dan de <bracht>-voorkomens. Dit wijst er toch wel op dat de velaire vocaal in bracht een element
moet zijn geweest van het Brussels dat we in dit manuscript tegenkomen.
Het schept vertrouwen in het traject (br[aI]cht > br[ox]cht > br[o]cht) dat
hierboven als hypothese is geformuleerd en plaatst de voltooiing ervan in of
net voor de 16de eeuw.

6.

CONCLUSIE

De velaire realisatie van de vocaal in bracht – brachten – gebracht, zoals die
in veel dialecten nu voorkomt, is vermoedelijk to danken aan (op z'n minst)
twee fenomenen:
1) een oude ingveoonse velarisatie die heeft plaatsgevonden tijdens een algemene
Germaanse verlenging en nasalisatie, onder invloed van het postvocalisch
cluster met nasaal + fricatief + occiusief: brAut > bri5xt > brOxt > brOxt;
2) een jongere evolutie waarbij de vocaal in bracht, die was samengevallen
met die in maken/maakt, de postmiddeleeuwse Brabantse velarisering van de
lange as heeft ondergaan. Die evolutie was als volgt: br[a:]cht > br[ox]cht >
br[o]cht.
De corpora die nu beschikbaar zijn (moderne fonologische data en de oorkondencorpora) geven aan dat het eerste fenomeen tegen de 14de eeuw zeker
voltooid was, en dat het tweede toen nog niet was aangevat; terwijl het tweede
wel geattesteerd is voor onze huidige dialecten.
Een snelle blik op het 16de-eeuwse Brusselse dialect van Jan de Pottre heeft
het tijdsbestek voor dat tweede alvast vernauwd tot de 15de en 16de eeuw.
We zijn dan ook hoopvol dat een groot corpus van zulke egodocumenten, die
aan bepaalde voorwaarden voldoen (originaliteit, autograficiteit,...), zal bijdragen tot de precieze vaststelling van allerlei taalkundige problemen die zich
in deze overgangsperiode van het Nederlands voordoen.
40 lk beperk de weergave van de variatie tot de vocaal in de sing. imp. bracht (of brocht), maar
daar gaan wel degelijk ook andere vormen van variatie achter schuil die hier niet relevant zijn.
De vormen bracht, brocht staan hier dus ook voor gebrachtl gebrocht, brachte/brochte, etc.
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Het afwijzen van de wraakzucht in de
17de-eeuwse tragedies het voorbeeld
van Corneille en Vondel

Jean Weisgerber, lid van de Academie

In de finale van Mozarts Enociihrung aus dem Serail staat een vers – "Nichts
ist haBlich als die Rache" – dat de vergevingsgezinde geest van de Verlichting
beklemtoont. De gevangenen van de pasja die door hem uiteindelijk worden
vrijgelaten, bezingen daar in koor zijn "edele Seele" :
(....) menschlich giitig sein,
Und ohne Eigennutz verzeihn,
Ist nur der groBen Seelen Sache!
Aldus de tekst uit 1781 die helemaal overeenstemt met de denkbeelden van
Voltaire. In zijn Traite sur la tolerance (XXIII) richtte de filosoof een gebed
tot God waarin hij op het beroemde gedicht van Schiller, de symfonie van
Beethoven en de hymne van de Europese Unie anticipeerde: "Puissent tous
les hommes se souvenir qu'ils sont freres ! ". 1 Voltaire was niet blind voor de
ontelbare voorbeelden van onverdraagzaamheid die in het Oude Testament
voorkomen, maar hij cijferde die weg. Hij relativeerde ze en schreef ze toe aan
de oude leer van het judafsme. Jezus, zo zei hij, sloeg een andere toon aan.
Oog om oog en tand om tand: aldus luidt de wet van de rechtmatige vergelding zoals die in Exodus (21:24) en Deuteronomium (19:21) geformuleerd
staat. In feite eigende de God van het Oude Testament zich uitdrukkeljk het
voorrecht toe om zich te wreken (Deuteronomium, 32:35): "Mijne is de
wraak en de vergelding"; de mens daarentegen gaf hij het bevel niet te doden:
"Gij zult niet doodslaan". In de bijbel, in zowel de christelijke als de klassieke literatuur krioelt het echter van wandaden die stuk voor stuk overtredingen zijn van dit gebod. Zoals bekend, stond Seneca in de 16de en nog in het

I

Voltaire, Mélanges, red. Jacques van den Heuvel, Parijs, Gallimard, 1961 (P16iade, 152),
p. 638.
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begin van de 17de eeuw model voor talrijke griezelstukken waar het
wraakthema centraal in stond. Men maakte zich geen illusies: agressiviteit
was wilde dieren eigen en men moest nolens volens constateren dat de mens,
hoezeer hij ook probeert zijn rede te doen gelden, daar maar al te zelden in
slaagt en liever zijn animale driften botviert. Er werd dan ook naar gestreefd
de portee van het gebod te beperken en men trachtte zelfs de oorlog te rechtvaardigen. Lipsius (Politica, 1589) was erop uit de raison d'etat met morele
argumenten te staven en Grotius (De iure Belli ac pacis, 1625) brak een lans
voor wat hij legitieme oorlogen noemde. Daarbij merkte hij op dat verzet
tegen geweld niet tegenstrijdig is met de natuurwet (I,3,i) en dat, hoewel
rechtsherstel bij particulieren overbodig was gemaakt door de inrichting van
rechtbanken, deze procedure in uitzonderlijke gevallen wel toegelaten is, m.n.
wanneer rechters verstek laten gaan (I,3,ii). 2
Het waren eigenlijk realistische tussenoplossingen waarbij elkaar uitsluitende
tegenpolen, nl. de tegenovergestelde aspecten van de mens die sedert onheuglijke tijden als een met ratio begaafd dier werd beschouwd, tot op zekere
hoogte een fusie aangingen. In feite leidde geweld tot wraaklust en wraaklust
tot nieuw geweld; de met blindheid geslagen mens handelde doorgaans tegen
alle redelijkheid in. Daar legt de 17de-eeuwse tragedie in het algemeen de
nadruk op in weerwil van breedvoerige beschrijvingen van moorden, tweegevechten en terechtstellingen. Dat vandalen elkaar in het haar vliegen om
een lijk te verminken en een stuk daarvan – zij het maar een vinger – te
roven en als souvenir te bewaren zoals in de Sejanus (1603) van Ben Jonson
het geval is, dat het kraken van Palamedes' schedel duidelijk te horen is
terwijl hij bij Vondel gestenigd wordt (1625), zijn gruweldaden die ronduit
als onmenselijk worden bestempeld. De Engelsman spreekt van "rude multitude", "violent rage" en "cruelty", de Amsterdammer van "dolheit, haet
en moortlust" :
Veel doopten `er in 't bloet de vochtbezweete doecken,
En wrongen 't uit in wijn, en zoopen 't op met vloecken,
En nooden juichend tot d'onmenschelijcke feest
Hun spitsbroers (...) (vv.1981-1984)3

2

3

The Rights of War and Peace, vert. A.C. Campbell, New York, M. Walter Dunne,
1901, Book I, Chapter III., http://oll.libertyfund.org./Texts/Grotius0110, 9/03/2006.

Grotius,
Vondel,

Palamedes of vermoorde Onnozelheit,

Antwerpen, Van Ditmar, s.d., p. 208.
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red. R. Blijstra en H. Bruch, Amsterdam-

In de Cinna (1642) van Corneille verkondigt Emilie van de daken hoe "zoet"
het is onze bloedverwanten, i.c. haar vader, te wreken, maar tenslotte komt ze
tot inkeer. Meestal geeft machtsmisbruik aanleiding tot negatieve reacties.
Zelfs de Mark Antony van Shakespeare (Julius Caesar, 1599, 111,i) die toch
een slimme huichelaar is, scheldt Cassius en Brutus uit voor "butchers"; en
hij voorspelt dat, bijgestaan door Ate, de godin der verblinding uit de Ilias, de
schim van de vermoorde dictator binnenkort de staat in rep en roer zal brengen.
Fysiek geweld krijgt aldus een extra dimensie, d.w.z. een mythologische betekenis : het gaat wel degelijk om een godheid die te vergelijken is met de Furie,
de wraakgodin uit Seneca's Thyestes die Hooft in Geeraerdt van Velsen oproept
(1613, v.174). Hoofdzaak is dat ze een doodsengel is: als moordenaar verloochent de geweldenaar de natuur en het leven zoals blijkt uit de lange lijsten
van misdaden die Augustus ooit pleegde (Cinna, I,iii en IV,ii). Cinna ontzegt
hem alle menselijke waardigheid: "Si l'on doit le nom d'homme a qui n'a rien
d'humain" (v.167). 4 De dwingeland is geen mens meer voor zover hij zijn
dualiteit uit het oog verliest en zich slechts als een roofdier gedraagt, een
"Tigre altere de tout le sang Romain" (v.168). Ik herinner eraan dat Ate de
blinde drift incarneert en Augustus, aldus Cinna, ontbrak het juist aan inzicht
of rnoreel besef. Het voorbeeld van Macbeth (1606?) stelt een ander probleem.
Terwijl de keizer van Corneille zich betert, vervalt Macbeth van kwaad tot
erger. Het stuk van Shakespeare handelt over zedelijk verval: ditmaal kunnen
we zien hoe de tragische held ertoe komt te doden: "This Tyrant (...) Was
once thought honest" (IV,iii). De toeschouwer wordt daarbij met een hele
genante vraag geconfronteerd, nl. zou iedereen in staat zijn om dezelfde ontwikkeling als Macbeth door te maken? Zijn we allemaal onmensen in de dop?
Onvoorspelbaar zijn immers de gevolgen van de erfzonde.
Geweldpleging, meer bepaald koningsmoord, was natuurlijk niet de enige
oplossing om de orde te herstellen. Men kon eraan afzien en de vorst eenvoudigweg onttronen. Hij verloor zijn kroon, maar bracht het er levend af.
Uit de middeleeuwen dateerde het onderscheid dat men toen nog maakte tussen twee verschijningsvormen van de koning, nl. als "body politic" (het
koningschap als instelling of waardigheid) en als "body natural" of fysiek
persoon, aldus E. Kantorowicz. De een kon verdwijnen zonder de ander
afbreuk te doen. Abdicatie is een vraagstuk dat o.m. in Cinna wordt besproken. maar aan de tegenstanders van de vorst bood moord meer veiligheid.

4

Corneille, Oeuvres completes, I, red. Georges Couton, Parijs, Gallimard, 1980 (Pleiade, 19),
p. 918.
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Om geweld te bestrijden werden drie methoden aanbevolen. De eerste bestond
erin de vijandige machten te overtroeven en te bedwingen door onbeperkte
heerschappij in te voeren. De tweede was niet politiek, maar zedelijk van aard;
er werd voorgeschreven boven zichzelf uit te stijgen, hetgeen in feite gelijkstond met zelfoverwinning. De derde was vooral praktisch, heel doelmatig,
doch weinig eervol: het kwam erop neer zich uit de voeten te maken.
Laten we met de laatste beginnen. Weglopen wordt in bepaalde omstandigheden met zoveel woorden aangeraden door Mattheus. Tot de apostelen zegt
Jezus (10:23): "Wanneer zij (degenen die u haten) u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere". 5 Het is de formule waar het christelijk stokisme
van Hooft de voorkeur aan geeft. In Geeraerdt van Velsen heet het:
Wil 't beste deel des volcx verheert zijn van Tyrannen,
Het oordeel staat an haar: des dulden zy, elck een
Die dulde dan met haar, oft geev' hem elders heen. (v.v.786-788)
Als de staten dat goedvinden, mogen tirannen het bewind voeren: de vergadering beslist en wie het daarmee niet eens is, moet het land verlaten. Laten
we niet vergeten dat de Pilgrim Fathers die het gezag van de anglicaanse kerk
niet erkenden in 1608 naar de Republiek waren uitgeweken alvorens zich in
1620 naar Amerika in te schepen. Reeds in 1603, in de Sejanus van Ben
Jonson, wordt de mogelijkheid van een dgl. hooding aangeroerd wanneer
Sabinus (IV,iii) de voorkeur geeft aan duldzaarnheid en inschikkelijkheid
boven opstand. Geeraerdt van Velsen6 en Baeto (1617) werden geschreven
toen die denkbeelden aan de orde waren. Als vredevorst en rencarnatie van
Aeneas vlucht Baeto naar het buitenland om het rijk van de Batavieren te gaan
stichten. Hooft preciseert bovendien dat hij zijn kroon van het yolk ontvangt
en in roil onder ede belooft de privileges in acht te zullen nemen (vv.15031505). Wel wordt Baeto daardoor een "Godt op aerden"(v.1500), een titel die
ongetwijfeld op de nawerking van de absolutistische denkbeelden in de
Republiek wijst – daarover straks –, maar dat neemt niet weg dat uit het
overblijfsel van het feodale contract dat wederzijds hulpbetoon van leenman
en leenheer voorschreef, later de constitutionele monarchie zal ontstaan.

5
6

Vgl. ook Handelingen, 14:5-6.
P.C. Hooft, Gedichten, II, red. F.A. Stoett en P. Leendertz, Amsterdam, P.N. van Kampen,
1900, p. 246. Ben Jonson, The Complete Plays, I, red. F.E. Schelling, Londen-New York, DentDutton, 1928 (Everyman's Library, 489), p. 363: "No ill should force the subject undertake
Against the sovereign (...). A good man should and must Sit rather down wit loss, than rise
unjust".
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De opkomst van het absolutisme in de periode die we nu "vroeg-modern"
noemen, is in ruime mate toe te schrijven aan de algemene afkeer van de
wetteloosheid die de godsdienstoorlogen en de conflicten tussen Spanje,
Frankrijk en Engeland in het noordwesten van Europa hadden veroorzaakt.
Dat is het treurige leidmotief dat voortdurend weerklinkt in het oeuvre van
Ronsard, d'Aubigne, Shakespeare, Hooft en Vondel. De moderne staten die
na de middeleeuwen tot stand waren gekomen, vereisten een sterk centraal
gezag dat voor vrede en orde moest zorgen. Europa geleek echter op de chaos
voor de schepping. Geen voorspoed zonder orde, geen orde zonder hierarchie.
Vandaar het bekende pleidooi voor "degree" uit Troilus and Cressida (1602;
I,iii): "Take but degree away, untune that string, And, hark! what discord
follows". 7 En wie was beter geschikt om die dissonanties op te lossen dan
een absoluut vorst bij Gods genade? De republikeinse vrijheid die Brutus
voorstond, was volgens Cinna een "bien imaginaire" (II,i,v.502), een ramp
voor Corneille evenals voor Shakespeare. Waar orde en hierarchie ontbraken,
overheersten willekeur en wreedheid. Men ontdekte de kringloop van de
historie, de noodlottige cyclus die voortvloeide uit het bipolaire automatisme
van de wraak : belediging/vergelding/weerwraak/wedervergelding enz.
Op dezelfde manier ontstond revolutie uit tirannie, chaos uit revolutie en
eindelijk een nieuwe tirannie uit chaos. De Julius Caesar van Shakespeare
stelt die dialectiek heel duidelijk in het licht. In tegenstelling tot de Franse
klassieke tragedie waarbij het lot van het land zich zo volkomen identificeerde
met dat van de vorst dat het yolk niet eens hoefde op te treden, laat Shakespeare
nog in twee bedrijven zien wat er verder met de staat gebeurt na de moord op
de dictator. In Engeland reveleert de compositie van het stuk een minder
elitaire opvatting van de soevereine macht: hier speelt het yolk nog een rol,
ook al is het pro forma, want goedgelovig en wisselvallig als het is, wordt het
gewetenloos gemanipuleerd. Hoe dan ook, op de dood van Caesar volgde een
burgeroorlog waar eerst de dictatuur van Octavianus (later tot Augustus omgedoopt) een einde aan maakte. In Rome waren vrijheid en republiek maar holle
woorden geworden
Tegen alle kwalen bleek absolutisme het ideale wondermiddel te zijn. Zelfs
in de Nederlanden waren er voorstanders van een politieke leer waar de Zeven
Provincien zich een paar jaar tevoren tegen verzet hadden. Particularisme, het
overwicht van lokale belangen kon inderdaad een gevaar voor de jonge staat
betekenen. Calvijn had het voorbeeld gegeven met zijn Institution de la
7

William Shakespeare, The Complete Works, red. W.J. Craig, Londen-New York-Toronto, OUP,
1943, p. 672.
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religion chretienne (1541) waarin hij onvoorwaardelijke gehoorzaamheid
aanprees aan Gods vertegenwoordiger op aarde, hoe tiranniek hij zich ook
gedroeg: God had hem tot koning gekroond. Ook de Politica van Lipsius
pleitte voor een sterk gezag dat voor stabiliteit borg zou staan; men denke
hierbij aan de vete tussen arminianen en gomaristen, aan de spanning tussen
stadhouder en regenten, tussen Maurits en Oldenbarnevelt en aan de Dordtse
Synode. Bodin (Les six livres de la Republique, 1576) en Grotius (De iure
Belli ac pacis, I,3,vii-viii) sloten zich daarbij aan. Grotius schreef: "here is
the proper place for refuting the opinion of those, who maintain that, everywhere and without exception, the sovereign power is vested in the people, so
that they have a right to restrain and punish kings for an abuse of their
power".8 Wanneer Karel I in 1639 in het gedrang komt, noemt Barlaeus hem
in een Latijnse brief aan Hooft "maximus optimusque Rex" (de zeer grote
Koning).9 Hooft en Vondel evolueerden trouwens in dezelfde richting,
Hooft reeds na de sluiting van het Twaalfjarig Bestand (1609) en wel uit vrees
voor burgertwist. Zo vergelijkt Zegemond, de priesteres uit Baeto, tweemaal
de macht van de vorst met die van God: vv.447-448: " 'T naestgoddelijck
vermoghen Des Coninx" en v.1500: "een Godt op aerden".1°
Zoals gezegd, confronteert de derde oplossing het individu met problemen
van ethische aard. Sublimatie staat centraal in Vondels Maria Stuart (1646)
en Corneilles Cinna. Beide treurspelen die uit de jaren '40 dagtekenen en
waarvan beslissende gebeurtenissen als de nederlagen van Maria's kleinzoon
Karel bij Marston Moor (1644) en Naseby (1645) of de talrijke samenzweringen tegen Richelieu de achtergrond vormen, verheerlijken het absolutisme. In Palamedes, d.w.z. twintig jaar voordien, koos Vondel klaarblijkelijk
nog voor een regnum mixtum, een gedeelde soevereiniteit tussen vorst
(Agamemnon/Maurits) en staten. Agamemnon mocht dan aanspraak maken
op alleenheerschappij (vv.1216-1217: "mijn willen, mijn believen Is aller
Griecken wet"), maar zijn tegenstanders legden er de nadruk op dat hij zijn
macht to danken had aan de wil van de "gemeent" (vv.928-931: "De koning
is om 't volck' en 1106-1107). 11 In Maria Stuart dat Vondel na zijn bekering
8

Grotius, ibidem.

9

De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft,

III, red. H.W. van Tricht e.a., Culemborg,

Tjeenk Willink-Noorduijn, 1979 (Teksten en studies), p. 149, nr. 964.
10

P.C. Hooft, p. 378 en 417. Vgl. de commentaren van S. Groenveld, Pieter Corneliszoon Hooft en de
geschiedenis van zijn eigen tijd, p. 27-29, http://www.dbnl.org/tekstigroe026piet01,7/03/2006)
over Henrik de Grote en Bettina Noak, Politische Auffassungen im niederkindischen Drama
des 17. Jahrhunderts, Munster-New York-Munchen-Berlijn, Waxmann, 2002 (NiederlandeStudien, 29), p. 145.

11

Vondel, p. 155 en 131.
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schreef, is het thema totaal verschillend. Het gaat niet meer om binnenlandse
politiek, nl. het conflict tussen Maurits en Oldenbarnevelt binnen de
Republiek, maar om het goddelijk recht van de gezalfde des Heren, de
legitieme erfgename van de Engelse troon, de katholieke Monarche van
Groot-Brittannie, zoals Maria al in de rolverdeling heet. Daartegenover
kon Elizabeth slechts twijfelachtige rechten doen gelden: ze was de onechte
dochter van Hendrik VIII en een hofdame van zijn wettige echtgenote
terwijl de koninklijke afstamming van Maria vrij van smet was: Hendrik VII
van Engeland, vervolgens Jacobus IV van Schotland en, eindelijk zijn zoon
Jacobus V. Welbekend is haar bewogen liefdeleven en terecht rekende
BrantOme haar tot zijn Dames illustres. Vondel haalt daar preuts de spons
over. Zijn Maria is een oud wordende weduwe, een volkomen aseksuele
heilige. Overigens wordt het stuk gekenmerkt door een uitgeslroken ritualisme ; het is een soort oratorium met koren en stichomythieen, met lyrische
en verhalende tirades die nog sterk aan Seneca doen denken.
Van belang is vooral de manier waarop wraakzucht van de hand wordt gewezen. Er wordt te werk gegaan volgens een beproefde methode die Hegel in
zijn dialectiek heeft omschreven. In hoofdzaak komt het erop aan de tegenstrijdigheid van twee elementen, these en antithese, op te heffen door op hoger
niveau een synthese te bereiken. Wraaklust stelt aldus vergelding tegenover
ondervonden onrecht op zuiver materieel gebied, maar Maria verheft zich
boven deze tegenstelling doordat ze haar marteldood aanvaardt. Ze wijst welk
verzet dan ook of en bevrijdt zich van de aardse banden van haat en geweld
door het feit dat ze alleen maar voor haar zielenheil wil zorgen. Navolging
van Christus' offerdood is een paradoxale weerwraak; het is ook de enige die
ze bereid is te nemen. Ik hoef hier niet te herinneren aan de wereldverachting
van de barok die bij Vondel de toon aangeeft: "Eeuwig gaat voor ogenblik".
In het tweede bedrijf moet Maria a.h.w. de oude mens afleggen en evenals
Elckerlijc de dood tegemoet gaan zonder enige onderscheidingstekenen; ze
ontdoet zich al van haar stoffelijk omhulsel.
In Polyeucte (1643) had Corneille een soortgelijke ontknoping geschetst.
Felix, de Romeinse landvoogd die de christenen vervolgt, laat zijn schoonzoon Polyeucte om die reden terechtstellen, maar aan het einde wordt hij Gods
genade deelachtig en verandert ook bij hem de haat in een zegen:
C'est ainsi qu'un Chretien se venge et se courrouce,
Heureuse cruaute dont la suite est si douce ! (V,vi, vv.1779-1780)12
12 Corneille, p. 1049.
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In Cinna wordt dezelfde problematiek behandeld, hoewel niet vanuit
hetzelfde christelijk perspectief. De werkwijze is identiek in weerwil van
verschillende toestanden. Terwijl Vondels heilige een legitieme koningin is
zonder kroon, heeft Augustus zijn troon veroverd ten koste van een reeks
gruwelijkheden. De keizer is een tiran en een usurpator, vandaar de conspiratie waar Cinna de leider van is. Aan de andere kant blijkt dat hij nu het
heersen beu is, zelfs op troonsafstand zint en zijn onwettige inbezitneming
van de macht toch achteraf goedgemaakt heeft door talrijke weldaden. Het
veroveren van de macht heeft met ethische waarden niets te maken, doch
dat neemt niet weg dat Livia, de vrouw van Augustus, de mening toegedaan
is dat de hemel zijn overwinning heeft gewild. Dat hij keizer heeft kunnen
worden, bewijst dat de Goden zijn zonden kwijtschelden:
Tous ces crimes d'Etat qu'on fait pour la Couronne,
Le Ciel nous en absout, alors qu'il nous la donne.
Et dans le sacre rang oil sa faveur l'a mis,
Le passé devient juste, et l'avenir permis. (V,iii,vv.1609-1612)

13

Het is net alsof Augustus het doopsel had ontvangen; hij is van zijn verleden
gezuiverd. "Sacre rang" staat kennelijk in verband met het goddelijk recht
van het koningschap. Intussen loopt de samenzwering van Cinna met een
sisser af. Het beoogde slachtoffer is van alles op de hoogte en staat dan voor
een dilemma. Indien hij de verdachten straft, pleegt hij een nieuwe gewelddaad, doch hij zou dat kunnen voorkomen door zich van het leven te beroven.
Tirannie of zelfmoord dus. Livie stelt echter een andere uitvlucht voor: gratie
verlenen, clementie (IV,iii). Het gaat om een keus die aan de wilskracht hoge
eisen stelt. Eens te meer weigert men fysiek geweld te gebruiken en een
onvergeeflijke zonde, moord of zelfmoord, te begaan, om zich op een hoger
moreel plan te verheffen. De grootste triomf van de keizer bestaat erin dat hij
zichzelf overwint, een zegepraal waarbij hij de orde handhaaft in de staat en
in zijn gemoed. Bij Corneille wordt de wraakzucht beheerst dankzij een heldhaftige inspanning die Vondel wegmoffelt doordat zijn heldin van meet af aan
met alle deugden begaafd is. Volmaaktheid is haar ingeboren; Augustus moet
die leren verwerven:
Je suis maitre de moi comme de 1'Univers.
Je le suis, je veux l'etre. 6 Siecles, 6 Memoire,
Conservez a jamais ma derriere victoire (V,iii, vv.1696-1698)14
13 Corneille, p. 964.
14 Corneille, p. 966.
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Ook is de sublimatie bier schijnbaar minder religieus getint, hoewel het geloof
toch tot zijn recht komt, o.m. via de ophemeling van het absolute koningschap:
Oyez [zegt Livie] ce que les Dieux vous font savoir par moi,
De votre heureux Destin c'est l'immuable loi.
(. - -)
On portera le joug desormais sans se plaindre (V,iii, vv.1755-1758)15
Wat is eigenlijk de wortel van het kwaad? Wat is tenslotte geweld? Het lijkt
op het eerste gezicht in verband te staan met een tekort aan rationaliteit en
een teveel aan dierlijkheid. Veelzeggend zijn de woorden van Macduff in
Macbeth wanneer hij zich ervan beschuldigt geen maat te kunnen houden:
"Boundless intemperance In nature is a tyranny"(IV,iii). 16 Met nature wordt
in deze context de libido bedoeld, een seksuele energie of een primaire biologische behoefte die de ratio niet meer onder controle heeft. De veiligheidsklep is onklaar geworden; de levenskracht wil zich tot elke prijs doen gelden
ten nadele van anderen en keert zich wel eens tegen zichzelf. Ongeremde
vitaliteit kan in zelfvernietiging resulteren, maar onbeteugelde rationaliteit
brengt even funeste gevolgen mee. Nog steeds in hetzelfde toneel uit Macbeth
(IV,iii) vermeldt Malcolm "Temp'rance" (gematigdheid) onder de deugden
die een vorst sieren. Geen enkel bestanddeeel van de menselijke twee-eenheid
mag het andere verdringen en zekere grenzen overschrijden; wanneer de rede
of het vlees waar God de mens mee begiftigd heeft in gebreke blijven, loopt
de boel in het honderd. Tegenover de bloeddorstige tijger staat de berekenende zelfzucht van Richard III.
In Maria Stuart en Cinna overwint Temperantia die al in het beroemde fresco
van Ambrogio Lorenzetti in het stadhuis van Siena uitgebeeld staat als hoofdkenmerk van de Goede Regering. Verheerlijking van de gulden middenweg
op politiek gebied is zo oud als de wereld. Al heel lang voor de 14de eeuw
werd hij door Plato geprezen in de Charmides (171e), de Staat (432a) en de
Wetten (696c). Hij staat gelijk met wijsheid, met afkeer van alle uitersten en
excessen, hetzij van de ratio, de deugd of de ontucht. Na Aristoteles, na
Thomas van Aquino en zijn medietas, na Montaigne (Essais, 1,30) wordt
deze levensregel verder aanbevolen door Shakespeare (Richard II,
Macbeth, Hamlet), door Hooft (Geeraerdt van Velsen), Vondel en Corneille.

15 Corneille, p. 968.
16 Macbeth, red. Kenneth Muir, Londen, Methuen (The Arden Edition), 1972, p. 126.
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Een panacee? Allicht. Jammer genoeg blijft de gulden middenweg een onduidelijk begrip voor zover het niet tot een geijkte formule kan worden gereduceerd en telkens weer van gedaante verandert naar gelang van de omstandigheden. Je moet er steeds heel hard aan werken. De fraterniteit van Voltaire,
Mozart en Schiller is een duur gekochte beloning.'7
Sublimatie, zelfoverwinning en de Temperantia die van welke bloedige wraak
dan ook afziet, stellen een formeel probleem in verband met de ontknoping
van de tragedie. In zijn Poetica (XVIII) sprak Aristoteles wat dat betreft
slechts van omkeer van geluk in ongeluk, of andersom; het blij-eindend treurspel werd door hem geenszins uitgesloten; de dood van de hoofdpersoon was
in dat genre wel de gewone afloop van de handeling, maar hij was zeker geen
vereiste, zoals een paar stukken van Euripides aantoonden. Onzekerheid op
dat stuk gaf na de herontdekking van de Poetica aanleiding tot discussies in
Italie, Nederland en Frankrijk, een debat dat meer dan honderd jaar duurde.
Omstreeks 1543 publiceert Giraldi Cintio, de auteur van novellen waar
Shakespeare zich op inspireerde, een stuk, Altile, dat hij wel tragedie noemt,
maar een tragedie met een "fin lieto" :
(...) cost tristo
Augurio non ha seco Ia tragedia
Ch'esser non possa anche felice ii fine.18
Een stuk dat, zo zegt hij in de proloog, evengoed tragikomedie had kunnen
heten "Dal fin qu'ella ha conforme a la comedia". Dat gemengd genre (mixta
fabula) komt wat later bij Minturno (De poeta, 1559) ter sprake 19 en zelfs bij
Scaliger (Poetices libri septem,1561, III, 96) die van mening is dat "het niet

17 Opmerkelijk is dat Shakespeare ieder individu verantwoordelijk stelt voor zijn eigen zonden.
De vrije wil, de macht zijn keus tot handelen te bepalen is karakteristiek voor de zelfstandige

Henry V (1599;IV,i) vindt een belangrijke discussie plaats over de beruchte
Befehl ist Befehl. Gehoorzaamheid aan de koning, meent iemand, zou alle misdaden uit-

persoonlijkheid. In
leus

wissen die de soldaat begaat in dienst van een onrechtvaardige zaak ("If his cause be wrong,
our obedience to the king wipes the crime of it out of us"). Waarop de vorst antwoordt: "Every
subject's duty is the king's" (de plicht van de onderdaan eist onderschikking aan de koning
in wereldlijke zaken), "but every subject's soul is his own" (op moreel gebied blijft iedereen
zijn eigen heer en meester). Met deze juridische en ethische problemen zijn we sedert W.O. II
maar al te goed vertrouwd.
18

Trattati di Poetica e Retorica del Cinquecento,
Bari, Laterza, 1970, I (Scrittori d'Italia), p. 490.
19
Marvin T. Herrick, Tragicomedy: Its Origin and Development in Italy, France, and England,
Prologo all' "Altile", in Bernard Weinberg,

Urbana, The University of Illinois Press, 1955 (Illinois Studies in Language and Literature, 39),
P. 9.
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waar is, zoals tot nu toe beweerd, dat het droevige einde een kenmerk is van
de tragedie" ("fit nequaquam sit quod hactenus professi sunt tragoediae proprium exitus infelix"). Hensius (De tragoediae constitutione, 1611) beschouwt
de tragische handeling eenvoudig als seria en gravis, zonder van dood gewag
te maken 20 , en Grotius (opdracht van Sophompaneas, 1634) verzet zich tegen
de onvermijdelijkheid van een exitus tristis, evenals Vossius (Poeticarum
institutionum libri tres,1647 , II,xi,§2).
In Frankrijk zijn d'Aubignac (Pratique du Thelltre,1657) en zijn tegenstander
Corneille het roerend eens om de legitimiteit van een "tragedie heureuse"
voor te staan. We hebben hier te maken met een doolhof van beInvloedingen.
Gaf Italie de impuls, toch hebben Nederlanders aanzienlijk bijgedragen tot de
denkbeelden van de Fransen. D'Aubignac beroept zich op Vossius wanneer
hij het treurspel omschrijft:
Ora distinguer les tragedies par la catastrophe, it y en avoit de deux
especes: les unes estoient funestes dans ce dernier evenement et finissoient par quelque mal-heur sanglant et signale du heros: les autres
avoient le retour plus heureux et se terminoient par le contentement des
principaux personnages.21
(Racine zal dat later nog eens herhalen: "Ce n'est point une necessite qu'il y
ait du sang et des morts dans une tragedie" 22 (voorrede Berenice, 1671).
Corneille steekt zijn licht op bij Heinsius die hij in de opdracht van Don
Sanche d'Aragon (1650) aan Constantijn Huygens vermeldt – hij noemt dat
stuk "comedie heroIque". Als hij Nicomede (1651) van een voorwoord voorziet, zegt hij dat de held geen medelijden opwekt, maar "n'excite que de
l'admiration dans Fame du spectateur". 23 Vossius (Poeticarum institutionum
libri tres, II,xii,§19) had deze werking al voorzien, maar blijkbaar in
een andere betekenis, die van verrassing of meraviglia, terwijl Corneille heel

Iulius Caesar Scaliger, Poetices libri septem. Sieben Bucher fiber die Dichtkunst, III, Buch 3
(...), red. Luc Deitz, Stuttgart-Bad Cannstatt, frommann-holzboog, 1995, p. 26; Edith G. Kern,

The Influence of Heinsius and Vossius upon French Dramatic Theory, Baltimore, The Johns
Hopkins Press, 1949 (The Johns Hopkins Studies in Romance Literatures and Languages,
Extra Volume, XXVI ), p. 57-58.
21 Fr. d'Aubignac, Pratique du Theatre, httpllgallica.bnfiriark:/12148/DocumentiCadres (29/09/07),
p. 142-143.
22

Racine, Theatre, red. Edmond Piton en Rene Groos, Parijs, Nouvelle Revue Francaise, 1940
(Pleiade, 2), p. 317.

23 Corneille, Oeuvres, V, red. Ch. Marty-Laveaux, Parijs, Hachette, 1862 (Les Grands Ecrivains
de la France), p. 504.
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vermoedelijk aan het admirabile een ethische interpretatie gaf. 24 Hoe dan
ook, "trag6die heureuse" 25 is een formule die hij graag toepaste, o.m. reeds
in Le Cid. Dit stuk eindigt met een soort trouwbelofte en oorspronkelijk verscheen het in 1637 onder de benaming "tragicom6die" ; in de herdruk uit
1648 daarentegen heet het "trag6die". De aarzeling is veelzeggend.26
Onder de belangrijkste Franse en Nederlandse werken uit de 17de eeuw die
onder het blij-eindend treurspel ressorteren, komen voor ons vooral die van
Corneille en Vondel in aanmerking. Toch mogen we niet vergeten dat het
genre ook door andere auteurs werd beoefend, o.m. Rotrou 27 , of Hooft in
Theseus en Ariadne (1602/1614) en Baeto (1617/1626), en Racine in Berenice
en 1phigenie (1674), om nog te zwijgen van Esther (1689). Van de hand van
Corneille zijn Le Cid (1637), Cinna (1642) en Nicomede (1651). Wat Vondel
betreft: afgezien van Het Pascha (1612), de "Trage-comedie" of "Blijeyndich-spel" waar hij mee debuteerde, kan men wijzen op o.m. zijn vertaling
van Grotius' Sophompaneas (1635):
Endelijck loopt het treurspel vrolijck na het einde28,
een bewerking die hij voortzette in twee oorspronkelijke werken, nl., Joseph
in Dothan (1640), ook een "treurspel", hoewel de hoofdpersoon er heelhuids
van afkomt, en Joseph in Egypten (1640) waarin hij uiteindelijk tol moet
betalen voor zijn kuisheid. Hier wordt het martelaarschap tot gevangenisstraf
gereduceerd. In 1660 verschijnt nog Koning David herstelt, nogmaals een
"treurspel" met een blij einde 29 , al gaat het vreemd genoeg, aldus Vondel
zelf, "alle treurspelen in droefheit te boven"30.
Hieruit blijkt dat het genre geen verschijnsel is van voorbijgaande acrd. Het
handhaaft zich van het begin tot het einde van de eeuw. Aan de andere kant
mag men zich afvragen in hoeverre die stukken nog "tragisch" zijn. Welke
elementen kunnen de dood vervangen als tragisch motief?
24 G. Vossius,

Poeticarum institutionum libri tres,

Amsterdam, Elsevier, 1647, p. 64; Edith G.

Kern, p. 123-124.

Trois discours sur le Poême dramatique (Texte de 1660), red. Louis Forestier,
Parijs, Societe d'Edition d'Enseignement Sup6rieur, 1963, p. 49 en 53.
26 Corneille, Oeuvres completes, I, p. 1466.
25 Pierre Comedic,

27 Marvin T. Herrick, p. 206.
28 W.A.P. Smit/P. Brachin,

Vondel (1587-1679). Contribution a l'histoire de la tragedie au
XVIP siècle, Parijs, Didier, 1964 (Etudes de litt6rature etrangere et compatie, 48), p. 3839; Vondel, Werken, red. J.F.M. Sterck e.a., III, Amsterdam, Maatschappij voor goede en

goedkoope lectuur, 1929, p. 434.
29 Vondel, Werken, red. J.F.M. Sterck e.a., IX, 1936, p. 106.
30

Vondel,

Werken, red. J.F.M. Sterck e.a., IX, 1936, p. 106.
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Anders gezegd: welke kracht veroorzaakt de gelukkige afloop van de handeling? In Le Cid is het optreden van de koning in het vijfde bedrijf doorslaggevend. Op bevel van de vorst schenkt Chimene haar minnaar vergiffenis ook
al heeft hij haar vader gedood. De koning gebruikt het woord "commandement" (V,vi) en Chimene zegt hem ronduit: "vous etes mon Roi, je vous dois
obeir"(V,vii). Het is echter duidelijk dat de beslissing van de vorst overeenstemt met een samenloop van omstandigheden. Het duel tussen Don Sanche,
de kampioen van Chimene, en Rodrigue, het tweegevecht waarvan haar lot
afhangt, eindigt op onverwachte manier: Rodrigue is inderdaad een edelmoedig winnaar die zijn tegenstander spaart. Het een en ander heeft de Hemel
gewild. Aldus de koning tegen Chimene: "Tu vois comme le Ciel autrement
en dispose"(V,vi). M.a.w., de wil van de vorst en die van God vallen samen,
hetgeen helemaal in de lijn ligt van de toenmalige opvattingen over het
koningschap bij Gods genade. In Cinna lijkt het erop dat de keizer zichzelf
overwint en de samenzweerders begenadigt op aanraden van Livie (IV,iii:
"Essayez sur Cinna ce que peut la clemence"), doch Augustus verlaat zich
liever op een goddelijke ingeving ("Le Ciel m'inspirera ce qu'ici je dois
faire"). Aan het einde zijn deze woorden ("le Ciel") de personages in de
mond bestorven (31) 31 en het ligt voor de hand dat de vrije wilsuiting van de
vorst in laatste instantie mogelijk wordt gemaakt door de Voorzienigheid
waarvan Livie zich trouwens als spreekbuis opwerpt: hoor "ce que les Dieux
vous font savoir par moi". Eens te meer staat de Hemel borg voor de monarchie. Was de deus ex machina een artificieel proced6 om aan het stuk een
einde te maken, dan is deze goddelijke bemiddeling juist het tegenovergestelde. Het gaat om de grondslag van een levenshouding, een moraal en een
politieke overtuiging. Ook in Berenice speelt de Voorzienigheid een soortgelijke rol, nl. wanneer Arsace (V,i) verneemt dat de koningin van plan is van
Titus en Rome afscheid te nemen: "Ciel, conduisez mes pas, et secondez mon
zele". Het slot eist zelfs bij Racine een corneliaanse inspanning, want de
liefde wordt aan de plicht geofferd.
Ook in Baeto handelt de vorst, als zodanig een van de "aerdsche Goden",
helemaal volgens de beginselen van de opperpriesteres – "des hemels tolck"
(IV, v.1193) – die vrede stelt boven opstand (vv.1156-1167). Baeto werd als
"treurspel" uitgegeven en, zoals gezegd, gebruikt Vondel dezelfde benaming
om een reeks blij-eindende stukken aan te duiden, d.w.z. blij-eindend voor

31 Corneille, Oeuvres completes, I, p. 941, 943, 948, 952, 953, 955, 959, 963, 964, 965, 967, 968,

969.
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zover de hoofdpersoon niet om het leven komt. Van belang is dat hij daarbij
de rol van "Gods wonderbaere voorzienigheid" 32 beklemtoont. Niet alleen in
de opdracht van zijn bewerking van Sophompaneas, maar ook in die van
Joseph in Dothan:
Wy zien hier oock, als in eenen klaeren spiegel, hoe Gots voorzienigheit zich hier van wel weet te dienen, tot uitvoeringe van zijn verborgen besluit, ten beste van 't menschelijck, insonderheit van Abrahams
geslacht (...).33
en vender ook nog, maar in bedekte termen, in die van Joseph in Egypten.
Daar verheerlijkt hij "de heilige Geest" en de wijze waarop Jozef Christus
prefigureert.34
Christus: de verlosser. Het Nieuwe Testament eindigt op twee tegenovergestelde manieren die elkaar aanvullen: de kruisiging van de Godmens van
wie zoveel kunstwerken de lijdensweg illustreren en tegelijkertijd de blijde
boodschap dat het mensdom nu eindelijk bevrijd is uit de macht van zonde
en dood. Dit verklaart het ambivalente karakter van het martelaarsthema: uit
wereldlijk oogpunt is het tragisch, uit geestelijk oogpunt blij-eindend. Daar
legt de opdracht van Maria Stuart precies de nadruk op. Vondel beschouwt
zijn stuk wel degelijk als een treurspel dat volgens het voorschrift van
Aristoteles schrik en medelijden zal wekken. Wel erkent hij echter dat Maria,
volmaakt als zij is, niet helemaal beantwoordt aan het ideaal van de filosoof
(Poetica,X111). Voortdurend identificeert hij haar met een martelares en de
tweeslachtigheid van deze waardigheid ontgaat hem niet:
De Heilige Kerck is van outs gewoon de geboorte der Martelaren naer
de geboorte der ziele, en niet naer de lichamelijcke, te vieren; aengezien de ziel ten marteldage, van den lichame ontbonden, in den hemel
en het Licht der onsterflijckheit, ten eeuwigen leven geboren wort.35
Maria's moordjaar is tevens haar geboortejaar: lijden en vreugde zijn in dat
geval niet van elkaar te scheiden. 36 Daarom zei ik dat haar martelgang een
paradoxale weerwraak is, m.a.w. een weerwraak waar elk vergeldingsgevoel
vreemd aan is en die alleen maar op verzoening en verlossing gericht is. Käre
32 Vondel, Werken, red. J.F.M. Sterck e.a., III, 1929, p. 435.
33 Vondel, Werken, red. J.F.M. Sterck e.a., IV, 1930, p. 74.
34 Vondel, Werken, red. J.F.M. Sterck e.a., IV, 1930, p. 151 en 152.
35

Vondel, Werken, red. J.F.M. Sterck e.a., V, 1931, p. 165-166.
36 KAre Langvik-Johannessen, Het treurspel spant de kroon. De tragiek bij Vondel. Opstellen,
Wommelgem, Den Gulden Engel, 1987, p. 12.
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Langvik-Johannessen heeft deze christelijke tragiek voortreffelijk gedefinieerd:
Hier gaat het dus om een imitatio Christi, een navolging van Christus,
niet alleen op het gebied van het zedelijk leven, maar ook op dat van
het lijden, het kruis dragen; iedere mens moet zijn tragische situatie
met en in Hem verwerken, erkennen en in Christus' verlossingsdaad
integreren, met Hem een worden in het tragisch lijden en de verlossing
daarvan. Aldus het christelijk geloof.37
Inderdaad. Per slot van rekening blijkt dat bij Corneille en Vondel het afwijzen van wraakzucht en geweld in de eerste plaats een geloofsdaad is waarbij
de Voorzienigheid de tragedie doet verlopen in de richting van een vreedzame, anti-senecaanse en verchristelijkte oplossing. Uiteraard tragisch blijft
echter de overgang tot de geestelijke wedergeboorte, m.n. het offer – zelfoverwinning (Cinna) of marteldood (Maria Stuart).38
*
* *

Nu rest ons nog te verklaren hoe de Voorzienigheid zich verhoudt tot de vrije
wil van de mens. J.W.H. Konst heeft het probleem uitvoerig behandeld in
twee belangrijke publicaties, nl. Fortuna, Fatum en Providentia Dei in de
Nederlandse tragedie 1600-1720 (2003) en Determinatie en vrije wil in de
Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw (2004). De vraag luidt als
volgt: op welke manier is de werking van God op de loop der dingen, zijn
vooruit beraamd plan, te verzoenen met het zelfbeschikkingsvermogen dat hij
Adam en Eva meegaf? In welke mate kan de mens nog verantwoordelijk
worden gesteld voor zijn keuzes? Vondel heeft onze keuzevrijheid steeds
verdedigd: men leze er zijn Decretum horribile op na. Er zijn goede en
slechte keuzes. Moreel verkeerd zijn de beslissingen die in strijd zijn met
Gods wil; juist zijn die welke zijn wet in acht nemen. Paulus (Brief aan de
Galaten,5: 1) en Petrus (Eerste brief, 2:16) wijzen op onweerlegbare wijze op
de vrijheid van de mens, maar tevens waarschuwen ze tegen misbruik.
Misbruik betekent dat vrijheid bijv. ondergeschikt wordt gemaakt aan zinnelijke hartstochten (Paulus, 5:13: "gebruikt de vrijheid niet tot eene oorzaak
37 Langvik Johannessen, p. 22.
38 Vgl. Valentina Gallo, Finito e non finito nella tragedia del Cinquecento. Per una drammaturgia
del commiato, in Studi (e testi) italiani. Semestrale (...) dell'Universita di Roma "La Sapienza",
10, 2002, p. 73-92, p. 75 en 77.

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN /

367

voor het vleesch") of aan boos opzet (Petrus, 2:16: "niet de vrijheid
hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God").
Het komt erop aan de recta ratio te dienen. Om met Vondel te spreken:
God schonk de mens "een majesteit Van vrijen wille (...) en reden" (Adam
in Ballingschap, I, vv.156-158) ,
Hy heeft den kennisboom geplant:
Maer dieze (nl. de kennis) uit trotsheit zoecken
Door middelen, van hem verboOn,
Dat zyn verkeerde kloecken. ( m.a.w. wijzen die verkeerd handelen,
ibid., IV, vv.1404-1407).39
Wel weet God alles op voorhand, doch de mens is daarvan onkundig – het
raadsbesluit van God is immers onpeilbaar – en het staat het individu vrij
tussen goed en kwaad te kiezen. Ook Corneille gelooft in een heilzame
Voorzienigheid4° die echter steeds offers eist, zoals blijkt – eens te meer – uit
het voorbeeld van Christus:
Je n' adore qu'un Dieu maitre de l'Univers,
Sous qui tremblent le Ciel, la Terre et les Enfers,
Un Dieu qui nous aimant d'une amour infinie
Voulut mourir pour nous avec ignominie,
Et qui par un effort de cet exces d'amour,
Veut pour nous en victime etre offert chaque jour.41
Het ligt ten slotte voor de hand dat de heroIsche verdraagzaamheid van
Augustus het voorbeeld volgt niet alleen van Seneca's De Clementia, maar
ook van het Nieuwe Testament.42

39 Vondel, Werken, red. J.F.M. Sterck e.a., X, 1937, p. 113 en 159. Vgl. ook vv. 1259-1261.
4° Comeille, Oeuvres completes, I, p. 974 (opdracht van Polyeucte: "des coups du Ciel qui
repand abondamment sur tout le Royaume les recompenses et les graces que Votre Majeste a
meritées").
41 Corneille, p. 1044 (Polyeucte, V, iii).
42 Over de rol van de vrije wil vgl. J.W.H. Konst, Fortuna, Fatum en Providentia Dei in de
Nederlandse tragedie 1600-1720, Hilversum, Verloren, 2003, p. 139-140, 171-178 en 188;
en Determinatie en vrije wil in de Nederlandse tragedie van de zeventiende eeuw, Amsterdam,
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, 2004 (Mededelingen (...) Letterkunde,
NR 67, nr. 5), p. 6, 17-21 en 28; ook Nuria Lombardero-Menendez, Fortune et herorsme

dans les drames d'Horace. La destinee heroique comme victoire sur l' ephemere, in Sciences
humaines combinees, I, L'Ephemere Revue electronique ED202 document. php?id=135, p. 6
en 10-11 (05/10/2007).
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Een pleidooi voor verdediging.
Maurits Dekker en de retoriek van
Waarom ik niet krankzinnig ben (1929)

Lars Bernaerts, postdoctoraal onderzoeker — FVVO ,Vakgroep Nederlandse Literatuur en Algemene
Literatuurwetenschap UGent

INLEIDING

In 1929 verscheen de roman Waarom ik niet krankzinnig ben van de Russische
auteur Boris Robazki, in het Nederlands vertaald door A. Bakels. Een ikverteller opgenomen in een psychiatrische inrichting, Vladimir Stephanowitch
Wirginszki, richt daarin het woord tot zijn psychiaters. Zoals de titel van de
roman al doet vermoeden, wil Wirginszki zich verdedigen tegen de diagnose.
Om to bereiken dat ze hun diagnose nietig verklaren, brengt hij tegenover zijn
psychiaters verslag uit over zijn leven. Niet zozeer uit het verloop van
zijn levensverhaal moet zijn geestelijke gezondheid blijken, maar vooral uit
zijn superieure redeneervermogen en uit de inzichten die Vladimir aan zijn
autobiografie koppelt. Het is dus door de taalhandeling van het vertellen dat
de man zich wil bewijzen.
In vier hoofdstukken vertelt Vladimir over zijn jeugdjaren in het dorp S., zijn
vlucht naar de stad M., over zijn zoektocht naar een onderkomen, zijn werkleven en zijn liefdesleven. Daarbij komen verscheidene momenten ter sprake
waarop hij in woede uitbarstte, het verstand verloor, zich buitensporig gedroeg.
Wanneer hij in zijn vertelling bij een dergelijke episode belandt, zet hij zijn
achtergronden en motieven nauwgezet uiteen, opdat zijn publiek van psychiaters overtuigd zou raken van zijn rationaliteit. In de meest kritieke periode
uit zijn leven, die in de opname in het gesticht uitmondt, neemt zijn onvoorspelbare gedrag angstaanjagende vormen aan. Nadat zijn vrouw Natasja haar
twijfels over zijn psychische gesteldheid geuit heeft, vaart hij verscheidene
keren wild en steeds heviger tegen haar uit. Uiteindelijk brengt hij haar met
een bijl om het leven en belandt hij in de instelling.
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Al is de roman ondertussen in het vergeetboek geraakt, de kritiek liet zich
destijds zeer lovend uit over het `vertaalde' werk. Onder de titel 'De glimlach
in de Russische literatuur' gal recensent Frits Lapidoth (1930) het een bijzonder positieve bespreking. Hendrik Marsman (1931) sloeg de romanauteur
eveneens hoog aan en riep hem op om zich bekend te maken. In werkelijkheid
ging achter de naam Boris Robazki immers een andere schrijver schuil, de
Nederlander Maurits Dekker (1896-1962). Uit onvrede met de slechte kritiek
op eerder werk had Dekker een pseudoniem gebruikt. Hij voelde zich
miskend en zocht naar de onbevooroordeelde appreciatie die hij meende te
verdienen. Dekker wilde opgemerkt worden, en zijn mystificatie leverde
hem de gewenste belangstelling op.
Door zijn Russische roman te schrijven diende Dekker zijn kritiek fel van
antwoord, en dat trouwens niet enkel door het gebruik van een schuilnaam.
In de verdedigingsrede die de ik-verteller verbeten voert, is de echo van
Dekkers driftige reactie te horen. Tenminste, dat is de interpretatie waar de
auteur in het voorwoord bij de tweede druk op aanstuurt. Terwijl de verteller
`verdediging' naar voren schuift als het voornaamste motief van het schrijven,
voert de schrijver zijn eigen strijd in de parallelle retoriek van de auteur.1
In die zin is de verdediging ambigu, omdat zowel Vladimir Stephanowitch
Wirginszki als Maurits Dekker in de verdediging hun spreekwoordelijke rechters aanklagen. Beiden schrijven een deel van de schuld toe aan een gezaghebbende ander, aan wiens beknottende gezag ze zich willen onttrekken.
Hieronder zal ik eerst enkele verbanden suggereren tussen Waarom ik niet
krankzinnig ben en Dekkers situatie. Ik besteed daarbij aandacht aan de
bredere situering van de roman in zijn leven en oeuvre, om relevante hypothesen te kunnen formuleren over de gelaagdheid van de roman als retorische
communicatie.
In de eerstvolgende paragrafen introduceer ik dus de auteursfiguur Maurits
Dekker, karakteriseer ik zijn werk. Vertrekkende van de openingsparagraaf
van de roman stel ik in het tweede deel een lectuur van de tekst voor waarin
getoond wordt hoe de retoriek van de verteller werkt en zich tot die van
de schrijver van het voorwoord verhoudt. Deze retoriek is uitstekend te vatten
in een opeenvolging van taalhandelingen. Zo wordt duidelijk hoe aanval

Aangezien het primaire publiek in de waan was dat de auteur een Rus was, construeerde het
echter een andere auteur op basis van tekstuele en paratekstuele gegevens (het pseudoniem,
de `originele' titel in het Russisch, de vermelding van de vertaler). Voor geinformeerde lezers
en lezers van latere drukken is de veronderstelde auteur Maurits Dekker.
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(verwijt, belediging, bevel, beschuldiging) en verdediging (verontschuldiging,
rechtvaardiging, verantwoording) in het verweerschrift van Wirginszki en in
de roman van Dekker verstrengeld zijn. De fictionele interactie tussen patient
en psychiater kan zo als de literaire interpretatie van de reele communicatie
tussen schrijver en criticus begrepen worden.2

1. MAURITS DEKKER EN ZIJN WERK

1.1. ' DE GRIJNSLACH BIJ DEN AMSTERDAMSCHEN PAPIERBEVUILER93

In het voorwoord bij de tweede druk van zijn meest besproken roman komt
Maurits Dekker in 1946 terug op zijn keuze voor een mystificatie. Zijn voornaamste drijfveer was de strijdbaarheid die de tegenvallende ontvangst van
zijn werk teweegbracht: 'Ik voelde mij miskend, tekort gedaan, een gevoel
dat, naar mij later gebleken is, niet voortkwam uit zelfoverschatting, maar dat
een begrijpelijke reactie was op de tegenwerking welke ik ondervonden had.'
(1946:6). Van Frits Lapidoth kreeg de romancier ooit te lezen dat zijn werk
papierverspilling zou zijn, terwijl dezelfde recensent Waarom ik niet krankzinnig ben uitermate gunstig besprak onder de titel `De glimlach van de
Russische literatuur'. Dekker schrijft in het voorwoord van 1946 smalend dat
het hem in de verleiding bracht om de criticus lik op stuk te geven onder de
titel `De grijnslach bij den Amsterdamschen papierbevuiler' (1946:7). De
relatie met de kritiek is maar een van de gebieden waarop de roman betekenisvol gekoppeld is aan de situatie van de auteur. Vier aspecten van Dekkers
achtergrond kunnen verhelderend werken voor de lectuur van zijn Russische
roman: de tegenvallende ontvangst van zijn werk, de sociaal-politieke overtuigingen van de auteur, zijn persoonlijke visie op waanzin, het trauma van
zijn detentie.

2 Deze hypothese veronderstelt een retorisch-pragmatische visie op de literaire tekst, zoals die

(Toward a speech act theory
of literary discourse, 1977), Michael Kearns (Rhetorical Narratology, 1999) en James Phelan
(o.a. in Narrative as Rhetoric, 1996 en Living to Tell about It, 2005). Ze veronderstelt dat de

verantwoord en uitgewerkt is in het werk van Mary Louise Pratt

literaire tekst verschillende taalhandelingen tegelijk opvoert, die elkaar kunnen aanvullen of

Waarom ik niet krankzinnig ben zijn er concrete
aanknopingspunten die een vergelijking mogelijk en zinvol maken tussen de retorische com-

tegenspreken (cfr. Kearns 1999:15). Voor

municatie op verschillende niveaus (auteur/publiek en verteller/narratee).
3 De zuiver biografische gegevens in deze paragraaf zijn geverifieerd aan de hand van De Jong

1946 en Sicking 1994.
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Volgens zijn critici was het vroege werk van Dekker van een bedenkelijker
kwaliteit dan latere psychologische romans zoals Waarom ik niet krankzinnig
ben (1929), De man die een ander was (1931), Reflex (1932b) en Inc. Pius
beveelt (1939). Dekker schreef veel, verkende verschillende genres en in zijn
veelschrijverij produceerde hij ook heel wat triviale literatuur. Daarnaast
draagt Dekkers werk de stempel van het sociale engagement. 4 De compromisloze strijd voor sociale rechtvaardigheid kleurt zijn romanoeuvre. Als redactielid van Links Richten, een links blad dat in 1932 en 1933 twaalf nummers
uitbracht, stond hij voor een marxistische visie op literatuur en maatschappij.
In een programmatisch artikel met de titel Wat wij willen' (in het tweede
nummer van Links Richten) sprak Dekker zich gedreven uit voor een volkse
literatuur, waarin het proletariaat een stem krijgt, en voor literatuur die het
kapitalisme op de korrel neemt. De schrijver verwierp de dominante artistieke
productie, vanuit de overtuiging dat `vrijwel alle kunstuitingen der thans nog
heerschende Masse, beschouwd [moeten] worden als opium, dat den strijdwillenden arbeider bedwelmt, zijn proletarische bewustwording tegenwerkt
en tot bestendiging van zijn onderdrukking bijdraagt' (Dekker 1932a:1).
Als aanhanger van het marxisme kwam Dekker in zijn proza op voor de
proletarier, wat Victor E. Vriesland ertoe bracht om de schrijver te karakteriseren als sociaal-psychologisch prozaise (1958). Illustratief voor zijn geestdrift is zijn bedrijvigheid in de aanloop naar de oorlog. In 1937 schreef hij
drie kritische brochures tegen de nazi-dreiging. Voor de verspreiding van de
eerste, 'Hitler, een poging tot verkiaring', kreeg hij verscheidene sneren uit
rechtse hoek en een zware boete wegens `belediging van het bevriende staatshoofd Hitler' (Bibeb 1961). Tijdens de oorlog zag Dekker zich vanwege zijn
politieke overtuiging en zijn joodse wortels genoodzaakt om onder te duiken.
Aanvankelijk was hij als ondergedokene nog werkzaam in een surrogatenfabriek die als dekmantel voor illegale activiteiten diende (Bibeb 1961), maar
in de laatste maanden van 1943 hield hij zich schuil in een klein hok achter
het pakhuis, zijn `crypte' (Dekker 1948:7). Daar schreef hij de `cryptagrammen', zoals hij zijn aforismen noemde, en de lijvige oorlogsroman De laars
op de nek (1945).
4

Cfr. Sicking 1994: `hij is niet echt tot de grote populaire vertellers gaan behoren en ook niet
helemaal tot de schrijvers met hogere artistieke pretenties. Wat daarbij meeweegt, is dat hij
vaak primair om ideologische of om fmanciele redenen heeft geschreven' (13). Hiermee sluit
Sicking aan bij de mening van criticus Victor E. van Vriesland die over Dekker schrijft: `Zijn
uitgebreid werk is wel eens ongelijk van gehalte. Geen wonder, voor wie in een land als het
onze uitsluitend van zijn pen moet leven en daardoor veel te veel produceren' (Vriesland
1958:427).
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In zijn literaire oeuvre vertaalt hij de sympathie voor het communisme in een
thematiek van protest tegen technologische vooruitgang en tegen consumptiedrang. Zijn politieke overtuiging leidt ook tot literaire schetsen van een revolutionair klimaat. Als `revolutieroman' is Brood! (1932c) de meest doorgedreven en zuivere vertaling van Dekkers programma. In het middelpunt staat
de weerstand van de gewone arbeider tegen het bewind in de fabrieken. Elders
is het linkse engagement veel subtieler geIntegreerd in de individuele ervaring
van de protagonist. Zo is de colporteur, in het gelijknamige verhaal uit 1950,
het toonbeeld van een vervreemde werknemer. De man prijst zijn waar aan,
maar is niet meer betrokken bij het product of het productieproces.

1.2. FIGUREN VAN WAANZIN
Dekkers interesse voor de grens tussen waan en werkelijkheid, normaliteit en
abnormaliteit, sluit aan bij zijn ideologische denkbeelden. In zijn psychologische romans geeft de auteur gestalte aan personages die zich vreemd voelen
in de maatschappij. Waanzin is in Dekkers oeuvre een veelbeduidend gegeven, maar in de eerste plaats is ze de projectie van een visie op de maatschappij. De maatschappelijke (wan)orde resulteert in de verstoring van een individueel bewustzijn. In Inc. Pius beveelt (1939) krijgen hallucinaties en
waandenkbeelden opvallend genoeg pas vrij spel wanneer hoofdpersonage
Abel Donk ontslagen wordt. Donks mentale instorting heeft zo een maatschappijkritische functie. Dat blijkt ook al uit de overpeinzingen van het
hoofdpersonage naar aanleiding van de visuele en akoestische hallucinaties
waarnaar de titel al verwijst. 5 Door zijn ontslag twijfelt hij aan de betrouwbaarheid van de wereld, en niet zozeer aan zijn waarnemingen: `Wat is
betrouwbaar in deze wereld van schijn? ' (1939:237), vraagt hij zich af.
De politieke bezieling van de auteur kristalliseert zodoende in de krankzinnigheid van zijn fictionele figuren. Normaliteit is voor Dekker gebonden
aan het zo dominante kapitalisme, dat hij verwerpt. Door een stem to verlenen
aan waanzin en abnormaliteit, verbeeldt hij de moeilijke strijd tegen heersende
opvattingen. De gestoorde hoofdpersonages in Reflex, De man die een ander
was, Inc. Pius beveelt en Waarom ik niet krankzinnig ben zijn underdogs die
zich tegen conformisme verzetten en twijfelen aan vaste waarheden. In de

S

'Inc. pius' is de naam van de Engelse sleutel die Abel Donk van zijn werkplaats meeneemt en
die in zijn hallucinaties tot hem spreekt.
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verdediging van hun visie tonen ze zich vaak bijzonder strijdlustig. De hoofdfiguur van Waarom ik niet krankzinnig ben is een armzalige kerel die zich
niet wil voegen naar de heersende normen en zich daardoor in de nesten
werkt. Waanzin kunnen we hier verstaan als een middel om de rol van de
buitenstaander te intensifieren. Helemaal in de lijn van de marxistische leer
wil de protagonist aan de vervreemdende arbeid (hij werkt als ambtenaarhulpschrijver) ontsnappen via de kunst, door te dichten. Voor hem is het
dichterschap tevens een van de motieven die verklaren waarom anderen hem
voor abnormaal of gek aanzien. Door de handeling van het schrijven en door
het gebruik van de creatieve verbeelding is dit hoofdpersonage verbonden met
de schrijver van de roman. De moeizaamheid van Vladimirs protest laat ook
zien hoe de auteur worstelt met zijn verzet tegen de heersende orde.
De sociaal-politieke boodschap van Dekker volstaat echter niet als contextuele verklaring voor de retoriek van waanzin in de roman van 1929. Naast de
politieke opvattingen van de auteur speelt zijn persoonlijke interesse voor de
grens tussen waanzin en werkelijkheid mee, een grens die ik-verteller Vladimir
voortdurend aftast. Zoals Dekker in een interview uit 1946 expliciteert, houdt
dat thema hem persoonlijk bezig:
ik ben zelf gek, dat wil zeggen telkens in verschillende graden. Maar
ik zou het ook kunnen omdraaien en zeggen: de anderen zijn gek.
Immers, een grens tussen deze twee bestaat alleen maatschappelijk.
Het gangbare, dus het als norm geaccepteerde, is voor mij het minst
interessant; de psyche die zich om de een of andere reden niet in deze
standaard-vorm laat persen, heeft om zijn uitzonderlijkheid mijn
belangstelling. (geciteerd in Sicking 1994:9)
De auteur is van mening dat de grens tussen normaal en krankzinnig, tussen
schijn en werkelijkheid, slechts een constructie is. In verschillende vormen
vinden we deze overtuiging terug in zijn proza, waar ze vaak door de hoofdpersonages in de mond genomen wordt. Enkele verspreide voorbeelden:
En Gij, Mijneheeren, hebt Gij thans begrepen hoe moeilijk het menigmaal zijn kan, een nauwkeurig onderscheid tusschen schijn en wezen
te maken? (Waarom ik niet krankzinnig ben, 1929:162)
Het is maar schijn, er is geen werkelijkheid, alles is illusie. Dromend
beseft men dikwijls te dromen, maar wakker worden wil men niet.
(Reflex, 1932b : 352)
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Wie kan van zichzelf nagaan, of hij gek is ? Iemand die dingen ziet
die niet bestaan, die anderen dus niet zien, is gek. Onzin; zet twee
verschillende menschen aan een microscoop, dan ziet de een niets,
terwijl de ander tot in kleinigheden kan nateekenen wat hij waarneemt.
(Inc. Pius beveelt, 1939:186)
Hoeveel mensen heb je niet, die een volkomen normale indruk maken,
maar die toch ergens gek zijn? En tenslotte raak je ook met de krankzinnigste dingen vertrouwd, als ze maar vaak genoeg worden herhaald.
(Op zwart stramien, 1956:44)
Uit het eerste citaat blijkt al hoe deze problematiek in Waarom ik niet krankzinnig ben een uitgesproken retorische invulling krijgt, doordat de verteller
frequent zijn publiek van psychiaters aanspreekt. De vele rechtstreekse
aansprekingen dwingen ook de lezer, niet alleen het fictionele publiek,
een standpunt in te nemen. Terwijl de lezer bij de lectuur van de andere
psychologische romans minder verantwoordelijkheid voelt, belandt hij willens
nillens in de positie van de psychiaters in wier `gezelschap' hij het verweerschrift van Vladimir Wirginszki leest.
Alvorens dieper in te gaan op Dekkers voorwoord van 1946, haal ik een laatste element aan van Dekkers persoonlijke investering in Waarom ik niet
krankzinnig ben. Ik vermeldde al dat Dekker suggereert dat hij de roman
met een sociaal-politieke boodschap, vanuit een gevoel van miskenning en
een persoonlijke visie op krankzinnigheid schrijft. Ten slotte klinkt ook
Dekkers bittere confrontatie met gerecht en gevangeniswezen mee. In de
herfst en winter van 1921-1922, wanneer hij als schrijver al enige bekendheid
geniet, wordt een donker hoofdstuk in het leven van Maurits Dekker geschreven. Vier maanden lang zit hij onschuldig vast op verdenking van roofmoord.
In die periode ervaart hij zeer scherp de meedogenloze, veroordelende
houding van justitie, pers en publieke opinie.6
Het knagende gevoel van machteloosheid en onderdrukking tijdens zijn hechtenis verwerkt de schrijver kennelijk in zijn literaire oeuvre. Een rechtstreekse
invloed is te merken in Doodenstad, met de veelzeggende ondertitel Schetsen
uit het gevangenisleven (1923), in het niet gepubliceerde toneelstuk 0 mensch

6 In 'De verloren eer van Maurits Dekker' (1991) brengt Herman Franke deze episode in
kaart.
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en in de roman Zijn wereld (1928). In laatstgenoemde roman, die slechts een
jaar voor Waarom ik niet krankzinnig ben verscheen, fictionaliseert Dekker
de traumatiserende gebeurtenissen van '21 en '22. De gekwelde Dekker krijgt
er een (auto)fictionele pendant: het hoofdpersonage van de roman, Dolf van
Arkel, voelt zich afgesneden van de werkelijkheid, machteloos en miskend.
Hij belandt in de cel op verdenking van moord. Ook de fascinatie voor waanzin staat hier niet los van, want het verblijf in de gevangenis drijft het alter
ego van Dekker tot op de rand van waanzin. In zijn cel begint Dolf van Arkel
aan zijn geestesgesteldheid te twijfelen, wanneer hij de drang gewaarwordt
om te rollen over de celvloer.
Maar ik heb er immers volstrekt geen zin in? lk wil het toch alleen
maar gaan doen omdat ik mijn toestand niet beheersch? Het is de daad
van een gek, in ieder geval de daad van iemand die bezig is krankzinnig te worden. Het is tegennatuurlijk en onlogisch (1928:239)
Ben ik dan soms gek? lk ben mij er toch volkomen van bewust wat ik
doe. Dit is het begin. Neen, nog niet, maar ik ben op weg krankzinnig
te worden. lk wil niet, ik moet kalm zijn. (1928:240)
Bij Vladimir Wirginszki, in Waarom ik niet krankzinnig ben, herkennen we
opnieuw de beklemming van de gevangenschap. In plaats van de fysieke
opsluiting in een cel staat nu de psychische benauwdheid centraal die ermee
gepaard ging.
Ook in de roman van 1929 is een moord gepleegd, en de kern van Doif van
Arkels ervaring is van de gerechtelijke sfeer naar de psychiatrie overgezet.
Door de situering in de psychiatrie gaat de aandacht naar de psychologie
van het personage, naar de emotionele essentie die Dolf van Arkel en
Vladimir Wirginszki gemeen hebben. Tussen de lezende psychiaters en de
schrijvende patient wordt over de interpretatie van gebeurtenissen, gedachten en gevoelens onderhandeld: zijn ze het teken van waanzin of zijn ze
rationeel verklaarbaar? Is er sprake van moord, of van overmacht? De verteller gaat tot het uiterste om zijn geestelijke gezondheid aan te tonen, maar
precies omdat hij zo ver gaat, neemt de verdenking almaar toe. In deze
hopeloze cirkel verbeeldt Dekker ook zijn eigen gevoel van beklemming,
miskenning en machteloosheid, zoals een grondiger lectuur van zijn voorwoord uit 1946 ons suggereert.
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2.

HET VOORWOORD VAN

1946

Om de parallellen tussen Vladimirs en Dekkers retoriek aan het licht te brengen, wend ik me tot het titelloze voorwoord dat de auteur aan de tweede druk
(1946) toevoegde. Daarin duidt Maurits Dekker de keuze voor een mystificatie zelf als een list om zijn critici aan te pakken. In de manier waarop hij
die strategische zet verklaart, slaat hij de brug met de tekst die hij inleidt en
daarbij brengt hij zijn eigen toestand in verband met die van zijn fictionele
schepping, Wirginszki. De signalen die het voorwoord met de roman verbinden, zijn in twee categorieen te vatten, emotie en cognitie enerzijds en retoriek
anderzijds. Of nog: (2.1) de strekking van de verwoorde gevoelens en de
omgang met frustraties, (2.2) de verwoording zelf en de beeldspraak van het
voorwoord.

2.1.

PARALLELLE RATIONALISATIE

Wanneer hij de roman schrijft, geeft de auteur lucht aan persoonlijke frustraties, niet alleen door de keuze voor de mystificatie zelf (zoals Dekker in het
voorwoord expliciteert) maar ook door de specifieke opzet van de roman (wat
Dekker impliciet houdt).
De ontvangst, welke mijn publicaties gekregen hadden was slecht; ik
was teleurgesteld en ontmoedigd. Het was triest tot de ontdekking te
moeten komen, dat al mijn inspanning tevergeefs geweest was (1946:5)
Uit deze teleurstelling put hij de kracht om zijn roman te schrijven. De overtuiging dat zijn werk fout ingeschat wordt, motiveert hem tot de mystificatie.
Een vergelijkbare houding neemt personage Vladimir Wirginszki aan tegenover de miljonair Wedenski en tegenover zijn psychiaters. De foute inschatting door anderen raakt Vladimir diep.
In het levensverhaal dat hij aan zijn psychiaters vertelt, geeft ook het personage uiting aan een diepe teleurstelling als auteur. In zijn vrije tijd schreef
Vladimir gedichten en hij hoopte dat zijn talent ontdekt zou worden. Om geld
te ronselen voor zijn dichterschap, stuurde hij zijn dichtbundel met een begeleidende brief naar de miljonair Wedenski. Toen die niet op zijn vraag inging,
was de reactie van de dichter furieus:
Naarmate ik er langer over nadacht, voelde ik mij meer beleedigd en
dieper vertrapt, een machtelooze woede kwam over mij, ik smeet mijn
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verzen tegen den grond, sloeg mijn schrijflamp stuk en kneep den brief
tot een bal samen. Het ergste van alles was, dat deze millioenendief
mij beleedigen kon, zonder dat ik in staat was iets terug te doen.
(1929:201)
Is het gerechtvaardigd om te stellen dat dit gedrag de verhevigde verbeelding
is van Dekkers ontgoocheling? Afgaande op het voorgaande citaat van de
auteur, sluit Vladimirs respons aan bij de machteloosheid, teleurstelling en
verbittering die Dekker in het voorwoord bij zichzelf identificeert. Of
misschien is het omgekeerd: Dekker gebruikt zijn narratieve tekst als een
middel om zijn ervaringen te narrativiseren.
Ik voelde mij miskend, tekort gedaan, een gevoel dat, naar mij later
gebleken is, niet voortkwam uit zelfoverschatting, maar dat een begrijpelijke reactie was op de tegenwerking welke ik ondervonden had.
(1946:6)
Zodoende maakt de auteur kenbaar dat die gevoelens hem motiveren om de
roman te schrijven en dus tijdens het schrijven aanwezig zijn. Het ligt niet in
Dekkers aard om bij de pakken te blijven zitten, en dus neemt hij met Waarom
ik niet krankzinnig ben de pen op tegen zijn critici. Het temperament van
Wirginszki laat evenmin toe dat hij zich gewonnen geeft, en ook hij gaat al
schrijvende in de aanval: [ik] schreef een brief, zoo fel beleedigend, sarcastisch en vernietigend, als ik nog nimmer iets gelezen had. Ik schold Wedenski
op een geraffineerde manier uit' (1929:201). Als we de analogie volhouden,
is Dekkers roman te lezen als `een geraffineerde manier' om zijn critici de
mantel uit te vegen.
Ook in het gesprek met de psychiaters die de bestemmeling van zijn vertelling
zijn, benoemt Vladimir zijn frustraties : hij voelt zich door hen beknot en –
nogmaals – miskend. In de aanvangspassage van de roman blijkt dat de miskenning door de psychiaters hem tot een uitbarsting drijft, zoals dat ook als
reactie op Wedenski gebeurde:
Mijneheeren,
Zooals Gij ziet, voldoe ik aan Uw verlangen, door mij schriftelijk te
verdedigen tegen een misverstand, een dwaling die, als ik er niet in
slaag U ervan te overtuigen dat Gij dwaalt, zeer waarschijnlijk de
oorzaak van mijn ondergang zijn zal. Toen Gij met mij sprak en ik U
duidelijk trachtte te maken, dat ik niet leed aan de ziekte die Gij
meende te hebben waargenomen, kon ik, in ontzetting begrijpende dat
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mijn woorden en argumenten op U geen indruk maakten, mijn zelfbeheersching niet bewaren en heb toen uitdrukkingen gebruikt, die
beter achterwege hadden kunnen blijven. Wellicht heb ik toen in drift
dingen gezegd die kwetsend of beleedigend voor U waren (1929:1)
In de communicatie met de psychiaters herhaalt zich dus een cluster van
taalhandelingen (beoordeling, verdediging, verwijt, belediging) die ook op het
niveau van de handeling, d.w.z. in het verhaal dat Vladimir vertelt, voorkwam
in de communicatie met Wedenski.
Waar het in de roman op neerkomt, is dat Vladimir aan het oppermachtige
oordeel van de psychiaters wil ontkomen. Hij wil hen ervan overtuigen om
hun oordeel, dat de patient krankzinnig is, in te trekken. Het vergt ons niet
veel moeite om deze doelstelling in verband te brengen met de bedoelingen
die Maurits Dekker in het voorwoord naar voren schuift. Door de mystificatie
wil de auteur bewerkstelligen dat de invloedrijke lezers die hem negatief
gezind zijn hun mening zouden herzien. Met andere woorden, de vermelde
cluster van taalhandelingen herhaalt zich nog eens in de reele communicatie
tussen auteur en kritiek. In de roman wordt deze `beweging naar buiten' afgespiegeld door de vermelde herhaling op twee niveaus. Zoals nog zal blijken,
komen dergelijke herhalingen nog vaker voor. De gelaagdheid van de communicatieve handeling krijgt extra gewicht door dit symmetrische ontwerp.
Door de herhaling van taalhandelingspatronen wordt duidelijk hoe de tekst op
verschillende niveaus communicatie opvoert.

2.2.

ANALOGE BEELDSPRAAK

In de beeldspraak van het voorwoord ontleent Dekker een aantal sterke beelden aan de roman. Ten eerste spreekt hij in juridische termen over de relatie
met zijn critici. Hij noemt hen `bevooroordeelde rechters ' en `partijdige,
bekrompen rechters'. Hun beoordeling van zijn werken noemt hij een 'vonnis '. Voor hem is het lastige gezag van de kritiek een doorslagje van de
rechterlijke macht, een institutie die performatief een geldend oordeel kan
vellen. In de verhouding tot het justitiele apparaat voelt Dekker zich eveneens
onderworpen aan machtswillekeur. Aan de andere kant doen deze frasen
denken aan de woorden van Vladimir, die aan het oordeel van de psychiaters
wil ontsnappen en daartoe zijn verdedigingsrede voert. Hij spreekt hen nadrukkelijk als rechters aan: 'Hier, Heeren Rechters, is weer wat Gij zoekt'
(1929:91). En aan het einde van zijn betoog duikt de metafoor weer op:
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`Mijne heren dit is de waarheid. Het oordeel is thans aan U. Uw vonnis wacht
ik of met de onaantastbare gemoedsrust van een onschuldige' (1929:235). In
deze beeldspraak valt op dat de performatieve kracht van taal de auteur bezighield. Dekker kaart telkens situaties aan waarin een persoon onderworpen is
aan de taalhandelingen van een gezaghebbende ander. Zoals de rechter iemand
schuldig kan verklaren en de psychiater iemand gek kan verklaren, zo kan de
criticus een schrijver ' waardevol' verklaren. Door de talige uiting, wordt het
uitgesprokene een gewisse werkelijkheid. Dekker en zijn personages willen
aan het gezag en het performatieve oordeel van de ander ontkomen, maar
merken dat beide moeilijk te ontwijken zijn.
Ten tweede kijkt de auteur terug op het ontstaan van de roman in termen van
strijd. Door het schrijven van zijn Russische roman gaat de Dekker van het
voorwoord het gevecht met zichzelf en zijn critici aan:
Toen de roman gereed was, wist ik dat ik het gewonnen had, in de
eerste plaats van mijzelf en dat ik tegen den verderen strijd [...] was
opgewassen. Ik had thans een sterk wapen in handen en [...ik] voltooide mijn uitrusting door het aantrekken van het pantser der pseudonimiteit. (1946:6)
Welbeschouwd kan de roman dus als een krachtige taalhandeling beschouwd
worden, waarmee de auteur in het offensief gaat. Met Waarom ik niet krankzinnig ben klaagt de ontgoochelde schrijver zijn miskenners aan, zoals
Vladimir de miljonair Wedenski aanvalt, of zoals de verteller zijn psychiaters
verwijten naar het hoofd slingert. Op de momenten dat hij zijn woorden min
of meer onder controle heeft, noemt Vladimir zijn betoog een verdediging
( `door mij schriftelijk te verdedigen'), maar op verschillende plaatsen ontaardt
de beredeneerde verdediging in een wilde aanval. Bovendien legt de verteller
zijn opzet in militaire termen uit: 'Met zorg en vernunft zal ik de aanvallen
weten te leiden, ik zal mijn geschut richten op de zwakke punten in Uw
diagnose en voet voor voet zal ik weten te naderen, niet in dwazen, opwindenden stormloop, doch in voorzichtigen, weloverwogen aanval.' (1929:7).
In de volgende paragraaf bespreek ik deze tegenstrijdige vertellersretoriek in
termen van taalhandelingen.
Ten slotte wijs ik hier op enkele losse koppelingen tussen roman en voorwoord. Bij zijn terugblik op het schrijven van de roman getuigt Dekker dat
hij ' schreef bezeten door een scheppingsdrang, welke soms physiek bijna
ondraaglijk was' (1946:6). `Drang' en ' bezetenheid' zijn ook kenmerkend
voor het dichterschap en de mentale staat van Vladimir Wirginszki. Bovendien
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komt de Dekker van het voorwoord door deze zelfkarakterisering nader tot de
waanzin die hij aan het hoofdpersonage toeschrijft. Hij interpreteert zijn eigen
ervaringen dus aan de hand van de vertelling die hij inleidt. Verder herinnert
het ' sterk wapen' dat Dekker vermeldt aan de bijl die op het einde van de
roman een prominente rol speelt, en noemt Dekker zijn recensenten niet alleen
`rechters' maar ook `heeren', het woord waarmee de ik-verteller voortdurend
zijn psychiaters aanspreekt.

3. EEN RETORIEK VAN WAANZIN

3.1.

STREKKING EN ACHTERGROND VAN VLADIMIRS BETOOG

De gelijkenis tussen voorwoord en vertelling was niet in de levensloop van
Vladimir te zoeken, maar veeleer in de aansprekingen, de verhoudingen tussen
verteller en publiek, de verwoording en retoriek. Kortom, de parallellen zijn op
het pragmatische vlak gesitueerd. De mystificatie is een aanklacht en in het
betoog van de verteller keert die taalhandeling terug. Dat betekent echter niet dat
de verdedigingsrede van de verteller gelijkloopt met het betoog van de auteur.
In wat volgt draait het om de kronkels in het betoog van Vladimir; als conclusie
worden de verwantschap en discordantie met Dekkers retoriek benoemd.
In de openingsparagraaf van Waarom ik niet krankzinnig ben wemelt het van
expliciete en indirecte taalhandelingen die ons een blik kunnen gunnen in de
opzet en werking van de hele redevoering van Wirginszki. De onwetende
lezer valt samen met de lezende psychiaters binnen in het geschrift van de
ik-verteller, en constateert dat die zich verantwoordt, dat hij toegeeft, subtiel
verwijt, zijn spijt betuigt en om vergiffenis vraagt. De overkoepelende taalhandeling wordt in de reeds geciteerde eerste zin gentroduceerd: ' Zooals Gij
ziet, voldoe ik aan Uw verlangen, door mij schriftelijk te verdedigen'. De
ik-verteller verklapt in de eerste zin zijn intenties en bepaalt het genre van
zijn geschrift: hij wil zich verdedigen en schrijft dus een apologie. Aan de
hand van de eerste paragraaf kan deze overkoepelende taalhandeling gepreciseerd en doorgeprikt worden. Deze `verdediging' veronderstelt immers een
pose : de verteller wil bepaalde verdenkingen van zich of schudden, en daarom
doet hij zich rationeler en gezonder voor dan hij vermoedelijk is.
De complexe bedrieglijkheid van Vladimirs taalhandelingen kan ook al van
de eerste zin afgelezen worden. Onder het mom van directe voert hij indirecte
taalhandelingen uit. De overkoepelende, samenvattende taalhandeling staat
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niet in de hoofdzin, maar in de beknopte bijzin. In de grammaticaal voornamere hoofdzin betuigt de verteller zijn onderworpenheid aan de psychiaters:
`ik voldoe aan Uw verlangen'. Door het schrijven van de apologie erkent de
verteller dus de autoriteit van zijn publiek, hij geeft er zich rekenschap van
dat zij over de cruciale illocutionaire kracht beschikken om hem gek te
verklaren. Vanuit dat besef probeert hij hen zoveel mogelijk naar de mond
te praten en hun gedachten te verwoorden in zijn eigen discours. Geregeld
formuleert hij hypothesen over hun interpretatie van zijn levensverhaal en
zodoende tracht hij hun leeservaring en diagnose te sturen. Zoals uit de titel
van de roman en de eerste zin blijkt, is het Wirginszki's bedoeling de psychiaters te overtuigen om hun diagnose in te trekken. De verteller beschouwt de
diagnose als een `dwaling' en `misverstand' die zijn 'ondergang' kunnen
betekenen. Door van een 'ondergang' te gewagen, stelt de spreker de noodzaak van zijn vertelling erg scherp. Later stelt hij het nog scherper: 'ik vecht
Mijneheeren voor het kostbaarste wat ik heb: mijn leven' (1929:5). Zoals
Sheherazades verhalen van duizend en een nacht, wordt deze vertelling als
levensreddend middel naar voren geschoven. De inzet van het vertellen is
het overleven van de verteller. De vertelnoodzaak zorgt voor een gespannen
retoriek die bol staat van manipulaties, ongerijmdheden en hyperbolen.
Bepalend voor de retoriek is de verhouding van de verteller tot de aangesproken lezer. Het discours van de verteller is doordrenkt van het besef dat
hij de autoriteit van zijn artsen eerst moet erkennen en dat hij die erkenning
moet uiten. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om vervolgens aan hun
gezag te kunnen ontsnappen. Een en ander impliceert een complexe verhouding in retoriek en communicatie: door de performatieve taalhandeling van
de psychiaters (`we verklaren u gek') boetten de taalhandelingen van de
verteller aanzienlijk aan kracht in. Door de diagnose wordt de patient een
deel van de verantwoordelijkheid over zijn (taaDhandelingen ontnomen. Bij
voorbaat wordt aan de oprechtheid of waarheid van zijn uitspraken getwijfeld. In juridische termen: de krankzinnige is ontoerekeningsvatbaar en bijgevolg niet (volledig) aansprakelijk voor zijn eigen daden, dus ook niet voor
zijn taaldaden. Of zoals de verteller het aan het begin formuleert in de vorm
van een advies : 'lees mijn verdediging niet als die van een krankzinnige,
maar beschouw haar als het werk van een volkomen normaal mensch en
beproef dan of Gij iets onlogisch, een tegenstrijdigheid of andere kenmerkende teekenen ontdekken kunt' (1929:5). De verteller weet dat het etiket
waarvan zijn lezers hem voorzien hebben, de interpretatie van zijn woorden
determineert.
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Het belang van dit gegeven komt aan het licht in een sleutelpassage van
Vladimirs levensverhaal. In de woede om Wedenski's reactie op zijn bedelbrief schrijft de protagonist impulsief een razende, beledigende brief naar de
miljonair (201). Wanneer Vladimir nadien zijn acties overdenkt, wordt hij
door de angst overmand dat hij door Wedenski vanwege de brief zou worden
aangeklaagd. Om een aanldacht te vermijden zoekt hij de psychiater Oeroessow
op met de bedoeling gek en dus ontoerekeningsvatbaar te worden verklaard
(207). Door krankzinnigheid te simuleren hoopt Vladimir de psychiater ervan
te overtuigen dat hij krankzinnig was. Ook in deze episode draait alles om
taalhandelingen: belediging, aanldacht, overtuiging, diagnose. Het gesprek
met de psychiater, dat op het verhaalniveau al plaatsvindt, keert in het vertelniveau terug, en zo wordt op dit punt de herhaling op verschillende communicatieve niveaus opnieuw zichtbaar. Ironisch genoeg duikt dezelfde cornmunicatieve situatie in dit geval weer op met een significante omkering.
Terwijl Vladimir in het ene geval gek verklaard wil worden, wil hij in het
andere geval de diagnose ongedaan maken. In beide gevallen kan hij niet
voorbij aan het gezag van de psychiater om de diagnose uit te spreken. Hoewel
hij zijn intenties verborgen moet houden om te kunnen slagen in zijn opzet,
heeft hij de aangesproken ander ook nodig om zijn intenties te realiseren.
Zijn eigen woorden hebben op dit punt niet de performatieve kracht waarover
de psychiater dankzij zijn institutionele inbedding beschikt. Door middel van
zijn eigen talige gedrag moet de patient de ander ertoe brengen om een uitspraak te doen. Van `geestelijk gezond' naar `krankzinnig' bleek een makkelijker klus dan in de andere richting, omdat de retorische positie van een
gek gemarkeerd is. Al bij voorbaat worden zijn uitspraken gewantrouwd.
Dat Vladimir zich zo helder bewust is van zijn benarde positie als spreker,
heeft een directe weerslag op zijn retoriek. Om zijn geringe spreekrecht en
autoriteit als patient te compenseren grijpt hij in de verwoording van zijn
redevoering naar enkele retorische hulpmiddelen waarvan ik, vertrekkende
van de eerste paragraaf, de werking en het falen zal belichten: explicitering
en precisering, inleving en manipulatie. Elk manoeuvre van de verteller om
zijn publiek in zijn interpretatie te sturen, keert zich uiteindelijk tegen hem.
Ten eerste wil de verteller zijn rationele vermogens en intelligentie tentoonspreiden. Zoals vermeld licht hij daarom de gebeurtenissen uit zijn leven uitvoerig toe met achtergrondinformatie, verklaringen voor zijn gedrag en eigen
inzichten in de situatie. Door de explicitatie van zijn gedachten en gevoelens
hoopt de verteller zijn publiek te overtuigen van zijn superieure verstand. Het
motief van de explicitatie, als teken van intelligentie, keert ook terug in de
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verwoording en vertelwijze. Vladimir becommentarieert niet alleen zijn
levensverhaal, maar ook de narratieve presentatie ervan. Hij legt uit waarom
en hoe hij vertelt wat hij vertelt:
In dit verband herinner ik mij een voorval uit Bien tijd, hetwelk ik U
wil mededeelen, al was het alleen maar om U te laten zien, hoe moeilijk en misleidend het zijn kan, den geestelijken toestand van een
mensch te bepalen, alleen op grond zijner handelingen. (1929:159)
Geregeld geeft Vladimir dergelijke metanarratieve commentaar: hij licht zijn
toelichtingen toe en suggereert hoe zijn interpretaties geInterpreteerd moeten worden. Nog een sprekend voorbeeld, wanner Vladimir over zijn dromen bericht:
In die dromen was ik in waarheid volkomen krankzinnig. Dit beken ik,
om aan te toonen, dat ik in staat ben te begrijpen wat krankzinnigheid
is. (1929:22)
Niet alleen geeft hij een interpretatie aan de dromen van weleer, hij verklaart
ook waarom hij die interpretatie toevoegt. Bovendien bedient hij zich daarbij,
zoals op vele andere plaatsen, van een expliciete taalhandeling: `ik beken'.
Ook in deze explicitatie van speech acts openbaart zich de intelligentie van
de spreker. In How to do things with words, de neerslag van de colleges over
taalhandelingen die J.L. Austin in 1955 uitsprak aan de universiteit van
Harvard, legt Austin uit dat performatieve uitspraken het resultaat zijn van
een historische ontwikkeling naar meer precisie en explicitatie, tekenen van
intelligentie (1990:71-73). Door het gebruik van performatieve werkwoorden
specificeert de spreker zowel de betekenis van zijn boodschap als de kracht
(force) ervan. Dekkers verteller slaat met zijn explicitatie twee vliegen in
een klap: hij last zijn intelligentie uit de verf komen en stuurt de interpretatie.
Door naast de betekenis ook de illocutionaire kracht te benoemen wil hij
de interpretatie van zijn woorden controleren.

3.2.

DE TOURNURES VAN DE VERONTSCHULDIGTNG

Een nauwkeuriger analyse van de eerste paragraaf maakt duidelijk hoe
Vladimir zijn publiek probeert te overtuigen en waar het misloopt. In zijn
eerste woorden kondigt de verteller zoals gezegd zijn bedoeling aan en voert
hij een schakel van taalhandelingen op. Ter wille van zijn verdediging stelt
hij vervolgens een eerste taalhandeling : hij verontschuldigt zich. Ik citeer het
vervolg van de reeds aangehaalde beginzinnen:
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Wellicht heb ik toen in drift dingen gezegd die kwetsend of beleedigend voor U waren – ik weet het niet meer – maar in ieder geval bied
ik U thans mijn verontschuldiging aan voor mogelijkerwijs door mij
gebezigde kwetsende woorden. Volkomen begrijpelijk zal het mij zijn,
als deze betuiging van spijt U geen genoegdoening schenken zal en als
man van ontwikkeling en beschaving begrijp ik dat Gij mij, ook al
schenkt Gij mij naar den vorm vergiffenis, mijn optreden euvel zult
blijven duiden. Inderdaad, een hoogstaand mensch moet onder alle
omstandigheden zijn kalmte weten te bewaren en mag zich nimmer
laten beheerschen door lagere driften, waardoor hij dingen doet en zegt,
waarover hij later, als zijn bezinning en rust teruggekeerd zijn, berouw
gevoelen moet. Ik beken dat ik thans helaas in dezen toestand verkeeren moet, ik herinner mij in Uw tegenwoordigheid een aanval van buitensporige woede te hebben gehad en aan deze lagere driften overgeleverd te zijn geweest. Hoewel ik het ernstig betreur, kan ik dit felt niet
ongedaan maken; het eenige wat ik doen kan, is nogmaals in alle
oprechtheid te verklaren, dat ik diep en innig berouw over het gebeurde
gevoel. (1929 :1-2)
Aan de basis van een verontschuldiging liggen in het algemeen gevoelens van
berouw en een schuldgevoel dat de spreker weg wil nemen. In 'A Plea for
Excuses' ? (1961) van Austin klinkt het zo: 'the situation is one where someone is accused of having done something, or (if that will keep it any cleaner)
where someone is said to have done something which is bad, wrong, inept,
unwelcome, or in some other of the numerous possible ways untoward.
Thereupon he [...] will try to defend his conduct or get him out of it'
(1961:123-124). De spreker draagt niet alleen een schuldgevoel, maar wordt
ook beschuldigd en wil zich verdedigen. De definitie is uitstekend van toepassing op het verweerschrift van de verteller, en de eerste paragraaf is een representatief voorsmaakje. Met het oog op schuldvermindering begint Vladimir
zijn apologie met een `verdediging' van zijn recente gedrag door zich te
`rechtvaardigen'. In die optiek houdt een verontschuldiging vaak ook een
verdediging in, zoals Austin opmerkt: 'on the whole 'excuses' is probably
the most central and embracing term in the field, although this includes others
of importance – 'plea', 'defence', 'justification', and so on' (1961:123). In

7

Het Engelse 'excuse' valt niet samen met het Nederlandse `verontschuldiging', maar de retoriek van Vladimir Wirginszki put uit het hele semantische veld dat deze woorden bestrijken:
spijt betuigen, rechtvaardigen, verdedigen, zich verantwoorden, uitvluchten uiten.
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Vladimirs beeldspraak is het duidelijk dat hij zijn schrijfsels als zo'n pleidooi
opvat.
Enerzijds bewerkstelligt de verteller zijn ' schuldafbouw' door afbreuk te doen
aan het gebeurde: `wellichr, `mogelijkerwijs' en `ik weet het niet meer' suggereren dat zijn gedrag niet zo ernstig was. Anderzijds `geeft' de spreker zijn
schuld 'toe' (`inderdaad', `ik beken') en beaamt hij zodoende dat zijn gedrag
onheus was. Austin toont in zijn theorie van excuses hoe de bestudering ervan
inzicht kan geven in bepaalde vooronderstellingen en in algemene eigenschappen van taalhandelingen. Een verontschuldiging legt de normen en
waarden bloot die normaliteit definieren, want het onaanvaardbare wordt erin
benoemd. Als Vladimir zich aan het begin van zijn geschrift verontschuldigt,
dan is dat omdat hij zich ervan bewust is dat hij een norm heeft overschreden.
Ook op andere plaatsen wil hij expliciet aantonen dat hij weet wat normaliteit
is, maar hij ondermijnt zijn betoog door dat normale af te wijzen.
Wat normaal is, is minderwaardig, omdat normaliteit, evenwichtigheid
of gelijkvormigheid, kenmerkende teekenen zijn van alles wat in groote
menigte voorkomt of in massa vervaardigd wordt. [.. .1 Normaal is
tenslotte alles wat dom, lelijk, onbelangrijk, vervelend en oppervlakkig. [.. .1 Tot nu toe heb ik in deze bekentenissen de ernstige fout
begaan, normaal te willen zijn en nu pas zie ik de belangrijkheid dezer
dwaling in. Immers ik ben volstrekt niet normaal; ik ben alleen niet
krankzinnig. (1929:115)
De laatste zin houdt een wending in de argumentatie in. Aanvankelijk beweert
hij nog normaal te zijn, maar later houdt hij zelfs die schijn niet meer op.
In het vervolg van zijn betoog geeft hij herhaaldelijk toe dat hij zich niet
wenst te voegen naar de norm. We kunnen dus vermoeden dat zijn aanvankelijke verontschuldiging niet geheel oprecht is. De wijziging in de profilering
neemt overigens de verdenking niet weg dat de verteller gek is. Als hij al
bekent abnormaal te zijn, is de zelfkarakterisering `waanzin' immers niet
meer veraf.
In zijn rechtvaardiging schuift hij voorts een deel van de verantwoordelijkheid
van zich af en wel precies in de richting van zijn eigen psychische toestand
(` in drift', `buitensporige woede', `lagere driften'). Hij voert zijn geestesgesteldheid aan als justificatie van zijn taalhandelingen (`kwetsen', `beledigen')
en suggereert dus zelf dat hij niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor
zijn uitspraken. Door toe te geven dat hij vanwege zijn mentale toestand niet
toerekeningsvatbaar is, ondermijnt hij zijn eigen verdediging. Wat garandeert
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nog dat zijn verontschuldiging en spijtbetuiging oprecht zijn, als hij niet verantwoordelijk is voor zijn woorden en daden? Ter compensatie legt de verteller door explicitatie en herhaling de nadruk op zijn berouw (`mijn verontschuldiging', `deze betuiging van spijt', `berouw', `betreue, `diep en innig
berouw'). De overvloed geeft de indruk van onderdanigheid: de fictionele
schrijver onderwerpt zich kennelijk volledig aan het gezag van de aangesproken lezer.
Van meet af aan kan de oprechtheid van die onderwerping in twijfel getrokken worden. De eerste zin bevat namelijk niet alleen een intentieverklaring
maar ook een weinig verhulde sneer: `Gij dwaalt'. Door de dwaling aan de
psychiaters toe te schrijven, wentelt hij de schuld af op hen, nog voor zijn
verontschuldiging. Zij begrijpen hem niet, zij luisteren niet naar zijn `woorden
en argumenten, terwijl dat sinds Freud precies de taak van de psychiater is'.
Indirect uit de verteller hier een verwijt en kiest hij al voor aanval in plaats
van verdediging, maar hij gaat vooralsnog behoedzaam te werk. Subtiel
verwoordt hij al de mening dat zij zich schromelijk in hem vergissen. Hij
gelooft niet in hun oordeelkunde en superioriteit, maar voelt zich gedwongen
om te doen alsof hij zich onderwerpt. Later stelt de verteller deze gedachtegang zelf aan de orde, met een openheid die dan weer bijdraagt tot zijn
oprechtheid en betrouwbaarheid:
lk moet veinzen Uw meerderwaardigheid te erkennen, voorgeven in
Uw wijsheid te gelooven en doen alsof ik de noodzakelijkheid erken
mij tegen een onjuiste, maar niettemin begrijpelijke beschuldiging te
verdedigen. Begrijpt Gij dan niet dat ik, evenals Gij, slechts speel? Ziet
Gij dan niet in, dat ik een schijngestalte moet aannemen, omdat Gij
mijn ware gedaante niet wilt of kunt zien? Mijneheeren; ik speel de
afschuwelijke rol van normaal, geestelijk gezond mens. (1929:114)
In de loop van de vertelling brokkelt de oprechtheid van de verontschuldiging dus af. Er ontstaat dan een nieuwe betrouwbaarheid door de openheid
en explicitaties. De expliciete taalhandelingen van de aanvangspassage
komen op losse schroeven te staan, als we de indirecte taalhandelingen in
overweging nemen. Het expliciete verhoudt zich tot het indirecte als verdediging tot aanval.
Een laatste motief in de openingsparagraaf is de retorisch functionele captatio
benevolentiae. Aan het begin van zijn betoog dient de redenaar zijn publiek
gunstig te stemmen, opdat het vatbaar zou zijn voor zijn argumenten. Om de
psychiaters welwillend te stemmen moet Wirginszki doen alsof hij hun gezag

VERSLAGEN & MEDEDELINGEN /

389

als psychiater en de normaliteit waarvoor ze staan, erkent. Als hij de door hen
vertegenwoordigde normaliteit aanvaardt, moet hij berouw tonen over zijn
excessieve gedrag en uitspraken. Door de psychiaters in hun rol te bevestigen
en begrip te tonen voor hun visie (`volkomen begrijpelijk', `begrijp ik') hoopt
de verteller zeif ruimte vrij te krijgen om taalhandelingen uit te voeren. Ook
in het vervolg heeft hij veel oog voor de positie van de psychiaters : hij leeft
zich in hun rol in en geeft hen geregeld gelijk. Zodoende wil hij geleidelijk
aan de leeservaring van de psychiaters in handen nemen. Wanneer hij denkt
hun gunst te hebben verkregen, stuurt hij de manier waarop ze zijn verhaal
moeten interpreteren, zoals op verscheidene plaatsen blijkt.
Mijn stalen, kristalheldere logica zal U er toe dwingen Uw stellingen
prijs te geven, onafwijsbaar juist zal ik U weten aan te toonen dat en
waarom U dwaalt en mijn verstand, hetzelfde verstand dat u minderwaardig of afwezig acht, zal U nopen te erkennen dat Uw oordeel in
elk opzicht onjuist geweest is. (1929:7)
Welaan, Mijneheeren, noem mij krankzinnig, het zij zoo, maar laat mij
op dit eene punt in mijn waarde, geef dezen eenen zet gewonnen in ons
geraffineerd schaakspel: erken dat ik menschelijk ben (1929:50)
Na het lezen van deze mededeeling, kunt Gij zeggen : deze man is
volslagen gek. Neen, dat is hij niet, hij is slechts volkomen openhartig,
hij kleedt zich alleen voor U uit (1929:55)
In zijn `geraffineerde schaakspel' maakt de verteller echter cruciale fouten.
Zijn retoriek is zodanig overdacht en expliciet, dat ze tot een patstelling leidt.
Ze wordt verdacht en onbetrouwbaar, zoals al bleek uit de analyse van de
opening. Het is twijfelachtig of de psychiaters zich laten inpalmen door de
zogenaamd vlekkeloze logica van hun patient.
In de openingsparagraaf van Waarom ik niet krankzinnig ben presenteert de
verteller zich dus als een geslepen redenaar. In zijn verontschuldiging, die de
voorwaarde is voor de rest van zijn betoog, werkt hij een heel gamma van
strategieen of dat kan dienen om zich te excuseren. Hij doet een beroep op
alle mogelijkheden die Austin in zijn 'Plea for Excuses' aanhaalt (1961:124):
hij vergoelijkt zijn handelingen op zich en benadrukt op twee manieren dat
het niet juist is om over hem zonder meer te beweren 'X deed A'. Ten eerste
slaagt hij erin om een deel van de verantwoordelijkheid bij de psychiaters te
leggen (dus : `niet X deed A'). Ten tweede geeft de verteller aan dat hij die
uitspraken en handelingen niet met opzet deed, dat hij ze dus niet deed maar
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dat ze een effect waren van iets waarvoor hij Been verantwoordelijkheid
droeg, dat hij zich een andere taalhandeling (`overtuigen') als doel had gesteld
(dus : 'X deed niet A'). Bij de opeenstapeling van argumenten staat niet de
juistheid voorop, wel het tot elke prijs kwijtraken van de schuld. Daardoor
sluipen er inconsistenties in de argumentatie, en raakt de expliciete taalhandelingsstructuur ontregeld door impliciete boodschappen. Hoewel hij de
welwillendheid van het publiek beoogt, maakt de verteller het zich met deze
verontschuldiging niet makkelijker. Hij weigert namelijk de voile verantwoordelijkheid voor zijn woorden en ontkent de vrijheid van zijn gedachten, terwiji
hij er met zijn betoog naar streeft om weer de vrijheid en verantwoordelijkheid in handen te krijgen. Wat in de openingsparagraaf gebeurt, is exemplarisch voor het verdere verloop van Vladimirs verdediging : hij rijdt zich
vast door de explicitaties en het conflict tussen het impliciete en het expliciete.
Voor zowel de reele als de fictionele lezer zijn deze ongerijmdheden een
aanleiding om Vladimir als een onbetrouwbare verteller te decoderen.

4. DE KLEVERIGHEID VAN LABELS

Het idee van de lezer dat de verteller onbetrouwbaar is, is misschien al even
hardnekkig en onafwendbaar als de diagnose van de psychiaters. In het artikel
`Being Sane in Insane Places' beschrijft David Rosenhan in 1973 die fatale
hardnekkigheid in de echte wereld. Hij brengt verslag uit van een beroemd
geworden experiment waarmee hij de werking van de psychiatrische diagnostiek wilde onderzoeken. Acht geestelijk gezonde personen simuleerden
psychische stoornissen (schizofrenie) en werden toegelaten in twaalf verschillende psychiatrische klinieken in de Verenigde Staten. Zodra ze opgenomen
waren, hielden ze op symptomen te simuleren. Hoewel ze zich normaal
gedroegen en gewoon spraken, werden ze tijdens hun verblijf, dat gemiddeld
negentien dagen duurde, niet als `gezond' ontmaskerd. Integendeel, voor
zover ze geobserveerd werden, werd hun gedrag ten onrechte gepathologiseerd. Na een tijd werden ze met de diagnose 'schizophrenia in remission'
naar huis gestuurd. Rosenhan wist de manifeste onbetrouwbaarheid van de
psychiatrische diagnostiek en de 'stickiness of psychodiagnostic labels'
(Rosenhan 1973:57), zoals hij het noemde, aan te tonen.
Voor de lectuur van een fictionele situatie als in Waarom ik niet krankzinnig
ben heeft dit onderzoek zijn repercussies. Door het mogelijk onterechte
label van de psychiaters is hun en onze lectuur evenzeer `gemarkeerd' als de
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redevoering van de verteller. De verrichte taalhandeling van de diagnose
schept een kader voor de interpretatie waarvan de verteller zich amper los kan
maken, hoe hij ook spartelt. Het gevoel van machteloosheid dat Vladimir
Wirginszki gewaarwerd, is ook bij de pseudo-patienten van Rosenhans
experiment herkenbaar: 'Powerlessness was evident everywhere. The patient
is deprived of many of his legal rights by dint of his psychiatric commitment.
He is shorn of credibility by virtue of his psychiatric label. His freedom of
movement is restricted' (Rosenhan 1973:59).
Uit het voorwoord van 1946 is gebleken dat ook de auteur Maurits Dekker
zich machteloos voelde, beknot door het label dat hij van zijn critici ontvangen had. Om hun vooringenomen houding – hun onbetrouwbaarheid – aan te
klagen en te ontmaskeren, gebruikte hij een pseudoniem en schreef hij een
fictieve verdedigingsrede. Hoewel, fictief? Kennelijk voert hij in het optreden
van Vladimir Stephanowitch Wirginszki ook zijn eigen aanval en verdediging
op. In het discours en in het verhaal van Waarom ik niet krankzinnig ben
wordt het patroon van beschuldiging en verdediging herhaald, en het straalt
uit naar de niet-fictionele communicatie tussen auteur en publiek. Ook Maurits
Dekker wilde weer ' gezond' verklaard worden om succesvolle taalhandelingen te kunnen stellen. Ook zijn illocutionaire kracht en geloofwaardigheid
als schrijver waren ingeperkt door de 'diagnose' van de kritiek. Al was het
maar voor relatief korte tijd, de schrijver slaagde in zijn opzet.
De tekst leent zich er uitstekend toe om de verhoudingen tussen communicatie op handelingsniveau (b.v. Vladimir tegenover Wedenski), fictionele
bemiddeling (Vladimir tegenover zijn psychiaters) en reele communicatie
(Maurits Dekker tegenover de kritiek) zichtbaar te maken. Niettemin kan en
mag de roman niet tot een fictionele vertaling van autobiografische gegevens
gereduceerd worden. In het voorwoord narrativiseert Dekker weliswaar de
roman tegen de achtergrond van zijn leven (en vice versa), maar de tekst biedt
tal van andere interpretatiemogelijkheden. De psychologiserende terugblik
van de verteller op zijn leven geeft bijvoorbeeld aanleiding tot een psychoanalytische lectuur. De Russische inkleding lokt dan weer de vergelijking met
negentiende-eeuwse Russische literatuur uit waarin waanzin en het monologiserende vertellen zo prominent aanwezig zijn. Dostojevski's Herinneringen
uit het ondergrondse is het uitgelezen vergelijkingsmateriaal om een beter
inzicht te krijgen in Dekkers roman. In dergelijke alternatieve lezingen komt
de afstand tussen auteur en personage duidelijk aan de oppervlakte.
De inconsequenties van Vladimir Wirginszki verraden de `discordantie' van
de vertelling, zoals Dorrit Cohn het noemt, en dus de afstand tussen auteur
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en verteller: de verteller is 'normatively inappropriate for the story he or she
tells' (Cohn 2000:307). De discordantie is een vrijbrief voor de lezer om de
tekst tegendraads te lezen, om hem anders te begrijpen dan hij gepresenteerd
wordt. Vladimirs pleidooi is in dit opzicht vergeefs, omdat de lezer zijn diagnose gesteld heeft: de verteller is krankzinnig ergo onbetrouwbaar. Op het
niveau van de reele communicatie is het pleidooi echter wel geslaagd,
de vooringenomenheid van de critici werd met succes aan de kaak gesteld.
Het afleidingsmanoeuvre van de mystificatie kon het label blootleggen dat
vastkleefde aan de naam van Maurits Dekker.
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`Ge weet, dat ik in critiek een brekebeen ben'.1
Vrouwen en literaire kritiek in het fin de siecle
in Vlaanderen

Liselotte Vandenbussche, Hogeschool Gent, Vertaalkunde, Vakgroep Nederlands
en Universiteit Gent, Centrum voor Genderstudies

In Dead men walking, het aprilnummer van DW B (2009), stellen Jos Joosten
en Tom Sintobin in de inleiding: 'Het is sinds jaar en dag een traditie in de
literatuurgeschiedenis: critici lusten elkaar rauw. Om de haverklap gaan zij
zich en masse te buiten aan vader- of broedermoordpartijen'(191). Tijdens het
fin de siècle in Vlaanderen werden vrouwelijke critici niet bedreigd door hun
mannelijke confrators. Integendeel, de vrouwelijke literatuurcriticus moest
nog geboren worden... Dat die geboorte niet probleemloos verliep en de verdere ontwikkeling de nodige groeipijnen kende, wil ik in dit artikel laten zien.
De Nederlandse literatuurhistorica Schenkeveld-Van der Dussen merkte in dat
verband op dat vrouwen in Vlaanderen en Nederland pas vanaf het midden
van de negentiende eeuw de taak van recensent op zich namen: lets waar
toch nog even vreemd tegenaan werd gekeken: een vrouw die in het openbaar
een oordeel gaf' (Schenkeveld-Van der Dussen et al. 1997, 5).
Toch waren het niet zozeer de mannen die daarvan opkeken. Zij verzochten
hun kunstzusters zelfs met aandrang om in het strijdperk te treden. Het waren
vooral de vrouwen zelf die niet vertrouwd waren met het genre en op talloze
innerlijke drempels botsten. Vooral bij Virginie Loveling en Helene Swarth
is dat goed te zien. Er speelde zich niet zozeer een `strijd tussen de seksen'
af, maar er was vooral een grote onwennigheid tegenover het openbare oordeel te zien. In dit artikel wil ik nagaan of de vrouwen die zich aan het einde
van de negentiende eeuw in de literaire kritiek manifesteerden wel zo bedeesd
waren als op het eerste gezicht leek. Of was dat vooral pose en waren er ook
vrouwen die er niet voor terugdeinsden om hun collega's met de grond gelijk
te maken?

I

Helene Swarth aan Pol de Mont, 18 november 1887 (Swarth 1964, 130).
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`[W]AT SPREEKT TOT MIJN HART KAN IK MET ONTLEDEN.'

De lerares en schrijfster Marie Lievevrouw-Coopman waagde zich sporadisch
aan literaire kritiek. Daarbij gaf ze haar persoonlijke oordeel met een opvallende terughoudendheid te kennen. In een recensie van haar collega-schrijfster
Virginie Loveling werd ze vooral gehinderd door de reputatie van die laatste
bij gezaghebbende critici. Ze riep expliciet haar `vrouwelijkheid' in om haar
oordeel te verduidelijken en misschien ook om haar optreden als recensente
te verantwoorden : 2
lk moet bekennen dat ik zonder orde te werk ga en het boek niet gelezen en beoordeeld heb zooals de heeren critici gewoonlijk doen: wat
spreekt tot mijn hart kan ik niet ontleden. Wanneer ik bij eene lezing,
in mijn oog een traan voel, dan wil ik niet doorgronden hoe en waarom
die traan, uit vrees iets te ontheiligen.
Door haar emotionele aanpak te benadrukken onderschreef LievevrouwCoopman de wijdverbreide stelling die aan vrouwen passiviteit, intuItie en zedelijkheid toeschreef (Streng 1997, 86). Tegelijk neutraliseerde ze op die manier
de dreiging van de mogelijke concurrentie die haar optreden als critica met zich
mee kon brengen (vgl. Schenkeveld-Van der Dussen et al. 1997, 51).
De schrijfster Virginie Loveling was in haar jonge jaren dezelfde mening
toegedaan. Ze leek zich aanvankelijk dan ook niet te kunnen verzoenen met
een functie als literaire critica. Toen ze in april 1871 de mogelijkheid kreeg
om in het literaire en opvoedkundige blad De Toekomst enkele recensies te
publiceren, wendde ze in haar weigering een conventionele representatie aan
waarin vrouwen een vernauwd bewustzijn 3 krijgen toegeschreven:4
Ik geloof niet dat wij er toe geschikt zijn goede recension over nieuw
verschenen werken te leveren. Mij dunkt dat het ons aan de nodige
kalmte ontbreekt om een oprecht onpartijdig oordeel over eenig boek
te vellen. Zoo als de meeste vrouwen zijn wij te uitsluitend in onze
zienswijze en geneigd onbepaald of te keuren of goed te vinden.
2

Marie Coopman, ' Grootmoeders vertelboek, door Julius Sabbe en A. Vermast – Het

't Huis en allerlei schetsen

door Virginie Loveling', in:
6 (1883-1884), 655-658, 657.
3

Hoofd van
Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle

Van Boven bespreekt in haar studie de visie van G. Heymans (1911), die in

Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung

Einfiihrung in die

als centrale eigenschappen van vrouwen bewust-

zijnsvernauwing en emotionaliteit noemt, waardoor vrouwen partijdig en subjectief zouden
zijn en het concrete boven het abstracte prefereren (Van Boven 1992, 188).
4

Loveling aan Frans de Cort, 2 april 1871, Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven
(AMVC) – Letterenhuis L863/B1, nr. 18419/2 (Musschoot en Van Parys 2004, 76).
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Toen Frans de Cort, hoofdredacteur van De Toekomst, zich niets leek aan te
trekken van haar bezwaren en enthousiast inging op haar aanbod om over een
alternatief onderwerp te schrijven, hanteerde ze nogmaals dezelfde topos : 5
Uw brief stelt ons een weinig in verlegenheid niet omdat Gij te veel
vergt maar omdat Gij schijnt te vergeten hoe weinig wij geven kunnen.
Als ik u sprak van iets te schrijven dat Gij misschien in Uwe Toekomst
zoudt kunnen opnemen, dacht ik aan geen lang, moeilijk opstel maar
veeleer nu en dan eens eene gedachte over opvoeding of onderwijs zoo
kort mogelijk uit te drukken. Nu gij echter meer van ons te verwachten
schijnt, moet ik U met spijt waarschuwen dat Gij U teleurgesteld zoudt
kunnen vinden, niet, ik herhaal het U, omdat het ons aan goeden wil
maar wel aan bekwaamheid ontbreekt.
De recensie van een pedagogische studie van Alfons de Cock die ze uiteindelijk schreef, wenste ze niet te ondertekenen omdat ze zich op onbekend terrein
begaf. 6 Door anoniem te publiceren wou ze voor zichzelf een veilige positie
creeren van waaruit ze ongehinderd kon spreken. Ze meldde aan De Cort:7
1k heb beproefd iets te schrijven over het werkje van den Heer De
Cock, maar zulks is geenszins mijn vak, ik heb u vooraf gezeid dat ik
mij niet geschikt daartoe voelde en indien gij het opneemt is het onder
de voorwaarde het niet te onderteekenen. lk heb het enkel gedaan om
aan uw verzoek te voldoen.

EEN AARZELEND BEGIN

Loveling ging enkele jaren later toch overstag en schreef literaire bijdragen
over de Vlaamse dichter Karel Lodewijk Ledeganck en de Deense auteur
Hans Christian Andersen. 8 Ze bracht haar studies met uiterst discrete titels
onder de aandacht. De titels Tenige bemerkingen op sommige strofen van

5
6

7

8

Loveling aan De Cort, 13 april 1871, ibid., nr. 18419/6 (ibid.).
Loveling, 'Het doel van middelbaar onderwijs voor meisjes, door Mr. A.M. de Cock', in:
De Toekomst 15 (1871), 385-387.
Loveling aan De Cort, juni 1871, AMVC L863/B1, nr. 18419/7 (Musschoot en Van Parys
2004, 79).
Loveling, `Eenige bemerkingen op sommige strofen van Ledegancks gedicht "De hut in
't Woud"', in: De Toekomst 18 (1874), 117-121, en 'lets over Andersens vertellingen', in:
Ibid., 313-321.
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Ledegancks gedicht "De hut in 't Woud"' en lets over Andersens vertellingen' tonen de aarzeling waarmee zij zich op dat terrein begaf.
Toch kunnen ze ook worden beschouwd als een specifieke vertoogstrategie.
Haar voorzichtigheid is dan niet louter een gevolg van de zogenaamde
vrouwelijke bescheidenheid, maar bakent ook het terrein of waarop ze in het
openbaar haar mening durft te geven (De Lauretis 1994, 27). Haar titel geeft
met andere woorden de grenzen aan waarbinnen ze zichzelf kan zijn en precies kan schrijven wat ze wil. In haar analyse van vorm en inhoud stelt ze
zich dan ook zelfverzekerd op. Ze betuigt de gebruikelijke eer aan beide
schrijvers en uit ook scherpe kritiek. Immers : `Wat slecht is op literarisch
gebied kan echter door den naam van den schrijver niet goed worden en zelfs
niet lang zoo schijnen'.9
Uit de correspondentie met De Cort blijkt dat Loveling de titel van haar
bijdrage over Ledeganck na aandringen slechts gedeeltelijk wou veranderen:
`De titel dien Gij opgeeft voldoet mij echter niet, daar mijn overzicht daartoe
onvolmaakt is en ik zelfs niet eenmaal van den eigenlijken inhoud van het
stuk spreek en enkel eenige strofen aanhaal.' 1 ° In het stuk zelf motiveert ze
haar keuze in professionelere termen als ze schrijft dat de Ledeganckstudie er
baat bij zou hebben als er wat meer aandacht uitging naar minder gerecenseerde en minder geprezen stukken.

EEN FINANCIEEL DUWTJE

De bezwaren die Loveling opwierp tegen een functie als literatuurcritica,
bleken in de jaren 1880 vrijwel geheel verdwenen. Na de dood van haar
moeder wou ze in Gent een eigen huis betrekken en daarom keek ze uit naar
een bijverdienste (Vanacker 1987, 115-116). Ze stelde duidelijke eisen aan de
aard van het werk: het mocht niet te veel van haar kostbare tijd innemen zodat
ze zich voldoende aan haar literaire werk kon wijden. In februari 1880 schreef
ze aan haar neven Paul en Leon Fredericq: 11

9 Loveling, 'Jets over Andersens vertellingen', 318.

10 Loveling aan De Cort, 25 februari 1874, AMVC L863/B1, nr. 24747/2 (Musschoot en Van
Parys 2004, 85-86).
11 Loveling aan Paul en Leon Fredericq, 4 februari 1880, UBG Hs III 77 (Van Elslander en
Musschoot 1994, 41-42).
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Ik zal veel tijd over hebben en zou dien gaarn nuttig overbrengen.
Daarenboven, het ware mij zeer aangenaam iets te kunnen voortbrengen
om het krempieren niet te moeten doen. Eene vrouw kan, buiten het
eigentlijk vak van het onderwijs, maar moeilijk in haar onderhoud
voorzien, dat weet ik; doch ik denk, dat ik, die er maar bij zou moeten
winnen om den welstand, waaraan ik gewoon ben, te behouden, dat
licht zou kunnen. Daarom zou ik van stonden aan naar bezigheid willen
uitzien, bij voorbeeld: eene correspondencie van eenen NoordNederlandschen of anderen journal ondernemen; résumés of vertalingen van ernstige werken uit eene vreemde taal in het Fransch zelfs
onder toezicht van iemand maken. [.. .] Zelfs, indien zulks pratiek
ware, hetgeen ik niet weet, zou ik in de redactie van eenen journal
willen gaan.
Ze leek nu zelfs een literaire kroniek te ambieren. In een brief aan Paul
Fredericq betreurde ze het stilzwijgen van de redactie van La Flandre Liberale
(1874-1974) in dat verband. Ze achtte zich even bekwaam als de andere
redacteurs om bij te dragen aan een kroniek: `Ik vind het nog al violent het
monopolium te willen van al wat op de Nederlandsche letteren geschreven
wordt en heb nooit vernomen dat daar brevets voor uitgedeeld worden. '12
Ze stelde haar uiteindelijke weigering om op vaste basis kritiek te schrijven
enkele maanden later geheel anders voor dan haar vroegere visie op het
beperkte bewustzijn van vrouwen suggereerde: 13
De chronique litteraire neerlandaise staat mij minder aan, al die leelijke
boeken eerst moeten lezen en dan bespreken zou mij veel tijd nemen,
bovendien ik aanzie ze zoodanig van beneden staak [van laag allooi,
lv], over het algemeen, dat ik niet zou weten, wat er over te zeggen.
Bij haar zoektocht naar een journalistieke bijverdienste bleken de `kosten' van
recensies in haar ogen niet op te wegen tegen de baten. Kritisch werk vereiste
immers meer tijd dan vertalingen en de obligate persoonlijke toets vond ze
niet altijd even makkelijk aan te brengen. 14 De schrijfster was vooral geInteresseerd in de lucratieve kant van de zaak en hield geen rekening met het extra
prestige dat literatuurbeschouwingen konden opleveren.

12 Loveling aan Paul Fredericq, 20 juli 1880, UBG Hs III 77 (ibid., 54).
13 Id., 24 oktober 1880, ibid. (ibid., 58-59).
14 Id., 19 januari 1881, UBG Hs 3426/E, 3 (ibid., 67).
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Bij de start van haar kritische praktijk was Helene Swarth, de Nederlandse
dichteres die tot 1894 in Vlaanderen woonde, net als Loveling vooral bekommerd om een billijke vergoeding : Wat andere fransche letterkundige artikelen betreft, moet ik u eerlijk zeggen dat ik vooreerst in tijdschriften die een
honorarium geven, schrijven wil – of moet – en dan pas aan anderen arbeid
uitsluitend terwille onzer letterkunde, denken mag.' 15 Toch schreef ze later
aan schrijver en criticus Emmanuel de Born over haar kritische bijdragen in
de Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle dat 'alles erger dan krenterig werd
betaald'. 16 Haar recensies brachten 'bitter weinig honorarium op' in verhouding met de inspanning die ze ervoor had geleverd.17
Toen ze met haar vriend en collega-dichter Pol de Mont het eerste nummer
van Zingende Vogels voorbereidde, schreef ze: 'Ik zou gaarne zien dat de
redactie eenig honorarium kreeg; – Ik zou er geen parfumerieen voor koopen,
zooals ge meent, maar boeken.' 18 De financiele onzekerheid en de druk om
in haar eigen onderhoud te voorzien, leek haar – in een woord van troost aan
De Mont – zwaar te vallen: 19
Ook ik schrijf niet alleen voor mijn genoegen; nooit had ik een woord
critiek geschreven (iets dat ik haat en dat een slechten invloed op mijn
poezie uitoefent)[,] nooit zou ik mijn naam compromitteren met het
uitgeven van kinderverhaaltjes, als mij het noodlot (er) niet toe dwong.
Maar mij troost niet de zielverheffende voldoening, daarmee een
heiligen plicht te volbrengen. Neen, ik heb niemand om voor te
zorgen... mijn eigen eenvoudige kleeding, mijn boeken, en niet veel
meer (ik schrijf u deze intimiteiten, omdat gij mijn vriend zijt) en dat
weinige zelfs verkrijgt mijn arbeid nog met moeite.

SHAKEN OF KRAKEN?
Naast de bovenstaande bezwaren speelde ook de reputatie mee van de
collega's die Loveling kon bespreken en de sociale druk om haar mening in
bepaalde gevallen te verbloemen. In 1881 schreef ze aan haar neef: 'ten Brink
beoordeelen durf ik niet, ongaarne zou ik zeggen wat ik niet meen en wellicht
15 Swarth aan Pol de Mont, 16 november 1884 (Swarth 1964, 77-78).
16 Swarth aan De Born, 8 november 1929, AMVC S995/B, nr. 53287/14.
17

Id., 6 februari 1930, ibid., nr. 53287/13.

18 Swarth aan De Mont, 21 november 1890 (Swarth 1964, 198).
19

Id., 24 oktober 1890 (ibid., 191).
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vond ik – in zijnen nieuwen roman, dien ik niet heb gelezen – niet alles
te prijzen' .2°
Ook Swarth zou een dergelijk voorbehoud formuleren in een brief De Mont:21
Critiek over Jan van Beers, schrijf ik in geen gevalle, – zelfs al had de
dichter zelf (mij) met een exemplaar van zijne laatste en – naar mijn
idee – zwakste gedichten vereerd. Zijne onbetwiste populariteit, door
de gedichten van vroeger jaren verworven, maakt het mij, beginnelinge
in het netelige recensie-vak, te moeilijk iets ongunstigs over dezen
bundel te zeggen.
Swarth publiceerde kritiek over buitenlandse letterkunde in het Nederlandse
blad De Leeswijzer en recensies over binnenlandse letteren in de Nederlandsche
Dicht- en Kunsthalle, maar liet de voornaamste actuele bundels van Kloos,
Verwey en Goiter onbesproken. Volgens Herman Liebaers, die een voortreffelijke studie schreef van haar vroege werk, had zij `een zekere schroom
tegenover het talent van deze schrijvers, of, misschien juister, [...] een gebrek
aan vertrouwen in de formulering van het eigen critisch oordeel' (Liebaers
1964, 121).
Swarth was op aanraden van De Mont met literaire kritiek begonnen. Net als
Loveling had ze aanvankelijk haar aarzeling te kennen gegeven, hoewel ze
het voorstel van De Mont om het werk van enkele collega-dichters te recenseren niet meteen had afgewezen: `Gaarne wil ik beproeven de dichters die
gij opnoemt te bespreken maar... ik heb het nog nooit gedaan en... In elk
geval zal ik u mijn werk zenden als het af is zoo dat ge er uwe aanmerkingen
op maken kunt.' 22 Ze kreeg al gauw de smaak van het recenseren te pakken,
maar zag toch ook de nadelen ervan: `Ik krijg soms dolle lust om critiek te
schrijven, maar daar is zO6veel tegen! ' 23 Hoewel ze haar mening ongezouten
kenbaar zou maken in haar recensies, voelde ze zich daar na verloop van tijd
onwennig bij. Het vooruitzicht van vijandige reacties of onterechte insinuaties
remde haar voornemens af. In 1887 schreef ze: `Ik heb geen lust mij nu ook
nog de vijandschap van Hilda Ram op den hals te halen.'24

20 Loveling aan Fredericq, 19 januari 1881, UBG HS 3426/E (Van Elsiander & Musschoot 1964,
68)
21 Swarth aan De Mont, 10 december 1884 (Swarth 1964, 80).
22 Id., 16 februari 1884 (ibid., 55).
23 Id., 6 juni 1884 (ibid., 73).
24 Id., 22 juni 1887 (ibid., 116).
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Met de bundel Aquarellen van Marie Boddaert liep ze niet hoog op: 'Er is
veel navolging in, van u en van anderen, veel zwakke verzen, weinig gevoel,
in 't geheel geen diepte; – hier en daar wel iets goeds, nergens iets heel
slechts, over 't algemeen middelmatigheid.' 25 Een recensie van de bundel
wees ze om dezelfde reden dan ook af: '1k echter wil noch van jalousie
verdacht worden, noch anders schrijven dan ik meen. Ik stuur mijn stukje
dus eenvoudig niet en bemoei mij niet meer met critiek – die toch zoo bitter
weinig waard is ! ' 26 Niettemin zou ze het stuk uiteindelijk in de Leeswijzer
laten verschijnen.27
Haar vrees om vijanden te maken in het literaire wereldje bleek een paar jaar
later ook gegrond. Toen De Mont aan Swarth suggereerde om diezelfde
Boddaert te vragen als medewerkster voor zijn poezietijdschrift Zingende
Vogels, schreef Swarth over die laatste: `wie gij wel kunt vragen om
medewerking, maar die zeker weigeren zal. Zij is zeer verbitterd jegens mij,
omdat ik haar Aquarellen eerlijk en uitvoerig critiseerde'.28

ONGENADIG KRITISCH

Swarth was uiteindelijk wel prominent aanwezig in de Nederlandsche Dichten Kunsthalle. In 1887 was ze door Victor dela Montagne gevraagd om vaste
medewerker te worden van het tijdschrift en recensies te verzorgen (Liebaers
1964, 107). Tot 1889 zou ze haar medewerking aan het tijdschrift verlenen.
Ze vervulde haar taak met verve: in het volgende anderhalve jaar zou ze het
tijdschrift, naast poezie en een enkele vertaling, maar liefst elf literaire studies
bezorgen. Ze toonde zich daarbij opvallend kritisch ten opzichte van het
besproken werk en haar collega-schrijvers.
Swarth koesterde de hoop om in Vlaanderen ooit een kunst te ontwaren die
kon wedijveren met het buitenland en haalde als voorlopige voorbeelden het
werk van Victor Hugo, Alfred de Musset en Elizabeth Barrett Browning aan.
Debutanten als Rob. Pietersen en P.P. Denys, die hun nobele bedoelingen

25 Id., 19 november 1887 (ibid., 131).
26 Id., 30 november 1887 (ibid., 132).
27 Id., 5 januari 1888 (ibid., 134); Swarth, ' Aquarellen, van M. Boddaert', in: De Leeswijzer
(1888), 266-269 en 280-283.
28 Swarth aan De Mont, 6 december 1890 (Swarth 1964, 205).
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inriepen om de gebrekkige kunstwaarde van hun werk te vergoelijken, moesten het daarbij ontgelden : 29
Wie de stroefheid zijner eigen zangen bewust is, geve ze in Godsnaam
niet uit ! Stroefheid is echter het groote gebrek niet van deze verzen.
Zij zijn nogal vloeiend, vooral de gelegenheidsstukjes. De ergste
kwaal, waaraan zij lijden en die zij helaas ! met menigen dichtbundel
gemeen hebben, is banaliteit. Nuttige uitvindingen en wijze vermaningen, spaarzaamheid en braafheid zijn nu eenmaal geen poetische
onderwerpen.
Ze reageerde tegen de slaafse navolging van de voorgangers, tegen de bekrompen blik op het eigen burgerlijke kringetje gericht, tegen conventionele retoriek en onnatuurlijkheid. Het Ware en het Goede moesten in habr ogen plaats
ruimen voor het Schone, 3° maar het werk moest in de eerste plaats getuigen
van een dichterlijke ziel. Enkel Julius de Geyter, Albrecht Rodenbach en Pol
de Mont wisten haar goedkeuring weg te dragen door de aandacht die ze
besteedden aan de vorm en door hun eigenheid die op de voorgrond trad.
Swarth kende geen genade bij haar oordeel over het werk van Hilda Ram. Ze
publiceerde een letterkundige studie in het Nederlandsch Museum over haar
laatste dichtbundel die in 1890 was bekroond met de Vijfjaarlijkse Prijs.31
Swarth hechtte geen waarde aan de officiele visie van de jury:32
Ongetwijfeld is er ook wel wat moois te vinden in deze lange sentimenteele, soms zelfs preekerige idylle, maar moest, om het weinige
goede dat deze bundel van 313 biz. bevat, zooveel banaliteit van
inhoud, slordigheid van vorm en prozalsme van opvatting en gevoel
door de jury over 't hoofd worden gezien?
Wat zal Holland, om welks opinie de Vlaming meer geeft dan hij zelf
bekennen wil, denken van een letterkunde, die als haar besten vrucht,
in den tijd van vijf jaar, wijst op de Gedichten van Hilda Ram?
Moge 't alle vlaamsche letterkundigen, die 't goed en eerlijk meenen
met de kunst, een prikkel te meer zijn tot verachting van alle officieele
onderscheidingen, wetend wat zij waard zijn.

29 Helene Swarth, 'Nieuwe dichtbundels', in:

Nederlandsche Dicht- en Kunsthalle.

10 (1888),

179-194, 182.
30 Id., 'Nieuwe dichtbundels', 190.
31 Id., 'De Gedichten van Hilda Ram', in:
32 Id., 'De

Nederlandsch Museum
Gedichten van Hilda Ram', 284.

16 (1890 II), 270-284.
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Haar grote verwijt aan het adres van Ram was dat zij een epigoon was van
dichters zoals Tennyson, Bilderdijk en de gezusters Loveling en er niet in
slaagde de kracht en eigenheid van poezie te laten horen. Ze formuleerde
wel enkele positieve opmerkingen, maar vond het merendeel van de verzen
ouderwets, banaal en geforceerd, zonder enig gevoel voor vormschoonheid:
`De inhoud, de gedachte is plat proza en dat maakt geen tetrameter anapaesticus goed.' 33

HET EINDE IN ZICHT

Swarth gaf meermaals de vrees te kennen dat ze onbekwaam was om recensies te schrijven, zelfs als ze al een reeks kritieken op haar naam had staan.
Over haar recensie van De Monts Noord en Zuid in De leeswijzer schreef ze:
`Het stukje is niet veel waard; critiek schrijven kan ik niet, allerminst over u.
Maar ik citeer veel en hoop zoodoende de aandacht op de schoonste stukken
te vestigen.' 34 Toen het enkele maanden later nog niet was gepubliceerd,
schreef ze hem: `Stel u intusschen niet veel van mijn kort compte rendu voor!
Ge weet dat ik in critiek een brekebeen ben – en blijven zal tot het einde
mijner dagen.' 35 Zeker polemieken waren niet aan haar besteed, zo vertrouwde
ze De Mont toe:36
Ik verlang naar uw stuk in de Halle, maar, wat ik u bidden mag, laat
mij niet in een polemiek met Max Rooses treden ! Wat weet ik van
theorieen af! Hoemeer ik er over denk, hoe meer ik twijfel. Is het niet
beter te dichten omdat men nu eenmaal niet anders kan, dan zich te
binden aan vaste stelregels die in zichzelve misschien toch weinig
waarde hebben?
Emmanuel de Born wou begin 1890 graag de voortzetting zien van Swarths
`zoo pittige critische opstellen' die zij onder meer in de Nederlandsche Dichten Kunsthalle had gepubliceerd. 37 Hij drong bij Swarth aan om haar medewerking te verkrijgen aan het toneeltijdschrift dat hij wou oprichten. Hij had
daarbij een uitgekiend plan voor ogen: 38
33 Id., 'De Gedichten van Hilda Ram', 276.
34 Swarth aan De Mont, 26 september 1887 (Swarth 1964, 124).
35 Id., 18 november 1887 (ibid., 130).
36 Id., 31 juli 1887 (ibid., 120-121).
37 De Born aan Swarth, [klad met opschrift: antw. 17 Feb. 1890], AMVC B708/B,
nr. 53287/32.
38 Ibidem.
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Uwe medewerking aan ons Tooneelblad verstond ik aldus: Gij schreeft
destijds in de Dichthalle een art. over Emants' "Adolf van Gelderland".
Zoudt Gij in het nieuwe blad niet kunnen spreken over uitgelezen
tooneelwerken (als ze er zijn!) in verzen van nationale, meer nog van
uitheemsche schrijvers (Coppee, Jean Aicard...)?
Swarth weigerde tweemaal. Aanvankelijk omdat theater haar naar eigen
zeggen niet kon boeken: 'Ik hoor noch zie ooit iets van tooneel en, zooals
het in onzen tijd is, boezemt het tooneel mij ook niet het minste belang in.'39
Een week later schreef ze dat ze te veel werk had en liever geen kritiek
publiceerde : 40
lk kan u onmogelijk bijdragen voor uw Tooneelblad belooven. Belofte
maakt schuld en ik krijg het druk, daar ik de redactie van een tijdschrift
voor kinderen Ons Genoegen op mij heb genomen en natuurlijk
buitendien mijn eigen werk te doen heb. Voor het tooneel doe ik misschien nog wel iets anders en beters dan critiek schrijven over stukken
van anderen.
Swarth zag het belang niet in van een eigen kritische praktijk: noch als een
strategie om haar eigen positie te verstevigen, noch als een praktijk die invloed
uitoefende op de canonisering. Ze vatte het als volgt samen: `Laat iedereen
stil zijn gang gaan! eens [sic] zal het blijken, welke boeken blifren: 41 Macht
verwerven om anderen te consacreren of legitieme esthetische classificaties
op te leggen, was voor haar geen drijfveer – alleen haar poezie telde. Ze gaf
meermaals haar wens te kennen dat De Mont een recensieopdracht van haar
zou overnemen .. 42
Weet ge wat ik wel gaarne wou en waarmee gij mij een dienst zoudt
kunnen bewijzen? – dat gij den bundel in den Leeswijzer recenseerdet,
en niet ik. Wel heb ik reeds een stukje klaar, maar het deugt niet, zegt
iemand, die misschien wel gelijk heeft. [.. .] Ge zoudt er mij meer
genoegen mee doen, dan ik u juist kan uitleggen.
Enkele jaren later nam ze het onvermijdelijke besluit: 'Ik houd mij voortaan
buiten alle recensie-geschrijf.'43

39 Swarth aan De Born, 14 februari 1890, AMVC S995/B, nr. 53287/27.
40 Id., 21 februari, ibid., nr. 53287/26.
41 Swarth aan De Mont, 22 juni 1887 (Swarth 1964, 117).
42 Id., 19 november 1887 (ibid., 131); id., 6 december 1890 (ibid., 205).
43 Id., 6 december 1890 (ibid., 205).
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VEILIG VERB ORGEN

Vooral in persoonlijke brieven kwamen de literatuuropvattingen van de vrouwelijke auteurs aan bod of verzetten ze zich tegen hun concurrenten. Sommige
van de bestudeerde vrouwen gaven dus wel hun visies te kennen, maar deden
dat niet in een vorm van communicatie die maatschappelijk of cultureel gezien
veel gewicht in de schaal kon leggen. Maria van Ackere-Doolaeghe liet zich
in een brief aan haar kunstzuster Johanna Courtmans-Berchmans bijvoorbeeld
vijandig uit over de Novellen (1874) van de zussen Loveling:44
En wat zegt gij nu van de nieuwe novellenmaaksters, die schaarsch het
hoofd in de wereld steken en men doet ze Tangs zuid en noord west en
oost ophemelen? Walter Scott, Dijckens [sic] Van Lennep My Bosboom,
Conscience Mevrouw Courtmans Sleeckx enz enz moeten het vaandel
stryken. De trompetters blazen Tangs alle kanten die fakkellichten
dood! ... en zetten de Lovelings op den troon.
Wat ziet gy daar in, Mevrouw? Zeg mij eens vertrouwelyk en rechtzinnig uw gedacht. lk heb twee dier Novellen gelezen, eerst de
Verdwaalden en vind daar in eene heele onnoozele vertelling waar in
er noch zout noch smout steekt en waar in geen enkel tafereel ontroert
of treft. Is het dan zoo kunstig een dronkaart [sic] en eene vuile bazin
of te schilderen? [.. .] En wat den zedelyken kant aangaat daar is niets
in die u beweegt. [.. .]
Meester Huyghe noem ik, een schoolverhaal. Daar zyne geene
treffende gebeurtenissen in; het is eene alledaagsche geschiedenis.
Ik geloof dat de naam: Meester Huyghe er we! 60 keeren in voorkomt
in 8 bladzijden.
Wat dunkt gy, dat nu de beweegredens zijn om zulke lof te doen
steken? Is het om anderen te verkleenen? Is het om aan zekere uitgaven eene recommandatie te doen en den spoorslag te geven?
Van Duyse, Van den Abeele en Sleeckx werden geprezen om hun y olksverheffende standpunten, maar de zussen Loveling en Zola moesten het ontgelden. Over Wattez' Meer licht (1883) schreef ze aan de uitgever De Seyn:
`Het werkje: Meer licht! zal denk ik, nog al eenige tegenkanters hebben. Hij
wil ons alien het Naturalisme doen aankleven als Zola, en dat deugt niet.'45
44 Van Ackere-Doolaeghe aan Courtmans-Berchmans, 23 februari 1875, AMVC A186/B,
nr. 79338/20 (Fonteyne & De Schepper 1993, 71-72). Deze brief werd door Wauters ten
onrechte toegeschreven aan Courtmans-Berchmans (Wauters 1997, 114; Wauters 1999, 357).
45 Van Ackere-Doolaeghe aan De Seyn-Verhougstraete, 14 juli 1883, ibid., nr. 25742/9.
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Aan Albijn van den Abeele liet Van Ackere-Doolaeghe weten: `Uw doel
vooral om het dom y olk tot verlichting te brengen is alle y loffelijkst.'46
De terughoudendheid van veel vrouwen om zich in de kritiek te manifesteren,
kwam dus niet doordat ze geen mening hadden over hun collega-schrijvers,
maar vooral door het publieke karakter van hun oordeel, waar ze zich erg
onwennig bij voelden. Swarth en Loveling toonden een grote dubbelzinnigheid die alleen door de financiele vooruitzichten even naar de achtergrond
verdween. Slechts enkele vrouwen, zoals Marie Elisabeth Belpaire en Dina
Logeman-Van der Willigen, velden hun oordeel met ogenschijnlijk gemak.
Anna Germonprez liet meermaals weten hoezeer ze onder de indruk was van
Belpaires `groote belezenheid en zeldzame gave van analyseren' in haar
studies over Loveling, Conscience, George Eliot, George Sand, Rene Bazin
en anderen. 47 Belpaire schrok er zelfs niet voor terug om in een polemiek te
treden met Vermeylen na diens bespreking van haar werk Christen-Ideaal48
en zette in een repliek de plaats van `christelijke zaligheid in de kunst' uiteen.
Het was een van de weinige vrouwen die zich onbeschroomd in het letterveld
begaf en haar autoriteit met vuur verdedigde. De andere vrouwen lieten het
verbale schermen na verloop van tijd over aan anderen, of zoals Swarth
schreef: `eens zal het blijken, welke boeken blijven'.49
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Karel Jonckheere, Fernand Victor Toussaint
van Boelaere, Karel van de Woestijne.
Over de rol van trivialiteit in de
literatuurgeschiedenis

Tom Sintobinl , Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Letteren, Nederlandse taal- en cultuur

`wat hij meent de vraag te zijn
om zekerheid en wederschijn
wijs uit elkaar te scheiden'
(Karel Jonckheere, `Schijnbaar nutteloos gedicht')

EEN AANGENAME AVOND EN EEN AANGENAME RECENSIE
De eerste brief die kon worden teruggevonden van Karel Jonckheere (19061993) aan de veel oudere F.V. Toussaint van Boelaere (1875-1947), een voormalige Van-Nu-en-Strakser tweede reeks, dateert van 28 november 1935.
Daarin bedankt hij de `Zeer geachte heer' Toussaint mede namens zijn vrouw
voor de gezellige avond en voor de opdrachten die Toussaint in zijn boeken
– blijkbaar waren er dus cadeautjes aan te pas gekomen2 – heeft geschreven.
Jonckheere besluit zijn brief met de vermelding dat hij vol verlangen uitziet
`naar uw oordeel over mijn werk'. 3 Een dikke maand later, op 10 januari
1936, stuurt Jonckheere een briefkaartje naar de `Zieer geachte Heer Toussaint,'
waarin hij zijn dank betuigt voor het opsturen van `Uw recensie in het A.H.
De auteur was als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het FWO-Vlaanderen en werkt nu
voor de Radboud Universiteit Nijmegen. Ik dank Peter Theunynck en Anne Marie Musschoot
voor hun uitgebreide commentaren bij een eerdere versie van deze tekst.
2 Mogelijks ging het onder meer om Toussaints

Barceloneesche reisindrukken. Er bestaat een

(zwaar beschadigd) exemplaar van dit reisverhaal uit 1930 met een niet-gedateerde opdracht:
`Voor Karel Jonckheere / deze herinnering aan een / gelukzalige, helaas al te / korte, reis.... /
mijn eerste naar Barcelona! / met hartelijke groeten / F.V. Toussaint van Boelaere'.
3 De briefwisseling tussen Toussaint en Jonckheere wordt bewaard in het AMVC-Letterenhuis,

en wel onder de plaatsingscodes J 416/B en T394.
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over Het witte Zeil; niet het minst voor het sympathieke oordeel, helder en
vriendelijk gesteld, over het werkje zelf'. Toussaint, al sedert april 19134
Vlaams correspondent van het Algemeen Handelsblad, had op 8 januari 1936
een lovende recensie over dit boek geplaatst, waarin hij Jonckheere `boven
de meesten van zijn generatie' roemt en Het witte zeil 'tot het gaafste dat
de jongste Vlaamsche poezie heeft aan te wijzen' rekent (Toussaint
1946:166).5
Jonckheere wist zijn tafelgenoten te kiezen. Toussaint was halfweg de jaren
dertig nog lang niet uitgerangeerd, integendeel. Hij bekleedde een belangrijke
positie in het literaire en maatschappelijke veld van zijn tijd (zie hiervoor
Van den Bossche 2008 en De Ridder en Sintobin 2009) en kon dan ook heel
wat betekenen voor een in die jaren debuterende jonge auteur als Jonckheere.
Het witte zeil was immers nog maar diens tweede dichtbundel, na Proefvlucht
uit 1933; het jaar daarvoor publiceerde Jonckheere een verhaal, met name
de tegenwoordig vergeten novelle Brozens Anny (1932).
Jonckheere maakt gretig gebruik van de deuren die zijn machtige relatie voor
hem kan openen. Op 5 augustus 1936 contacteert hij Toussaint al een eerste
keer met de vraag 'tot welk Instituut wij ons best zouden wenden of tot
welken dienst' om steun te krijgen voor het blindgeboren dochtertje van zijn
zus. Toussaint kon hem daarbij helpen, zo meende hij, omdat `deze zaak in
de bevoegdheid valt van Uw Ministerie'. Op 10 februari 1937 probeert hij
van Toussaint gedaan te krijgen dat hij zich inzet voor `mijn lidmaatschap
van de Pen-club', op 18 april 1937 verzoekt hij zijn kersverse kennis in zijn
hoedanigheid van Noorzitter van den PENCLUB te Brussel' om zijn `candidatum' voor 'de plaats van letterkundig secretaris bij het N.I.R.'6 te steunen,
`zoowel bij den Minister van P.T.T. als bij den Beheerraad van het N.I.R.'.
In oktober 1943 krijgt Jonckheere de sedert 1940 door de KANTL driejaarlijks uitgereikte Lode Baekelmansprijs – voor `een letterkundig werk [...]
gewijd aan de zee, de zeeman, de zeevaart, de haven, het schipperskwartier,
of wat hiermee enigszins verband houdt' (Heymans 2001:71). Toussaint, al

4

Roemans 1946:52. Het ligt voor de hand om aan te nemen dat Herman Teirlinck (correspondent van 1906 tot 1911), met wie Toussaint op dat ogenblik al onder gemeenschappelijk

5

pseudoniem gepubliceerd had, hem bij het verwerven van deze positie heeft geholpen.
Ook de recensie van Gewijde grond een paar jaar later, op 14 mei 1939, is zeer lovend.
Toussaint nam deze beide recensies op in het derde deel van zijn Litterair scheepsjournaal,
uit 1946.

6

N.I.R. was het in 1930 bij wet opgerichte Nationaal Instituut voor Radio-omroep.
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sedert 1921 lid van de Academie (Roemans 1935:126), was er blijkbaar als
de kippen bij geweest om de bekroonde van het heugelijke nieuws op de
hoogte te brengen: `Uw vriendelijk schrijven is de Marathon-looper geweest,
die me het bericht van den Baekelmans-prijs heeft aangekondigd', schrijft
Jonckheere hem dankbaar op 1 oktober 1943. De prijs, die Jonckheere voor
Cargo ontving, bedroeg 5.000 frank (Heymans 2001:71). Hij nam hem in
ontvangst op een vergadering waar ook Toussaint een lezing hield, over Victor
Dela Montagne. Baekelmans zelf hield bij de gelegenheid een korte toespraak,
waarin hij 'den jongen letterkundige de warme gelukwenschen van de
Academie toestuurde' (Verslagen en mededeelingen 1943:781). In het verslag
looft de jury, die uit Jozef van Mierlo, Lode Baekelmans en Lode Monteyne
bestond, Jonckheere als `een zeer behandig [sic] prozaist, een levendig verteller, een geestig opmerker, een humoristisch beschouwer van het dagelijksche
leven, waarvan hij de tallooze aspecten met een eigenaardig relief weet weer
te geven' (Verslagen en mededeelingen 1943:776).
De kans dat Jonckheere de prijs zou winnen, was statistisch gezien trouwens
wel erg groot, want hij had maar liefst 14 verschillende items (essays, opstellen, verhalen) ingediend: Cargo, Tierra caliente, Tampico, Notre Dame der
Golven, 'Hoe ver staan we met onze zeeliteratuur? ', 'De kust en de menschelijke Fauna', 'Het land der zilvermeeuw', 'Karel van de Woestijne voor de
zee', 'De Coyste', ' Onbekende van zee-Westende-Noordzee', 'Het nutteloos
verwinnen: zee en duinen', 'De verrijzenis: Kinderen van een zeeman' en
Ten schets : Fantasie over zee, duin en wolken'. Er was slechts een andere
inzending, namelijk De witte schuit van Robert van Passen. Of Jonckheere
met zijn enthousiaste inzendingspolitiek uit was op het werkelijke dan wel op
het symbolische kapitaal dat met de prijs verbonden was, is moeilijk uit te
maken. Nochtans blijkt er wel uit dat hij zich op dat ogenblik nog niet zeker
voelde over wat zijn verschillende werken eigenlijk waard waren: hij slaagt
er niet in om er zelf het beste uit te pikken, en stuurt voor de zekerheid de
hele handel maar op.
Ongeveer in die jaren wordt de toon in de brieven informeler. Jonckheere
gebruikt vanaf dan eerst een poosje Waarde Heer en Vriend Toussaint' om
vervolgens al gauw over te gaan op Waarde Vriend' of `Goede Vriend'.
Beide heren leggen wederzijdse bezoekjes of en steevast volgen er dan dankbrieven voor het goede onthaal. Op 14/7/1944 verontschuldigt Jonckheere
zich zelfs omdat geen enkel van de verhalen uit het pas verschenen Steekspel
met dubbelgangers aan Toussaint is opgedragen – maar, zo luidt het excuus,
het boekje was `meer dan een jaar ter perse'. Een dergelijke vriendschaps-
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betuiging zou Toussaint dus minder dan een jaar geleden niet ontzegd zijn
gebleven.
Jonckheere krijgt van Toussaint ook heel wat publicatiegelegenheden aangeboden. In de zomer van 1944 biedt hij Jonckheere de kans om voor een bij
uitgever Baude op stapel staande reeks boeken – `geschiedenis [...] en bloemlezing tegelijkertijd' – een boekje te maken 'over de Mexicaansche literatuur'
(brief van Toussaint aan Jonckheere; datering onleesbaar). Allicht had
Jonckheere Toussaint verteld over zijn Mexico-reis uit 1937 en was Toussaint
vertrouwd met Cargo (1940), Tierra caliente (1941) en De zevende haven
(1942), Jonckheeres verhalen over die reis. In het derde deel van zijn memoires, Mijn dochter wordt sirene, heeft Jonckheere het over deze `drie tijdeloze
maanden per vrachtboot naar de Golf van Mexico' (Jonckheere 1975:7) aan
boord van de Elisabeth. Overigens recenseerde Jonckheere in De Toerist van
16 januari 1939 een voorganger van een dergelijk bloemlezingproject, Mexico
zingt, een bloemlezing uit de Mexicaansche Poezie sinds de 17de eeuw, vertaald en ingeleid door Albert Heiman. Jonckheere opperde in zijn bespreking
een aantal stevige bezwaren – de keuze van de gedichten kon beter, en de
vertaling deugde niet –, misschien had hij Toussaint te kennen gegeven dat
hij een en ander beter kon?'
Wat er ook van zij, Jonckheere toont zich in zijn brief van 2/8/1944 blij met
het voorstel: 'Het is zeer vriendelijk Uwentwege mij indachtig te zijn voor
een Mexicaansche bloemlezing, voorafgegaan of gekruid met historische en
andere notes.' En ook op 14 november 1944, wanneer de besprekingen over
Diogenes, het nieuw op te richten tijdschrift waarvoor Vermeylen een indrukwekkende lijst auteurs heeft uitgenodigd (behalve Toussaint onder meer ook
Maurice Roelants, Raymond Herreman, Karel Jonckheere en Lode Zielens)
volop aan de gang zijn,9 klopt Jonckheere bij Toussaint aan in verband met
deze specialiteit van hem. Hij kan helaas niet naar de vergadering komen,
maar `Moest gij naar een rubriekverzorger zoeken, die u op de hoogte houdt
van Spanje en de Iberische staten van Zuid-America, dan ben ik gaarne bereid
U ook hierin te helpen'. Hij was overigens bij Toussaint aan het juiste adres,

7

Lode Zielens noemt Toussaint, Jonckheere en Marnix Gijsen in 1940 trouwens in een adem,
als pioniers van het van het geslaagde Vlaamse reisverhaal: `Isla het marmer van Gijsen's

Edipus Achterna, na de soepele Barceloneesche reisindrukken door Toussaint van Boelaere,
is Cargo het derde Vlaamse reisverhaal, dat een kunstwerk is.' (Zielens 1940:462).
8
9

Met dank aan Dirk Beirens voor het opsporen van deze recensie.
Zie hiervoor: Bert Van Raemdonck 2003. Diogenes zou nooit verschijnen maar het plan zou
tot de oprichting van

Nieuw Vlaams Tijdschrift leiden.
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want hij had inderdaad bijzonder veel macht binnen de redactie van dit tijdschrift-in-wording. Op 16 oktober 1944 beschrijft Roelants in een brief aan
`Waarde Vriend en Tijdgenoot' August Vermeylen hoe Toussaint ging dwarsliggen op een bestuursvergadering van de VVL, waarop Roelants en Herreman,
nochtans in opdracht van Vermeylen, `enkele woorden' spraken ' om Diogenes
te doen kennen en om aan te sporen copie bij u in te zenden'. Roelants en
Herreman hadden volgens Toussaint geen volmacht voor hun optreden, en
tevens was hij het niet eens met de redactie noch met de gekozen uitgever
(Manteau). `Eventueele ijver om mee te werken,' zo besluit Roelants, 'leek
onder de aanwezige heeren, na Toussaint's interventie, gedrukt. Conclusie:
Toussaint moet worden "gewonnen" voor de idee, aangezien hij als zilversmid van de Vlaamsche literatuur onontbeerlijk is' .1°
Ook bij andere gelegenheden krijgt Jonckheere voorstellen. Zo mag hij eind
1943 een stuk over Karel van de Woestijne maken, en zowat een jaar later,
op 17 januari 1945, krijgt Jonckheere het aanbod om iets over Zielens te
schrijven. De uitnodigingen zijn op dat ogenblik duidelijk geen eenrichtingsverkeer meer, want amper een week na het Zielens-verzoek vraagt Jonckheere
aan Toussaint of hij geen stukje over Karel van de Woestijne wil maken voor
het blad van de Wrienden van de Schouwburg' te Gent, De Schijnwerper,11
en nog eens een negental maanden later nodigt hij hem uit om een getuigenis
te schrijven over Maurice Roelants, dit in het kader van een bundel voor diens
50"e verjaardag. Nog afgezien van deze publicatiekansen kon de vriendschap
met Jonckheere voor Toussaint nog een ander resultaat opleveren: de uitbreiding van zijn netwerk. Zo kon zijn jongere vriend hem in contact brengen met
veelbelovende auteurs uit de kuststreek, zoals de Oostendse Gaston Duribreux.
Op 19/12/1939 verzoekt Toussaint Jonckheere om zijn recensie van Bruun
aan deze auteur door te geven.

10

Deze brief wordt bewaard in het AMVC-Letterenhuis, R 5845, inschrijfnummer (B)117792I3a-b.
Toussaint heeft zijn grieven trouwens ook rechtstreeks naar Vermeylen gestuurd op 27/10/1944
(AMVC-Letterenhuis, T 394, inschrijfnummer 160718); zie ook Van Raemdonck 2003.

11

Op 28/1/1945 zegt Toussaint toe om "iets over V. de Woestijne [te] schrijven, in verband met
de studie van een zekeren Gentschen geneesheer – van een zothuis ergens, heet het – over hem.
Hoe V. d. W. was en hoe hij niet was. Dat zal ik u tegen 2 Februari zenden.' De studie waarover Toussaint het heeft, is K. van Acker, Vlaamsche temperamenten, Antwerpen, Brussel,
Gent, Leuven, Standaard Boekhandel, 1944. Van Acker was ten tijde van deze publicatie
`Hoofdgeneesheer vh. Guislain-instituut te Gent'. Van de Woestijne is in dit boek de laatste
van de Vlaamse auteurs die Van Acker in het licht van de temperamentenleer bespreekt. Volgens Van Acker was de dichter `geen temperamentmensch', maar toch een uitzonderlijke
persoonlijkheid. De geneesheer ontmaskert een heleboel uitspraken van Van de Woestijne over
zijn eigen verleden als regelrechte verzinsels (en gaat daarbij totaal voorbij aan de ironische
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IK STEL ME GEHEEL TE UWER BESCHIKKING'

Wanner Jonckheere in 1944 zijn huis in Oostende moet ontruimen om naar
Gent te worden geevacueerd, gaat Toussaint op jacht naar een schadeloosstelling voor hem: `Ik houd me bezig met de kwestie der terugbetaling van
de kosten, waartoe de ontruiming u heeft verplicht. Ik ben bij Brie instanties
gaan aankloppen, zoodat er kans is dat de gecombineerde steun u zoo niet
geheel dan toch grootendeels schadeloos stelt. Binnenkort meer daarover.'
(brief van Toussaint aan Jonckheere 4/4/1944). Een van de aangezochte
`instanties' is Het ondersteuningsfonds van de Vereeniging van Letterkundigen
(VVL). Dat werd opgericht toen Winterhulp, afdeeling Steun aan kunstenaars' (brief van Toussaint aan Jonckheere d.d. 7 april 1944 – R 5845/B1)
een steunactie organiseerde en zich voor de uitvoering daarvan tot de
Vlaamsche Academie richtte, die op haar beurt naar de Vereeniging van
Letterkundigen doorverwees (brief van Toussaint aan Jonckheere van 14 of
15 juni 1944). Normaalgesproken had Toussaint, op dat ogenblik voorzitter
van de VVL, dat ondersteuningsfonds moeten leiden, hij was al `[v]an 1926
of [.. .] actiever dan wie ook' bezig met zo'n fonds, maar hij was toen ziek.
Maurice Roelants heeft, zo stelt Toussaint in diezelfde brief, van die ziekte
geprofiteerd om `zelf de hand op het Ondersteuningsfonds' te leggen, en hij
trad niet terug toen Toussaint weer genezen was. Integendeel zelfs, want
zowel hijzelf als Julien Kuypers, `secretaris van het Fonds en die niet ziek
was,' worden 'van kant gelaten' en niet eens op de hoogte gehouden...
Toussaint heeft zich voor zijn bemiddeling in het geval Jonckheere dan ook
niet tot Roelants gewend, maar rechtstreeks tot baron Firmin van den Bosch,
`voorzitter van het comite "Steun aan Kunstenaars". Hij benadrukt in latere
brieven aan Roelants (o.a. van 24 april 1944) dat hij de baron niet doelbewust
had opgezocht om voor Jonckheere te gaan pleiten – hij was daar voor een
beeldhouwer –, maar pas over dit geval begon toen het gesprek tijdens een
bezoekje 'op de evacuatie viel' (brief van Toussaint aan Jonckheere uit juni
1944). 12 Toussaint drong aan op 'een buitengewonen steun', en de baron zou
inslag van sommige van de aangehaalde beweringen) en schrijft hem daarom `pseudologie'
toe, de onweerstaanbare neiging om gefantaseerde gebeurtenissen als waar te vertellen. Zijn
`pseudologie', die Van Acker zelfs met Van de Woestijnes opvatting over literatuur verbindt
(`Literatuur is haast bij defmitie leugen'), zou een `zeer onschuldige; geen maligne pseudologie, geen malicieuse, maar een niemand kwetsende vaniteuse' (Van Acker 1944:106) zijn.
12 Toussaint wapent zich hier tegen het mogelijke verwijt dat hij alles achter de mg van Roelants
om zou proberen te rege1en. Overigens blijkt uit Toussaints brief van 21 maart 1944 dat hij
Roelants herhaalde malen heeft proberen te bereiken, maar vergeefs: `Ik heb mooi aan Roelants
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daarvoor zorgen. Als Van den Bosch hem vervolgens bericht dat Jonckheere
2000 frank heeft gekregen, is Toussaint woedend. Ten eerste was deze schadevergoeding geen steun `buiten de gewone steunactie' en ten tweede, zo
meent hij, had hij dit bericht `toch van Roelants of Grauls' moeten krijgen
(brief van Toussaint aan Jonckheere uit juni 1944), en niet via Winterhulp.
Toussaint schrijft op 7 april 1944 een brief aan Jonckheere, waarin hij de
2000 fr. `een aalmoes' noemt, en hij deelt zijn misnoegdheid ook aan Firmin
van den Bosch mee. Toussaints wrevel komt Maurice Roelants ter ore en dat
ontketent een fikse ruzie. Roelants stuurt een scherpe brief naar Toussaint
waarin hij hem ervan beschuldigt dat hij `overal de leden tegen hem en zijn
actie opstook[t]' (brief van Toussaint aan Jonckheere uit juni 1944). Beide
heren wisselen wat brieven uit en die verhitten de gemoederen nog meer,
zeker als Toussaint de gelegenheid te baat neemt om Roelants te vragen
waarom hij `buiten mijn functie van lid van den raad van beheer van het
ondersteuningsfonds gestooten was' (brief van Toussaint aan Jonckheere uit
juni 1944). Het vereiste de bemiddeling van Kuypers en Raymond Herreman
om Roelants bij Toussaint te krijgen teneinde de zaak 'in der minne' te regelen... Echt uitgepraat raakte het echter nooit, zoals wel blijkt uit de pijnlijke
briefwisseling tussen beide heren, die in Roelants' Oorlogsdossier terechtkwam 13 of uit het feit dat Roelants het tot halverwege de jaren '60 toe nodig
vond om zich te verdedigen.14
telefoneeren, ik kan hem maar niet treffen en hij informeert niet bij mij, waarom ik getelefoneerd heb ! Ik vermoed dat hij de handen z(56 vol heeft dat hij zelfs voor een telefonisch
gesprekje geen tijd heeft.' Op 24 maart herhaalt hij dit verwijt nog eens: `Bij gelegenheid zal
ik er Roelants over spreken, maar wat die uitricht weet ik niet: hij antwoordt niet op brieven
en men krijgt hem niet aan de telefoon... '
13

AMVC-Letterenhuis, R 5845/B1. Overigens zijn er aanwijzingen dat Jonckheere zich in deze
kwestie niet van zijn meest betrouwbare zijde liet zien. liebt gij den inhoud van een vroeger
briefje waarin ik schreef dat ik dit geschenk van 2000 fr. een aalmoes vond, aan Maurice
meegedeeld,' vraagt Toussaint aan zijn jonge correspondent in een brief van 22 april 1944,
`Goed hoor, maar hij verwijt mij dat ik de ondersteunenden tegen zijn comite en dus in de
allereerste plaats tegen hem ophits en dit doe zonder kennis te hebben van de verhoudingen en
nog andere dingen meer.' Tussen Roelants' notities bij zijn oorlogsdossier (n° 119305/105)
zitten "Vier pagina's over gestook van T.', waaruit blijkt dat Jonckheere de bewuste brief van
Toussaint van 7/4/1944 inderdaad naar Roelants heeft doorgestuurd. De brief zit trouwens nog
altijd in die map (R 5845/B 1).

14

Zie hiervoor zijn `Repliek' op Van Vrieslands 'Het einde van het tijdschrift Forum' (verschenen in Maatstaf, in oktober 1963), die Roelants in mei 1964, twee jaar voor zijn dood dus, in
Maatstaf liet verschijnen: `Zonder de zilversmid der letteren te miskennen, zijn hang naar
aristocratie, zijn guile feestzin, was het moeilijk – laat ik mild blijven – enige van zijn beklagenswaardige complexen, in geschriften en handelingen, niet te doorzien. Pascal beschreef de
mens als een samenstel van engel en duivel. Het is goed te begrijpen, dat een Pen-Clubvoorzitter
uit Amsterdam het niet verder heeft gebracht dan in zijn Brusselse collega alleen het Pascaliaans
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DE GEMEENSCHAPPELIJKE VRIEND

Zowel Jonckheere l5 als Toussaint 16 hadden heel wat bewondering voor de in
1929 overleden dichter Karel van de Woestijne, en de naam duikt dan ook
geregeld op in de briefwisseling. Op 29/11/1943 stuurt Toussaint Jonckheere
een getypte uitnodiging namens het Karel van de Woestijne-genootschap met
de vraag of hij bereid is om een stuk te maken voor een `bizonder nummer'
van de ‘Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-genootschap'.
Het Genootschap, waar Toussaint blijkens de ondertekening op dat ogenblik
voorzitter en waarnemend secretaris van is, 17 heeft voor dat nummer een
duidelijke vraagstelling:
nu Karel van de Woestijne feitelijk meer dan ooit in het middenpunt
van de algemeene belangstelling staat, zijn leven en werk naar vele
zijden wordt belicht, leek het ons van belang vast te zien stellen, welk
standpunt de jongere Vlaamsche schrijvers – waar de toegang tot
de Noord-Nederlandsche is afgesneden – tegenover de figuur van den
Van Nu en Strakser innemen.
Niet zomaar een herdenkingsnummer, dus, maar een soort enquete waarin
gepeild wordt naar het belang dat jonge Vlaamse auteurs 18 nog hechten aan
een auteur die weliswaar uit een paar literaire generaties geleden stamt –
engelachtige te zien: wat tot een deel van zijn fijnzinnig kunstenaarschap behoorde. Van al
wie F.V. Toussaint grondiger kennen is het te veel gevraagd het bij deze summiere visie te
laten.' (Roelants 1964:160). In datzelfde nummer verscheen overigens nog een Naschrife van
Van Vriesland (waarin hij Roelants hekelt omdat die zich in zijn repliek bezondigde aan
`opnieuw een uitval tegen de overleden Toussaint, ditmaal onder de geheimzinnige verwijzing
naar `anderen, onder wie ook meer dan een van zijn jeugdvrienden" (Van Vriesland 1964:166)),
waarop Roelants nog maar eens reageert met een `Dupliek' : 'Het is te gemakkelijk de historic
eens en voor altijd af te grendelen onder het nobel motto: 'Van de doden niets dan goeds'. lk
sta in Vlaanderen niet alleen om van Vriesland's protest, als dat van een goedbedoelende
onwetende, af te wijzen. Het vermag niets tegen feiten, die niet alleen in mijn persoon en
documenten, maar in die van velen vastliggen. Maar ging het niet over Forum? ' (Roelants
1964 : 166).
15 Zie hiervoor Theunynck 2008.
16 Zie hiervoor onder andere De Ridder en Sintobin 2009.
17 Het Genootschap werd trouwens onder meer door hem opgericht, op 2 juli 1932 (Van den
Bossche 2008:39)
18 Het is moeilijk te zeggen welke andere jongeren nog werden aangeschreven. Uit een brief van
Toussaint aan Jonckheere op 11/06/1944 blijkt echter wel dat hij behalve Jonckheere ook
Herman Teirlinck en Adolf Herckenrath — op dat ogenblik uiteraard al Lang geen jongeren meer
— had aangezocht: `Ik schreef Herckenrath [.. .1 om een bijdrage voor bewuste Meededelingen
over: Hoe ontstonden de Laethemsche Brieven. (Teirlinck schrijft over het ontstaan der
Leemen Torens).' Of Herckenrath ooit iets heeft ingediend, is onduidelijk; hij moest in elk
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nogal wat jongeren hadden de auteur van het Vader-huis al in de jaren twintig
met veel lawaai van kant gemaakt' 9 – maar die `meer dan ooit' in het centrum
van de belangstelling staat. Dat laatste was ook werkelijk het geval, want tussen 1940 en 1943 verschenen, zoals de catalogus van de Erfgoedbibliotheek
Conscience in Antwerpen aangeeft, minstens 17 publicaties van Van de
Woestijne: heruitgaven, onder andere in de vorm van `Keurboeken voor middelbaar en normaalonderwijs', bloemlezingen en bundelingen en een paar
Duitse vertalingen (Die Geburt des Kindes uit 1943, en TOdlicher Herbst:
Gedichte uit 1941 20). Ook van Jonckheere wil men graag `vernemen, welk uw
persoonlijk gevoelen is omtrent het werk en den durenden invloed van het
werk van Karel van de Woestijne.'.21
De publicatie van dit nummer loopt echter niet van een leien dakje. Dat
Jonckheere de vooropgestelde deadline – 31 december 1943 – niet in acht
neemt en in de tweede helft van januari opnieuw dient te worden aangepord
door Toussaint, is nog het minste probleem. 22 Toussaint stuit namelijk op een
njet bij Karel Leroux, de penningmeester van de raad van beheer van het
Karel van de Woestijne-genootschap. Uit een brief aan Jonckheere van 14 of
15 juni 1944 blijkt wat er – in Toussaints visie althans – aan de hand is :
Ik wist van Leroux dat hij principieel tegen elk publiceeren onder den
oorlog gekant was – makkelijk, daar hij zelf niet meer schrijft! – en
dat er andere bezwaren waren, nl. het feit dat er onder de leden van
het genootschap "andersgezinden" zijn en ook dat de Hollandsche
leden niet te bereiken zijn.

geval worden aangepord (zie onder andere de brieven van 11/06/1944 en 14/07/1944). Voorts
blijkt uit een brief van Toussaint aan Maurice Gilliams d.d. 9 februari 1944 dat Gilliams niet
kon uit `onmache (AMVC-Letterenhuis, T394/B C-H), en een brief aan Mathieu Rutten van
25 november 1943 maakt duidelijk dat ook hij gevraagd was.
19 Zie hiervoor onder andere Buelens 2001:161-166.
20

Voor een bibliografie van de Duitse vertalingen van Van de Woestijne, zie Soenen 1979:
90-102. Zijn vertaalde werk verscheen niet enkel in boekvorm, maar ook in bloemlezingen
(bvb.

Der vldmische Spiegel, die vldmische Dichtung von Guido Gezelle bis zur Gegenwart

1943) of in tijdschriften.
21

Overigens was deze hagiografische teneur ook al enigszins te lezen in de doelstelling die bij
elk nummer van de Mededeelingen afgedrukt werd onder de inhoudstabel: 'Het genootschap
heeft ten doel een band te stichten onder hen die het werk van Karel van de Woestijne vereeren en helpen willen om de gedachtenis van den schrijver hoog te houden.'

22

`Ik hoop ten anderen dat de inspiratie u daarom niet in den steek laat – als 't bericht juist is!
– en dat ik nog een stukje over K. van de Woestijne mag verwachten' (uit een brief van
vermoedelijk 18-19/1/1944 – Toussaint alludeert hier op de nakende ontruiming van de kuststreek).
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Zowel ideologische als praktische redenen spelen dus een rol. Toussaint belt
vervolgens Roelants op en stelt voor om het nummer dan maar `buiten serie'
uit te geven, `dus niet uitsluitend voor de leden van het genootschap [.. .]
bestemd' en dat als gewoon boek op de markt te laten komen. Toussaint denkt
aan uitgeverij Manteau, Roelants is het ermee eens, en Manteau zegt toe. Op
een vergadering waarop de finale beslissing zou worden genomen, blijkt
Roelants echter plots geen medestander meer te zijn, en hij treedt Leroux bij.
`Maurice, door ik weet niet welken nieuwen geest genspireerd' volgens
Toussaint, argumenteert dat `er niets bij verloren was indien een nieuwe
aflevering nog wat bleef rusten', `dat een later uitgeven van de mededeelingen
gelegenheid zou geven tot een grondige hervorming van het Genootschap' en
dat Van de Woestijne `zoo'n figuur [was] dat niet elke gelegenheid om van
hem te spreken gebruikt behoort te worden'. Toussaint is niet bepaald
ingenomen met de vaandelvlucht van Van de Woestijnes zwager23 en
betoogt `dat Karel van de Woestijne zoo een figuur is dat zij boven al die
conjoncturen verheven is en dus, ook al moest het land in brand staan, herdacht moet worden. Heeft Frankrijk niet in 1943 Stendhal herdacht?'. Hij legt
er zich echter noodgedwongen bij neer, maar maakt het nummer `persklaar
[.. .] om te verschijnen, zoodra de toestand het zou toelaten'. Niettemin
blijft Toussaint bijzonder wrevelig, en bijna een maand later, in een brief van
11 juni, verwoordt hij zijn standpunt nog een keer: `ik stond op het standpunt
dat Van de Woestijne een waarde beteekende boven de contingenties verheven, en dat als men toch romans enz. drukte men ook mededeelingen mocht
drukken'. In september 1945 duiken de `Mededeelingen' opnieuw op in
brieven van Toussaint aan Roelants. `Manteau is in princiep bereid
Mededeelingen uit te geven,' bericht Toussaint op 14 september, maar een
reactie van Roelants blijft blijkbaar uit, want op 23 september probeert hij het
nog een keer: 'Men valt mij rechts en links lastig met vragen over het al dan
niet voortgaan; en ik heb bijdragen van menschen die ook al willen weten of
hun bijdrage ooit verschijnen zal'. Het laatste spoor van dit mislukte project
is te vinden in een brief die Toussaint geen twee maanden voor zijn dood naar
Jonckheere stuurde:
Van meer dan een zijde werd me de laatsten tijd gevraagd wat er van
Het Vandewoestijne-genootschap gewerd en of de Mededeelingen nog
zouden verschijnen. Aan schrijvers van wie ik nog een bijdrage voor
Mededeelingen bezat en die me vroegen wanneer hun bijdrage zou

23 Voor de relatie tussen Roelants en Van de Woestijne, zie Theunynck 2005.
VERSLAGEN & MEDEDELINGEN /

418

worden geplaatst, heb ik eenvoudig hun stuk teruggezonden met het
bericht dat ik niets bepaalds kon antwoorden en daarom hun bijdragen
terug te hunner beschikking stelde. De meesten trouwens "eischten"
spoedige plaatsing of terugzending.24

WAAR MEN BANG VOOR Is

Met de betekenis van de figuur Van de Woestijne is in die oorlogsperiode
jets aan de hand. Ik haal er nog een keer de door Toussaint beschreven
discussie bij:
Leroux bleef op zijn standpunt met dien verstande dat, nadat ik er op
gewezen had dat het niet-uitgeven van de meededeelingen om principieele redenen, een blamage insloot voor M de Vlaamsche schrijvers,
Roelants, Vermeylen ik zelf, enz. die werk hthben uitgegeven, hij zijn
zienswijze eenigszins veranderde en verklaarde dat hij meende dat
schrijvers het met zich zelf moeten uitmaken of zij al dan niet werk
willen uitgeven, maar dat een genootschap andere plichten had en dat
hij trouwens vreesde dat als wij een nummer uitgaven, "anderen" de
gelegenheid zouden aangrijpen om een manifestatie op touw te zetten,
waarop wij zouden weigeren te verschijnen. Zie Van Nu en Straks ! lk
weervoer dat ik toch niet kon "stemmen" tegen het uitgeven van de
mededeelingen, zelfs indien het verschijnen van dit nummer een manifestatie moest uitlokken – de toekomstige manifestanten zitten zeker
op die mededeelingen niet te wachten om een betooging te bewerken!
– want dat ik mezelf blameerde, die toch een gansch boek met
"Marginalia bij Van de Woestijne" heb uitgegeven, dat toch ook al de
origine zou kunnen genoemd worden van de eventueele manifestatie !
Deze passage is om verscheidene redenen intrigerend. Toussaints pleidooi om
ook tijdens de oorlog te mogen publiceren en zijn indirecte verdediging van
Roelants zijn, in het licht van zijn heksenjacht enkele jaren later, 25 toch wel
opmerkelijk. Het meest fascinerend is echter de angst die hier uitgedrukt
wordt dat sommige mensen van de gelegenheid gebruik zouden kunnen maken

24 De Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-genootschap verschenen tussen 1933 en
1939 in totaal 8 keer, bij drukkerij `Steenlande te Kortrijk. Ze werden na de oorlog niet
opnieuw opgestart en het bewuste nummer is dus nooit verschenen.
25 Zie hiervoor De Ridder 2008.
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`om een manifestatie op touw te zetten'. De woorden `manifestatie' en 'betooging' zijn in deze context hoogstwaarschijnlijk geen synoniemen voor
`protestactie', maar impliceren een optocht die als huldiging is bedoeld.26
En zo'n eerbetoon door '"anderen"' kunnen de leden van de redactie van het
Genootschap missen als kiespijn: zij `zouden weigeren te verschijnen' op de
manifestatie.
Waar 'Zie Van Nu en Straks!' op slaat, is moeilijk te zeggen, maar misschien
licht een opmerking die Toussaint op 22 oktober 1943 in de kantlijn van
een brief aan Lode Baekelmans schrijft een tip van de sluier op: 'Ik hoor hier
– in verschillende richting, – spreken van een herdenking van Van Nu
en Straks te Antwerpen, waarmede Lode Monteyne zich vooral zou moeien!
Wat is daarvan? ' .27 Drie dagen later, op 25 oktober, antwoordt Baekelmans:
`De Van Nu en Straks-herdenking ging door op Zondag 17 oktober j.l. Het
schijnt dat Dr. P. Lebeau zeer goed gesproken heeft. Van al de Van Nu en
Straksers meen ik dat stilletjes in de zaal verscholen enkel Dr. Schamelhout
zat'. 28 Slaat de allusie op dit evenement? Het is niet onmogelijk, gezien de
niet onomstreden positie van Lebeau (Van de Vijver 1990:48; Venema
1990:307). Alleen bevat Toussaints brief aan Jonckheere onmiskenbaar de
suggestie dat het niet komen opdagen een bewuste keuze was (`weigeren te
verschijnen'), terwijl zijn brief aan Baekelmans erop wijst dat hij blijkbaar
van niets wist. Was dat ook het geval met de andere redactieleden? In de in
het AMVC-Letterenhuis bewaarde briefwisseling van Lode Monteyne (namens
de Koninklijke Nederlandse Schouwburg te Antwerpen, waarvan hij 'bestuurder' was) met Van-Nu-en-Straksers, steken in elk geval geen uitnodigingen.29
In de briefwisseling van Toussaint met de andere Van-Nu-en-Straksers uit
die periode is trouwens niets te vinden over deze hele affaire...
Of er in de periode daarvoor nog een ander pijnlijk mislukt evenement op het
getouw werd gezet ter ere van Van Nu en Straks, zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Het is evenwel alleszins mogelijk, want eind maart 1943 was
het precies 50 jaar geleden dat het eerste nummer van het tijdschrift verschenen was, 3 ° en Toussaint zou Toussaint niet zijn als hij datzelfde jaar niet aan
26 Zie bijvoorbeeld de betekenis van het woord `betooging' bij de planning van een hulde aan
Hugo Verriest: `dat de Vereeniging het initiatief zou nemen eener betooging ter eere van
Hugo Verriest' (Gedenkboek 1913:7). Over deze huldiging en het nooit gedrukte gedenkboek,
zie Vanhole 2008.
27 Deze brief berust in het AMVC-Letterenhuis, map T 394/B1 A-B.
28 Deze brief wordt bewaard in het AMVC-Letterenhuis, map B 1333.
29 Bewaard in het AMVC-Letterenhuis, map S4685.
30 Musschoot 1982:XI.
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Toussaint, Jonckheere, De Boni, Eeckhout en Vermeylen op 27 augustus 1939,
plechtigheid bij de onthulling van de gedenksteen van Cantre aan het huis van
Karel van de Woestijne in St.-Martens-Latem
(foto: AMVC-Letterenhuis, Antwerpen)
een monument zo duurzaam als papier had gewerkt, met name zijn bloemlezing Spiegel van Van Nu en Straks, die bij Manteau verscheen.31
Heel duidelijk zijn de allusies in de besproken brief dus niet, maar het heeft
er alle schijn van dat Leroux hier de stelling verdedigt dat het verstandiger is
om de aandacht niet al te veel te trekken op het feit dat Van de Woestijne
precies 15 jaar daarvoor overleden is en er dus reden is om hem te herdenken. 32 Allicht is hij bang dat Van de Woestijne anders wel eens tot boegbeeld
31 Deze door Toussaint samengestelde, ingeleide en van aantekeningen voorziene bloemlezing
zou pas in 1945 verschijnen (zoals blijkt uit Bruinsma & Stuyck 2000). Helemaal aan het eind
van het boek nam Toussaint een intrigerende `Slotbeschouwing' op, waarin hij het heeft over
de doelstellingen die de Van-Nu-en-Straksers in een redactionele nota hadden geformuleerd
om de Nlaamsche letterkunde tot het peil der wereldliteratuur te brengen' (Toussaint
[1945]:244). Hij blikt terug en stelt dat het tijdschrift in dat opzet is geslaagd: `Ziehier nu mijn
conclusie: "Van Nu en Straks" is geweest: de eerste en krachtigste uiting, in Vlaanderen, van
"volksverbonden" kunst of, om Ons woord te gebruiken: van Vlaamsche gemeenschapskunst.'
(Toussaint [1945] : 244).
32 Er was trouwens een traditie ontstaan van herdenkingen van Van de Woestijne. Zo waren er
evenementen bij zijn driejarige overlijden (18 en 19 december 1932), bij zijn vijfjarige overlijden (16 december 1934), bij de onthulling van de gedenksteen aan het huis in St-MartensLatem tien jaar na zijn dood (27 augustus 1939) en op 10 maart 1937, tot op de dag 59 jaar na
zijn geboorte. Zie hiervoor Somers 1979:173-178. Over een eventuele plechtigheid in 1944,
vermeldt Somers in zijn tentoonstellingscatalogus ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag
van het overlijden van Karel van de Woestijne, niets.
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zou kunnen worden gebombardeerd van het soort Vlamingen waarmee hij
zelf niet geassocieerd wenst te worden. Onterecht is die vrees allicht niet.
De bezetter was bijzonder actief (en regelmatig ook behoorlijk succesvol) als
het erop aankwam om iconen van de Vlaamse beweging in de lijn van de
nationaal-socialistische ideologie te plaatsen. In zijn studie Die Ueberwindung
des Provincialismus in der Fliimischen Literatur uit 1943 had Hans Teske,
`leeraar aan de Universiteit der Hanzestad Hamburg' 33 en tijdens de oorlog
censor, bij zijn bespreking van Van Nu en Straks nog met veel waardering
over Van de Woestijne geschreven: 'es ist dock eine unbestreitbare Tatsache,
dass aus dem Kreise, der sich um die neue Zeitschrift sammelt, nur zwei der
damals Jungen es wirklich zu europaischem Range und europaischer
Bedeutung bringen konnten: Karel van de Woestijne und Stijn Streuvels.'
(Teske 1943:30). Van de Woestijne schrijft verzen, aldus Teske, die 'in Form
wie Gehalt vollends die Grenzen provinzieller Befangenheit weit hinter sich
lassen und zu dem SchOnsten gehoren, was an germanischer Lyrik besteht'
(Teske 1943:32); hij brengt hem zelfs in verband met auteurs als Rilke34
en Goethe... Ook over Streuvels is hij zeer positief: hij is de enige auteur
`der ohne Theorie, lediglich durch sein Werk etwas geschaffen hat, "dat door
een uitheemsch gewrocht niet vervangen kan worden"' (Teske 1943:31).
Over Cyriel Buysse, Herman Teirlinck en August Vermeylen is Teske
veeleer negatief tot zelfs radicaal afwijzend – vooral Vermeylen moet
het ontgelden –, maar voor Streuvels en Van de Woestijne staat de deur
wijd open.
In hoeverre een en ander in verband moet worden gebracht met de houding
van de vernoemde auteurs tegenover de bezetter, is een interessante vraag.
Streuvels' houding tijdens zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog
ontketende in elk geval een storm van protest (Speliers 1999) en werd allicht
ook door Teske als pro-Duits geinterpreteerd. Even bekend is Vermeylens
onverzettelijke houding tegenover de bezetter (Theunynck 2007:113-115), en
bij zijn werk tekent de Duitse hoogleraar belangrijke reserves aan, ook al
kan hij niet om diens belang heen:
Entschlossen stOsst er iiber die Sprachenfrage zur Erkenntnis der
Ganzheit vOlkischen Lebens vor, das nicht of ein noch so wichtiges

33 Zoals hij zichzelf noemt in Hans Teske, De Nederduitsche literatuur, Brussel, Bemaerts, 'De
Phalanx', 1942.
34 De naam Rilke duikt, aldus Soenen, 'steeds opnieuw op' bij `Duitse vertalers en publicisten'
wanneer zij zich over Van de Woestijne buigen (Soenen 1979:15).
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Element eingeschrankt werden darf, wenn nicht das Ganze verkiimmern soil. Aber diese "Ganzheit" bleibt, doch trotz seines Kampfes
gegen die Abstraktion wiederum selber v011ig abstrakt, da er nicht
gleichzeitig das unbedingte Recht des Individuums aufzugeben bereit
ist and spater die vOlkisch-rassische Wirklichkeit erbittert bekampft.
(Teske 1943:29).
En, zo voegt hij er veelzeggend aan toe, dit is `einen Widerspruch, dessen
der Kritiker wie der Parteimann Vermeylen bekanntlich nie meter Herr
geworden ist.' (Teske 1943:29). Zijn De wandelende Jood noemt hij wat
verder dan ook nog eens een 'so oft geradezu erstaunlich iiberschatzte Buch'
(Teske 1943:33). Neen, dan verkiest hij toch duidelijk het proza van Van de
Woestijne: 'In Gegensatz dazu fiihrt "De boer die sterft" bis nahe an die
Grenze dessen, was nog gerade eben mOglich ist' (Teske 1943:33). Ook al
lijkt de poging om Van de Woestijne in de sfeer te plaatsen van de nationaalsocialistische ideologie wat vreemd, 35 toch ligt ze misschien meer voor de
hand dan doorgaans wordt aangenomen. Peter Theunynck heeft in zijn al
genoemde onderzoek immers laten zien dat er tijdens W.O. I toch een
activistisch kantje zat aan de houding van de dichter, die tijdens de oorlog
contracten ondertekende met de Insel Verlag voor Duitse vertalingen van zijn
werk en die goede contacten onderhield met een Duitse censor en zo ook
tijdens de oorlog correspondent kon blijven van de Nieuwe Rotterdamsche
Courant. In hoeverre dit alles in 1943 nog bekend was, is uiteraard nog maar
de vraag. Theunynck citeert een brief van Karel aan zijn broer Gustave van
18 mei 1919, waarin gesteld wordt dat een aantal voormalige activisten,
uit rancune om Karels blitzcarriere op het ministerie van Kunsten en
Wetenschappen, `anonieme brieven naar den minister [hebben] geschreven,
enz.' (Theunynck 2007:137). Is Leroux bang dat die anonieme briefschrijvers nu plotseling weer zullen wakker schieten om de symbolische erfenis
van de dichter met bewijzen in de hand te claimen?
Wat er ook van zij, in dit gezelschap zag Leroux Van de Woestijne maar
liever niet. Het leek hem dus maar beter om te wachten op betere tijden om
de bewonderde overleden dichter in de bloemetjes te zetten...

35 'De behoorlijk `Onvlaams' en decadent schrijvende Karel van de Woestijne wordt daar [in
Volk en Staat d.d. 14/09/1940, TS] bijvoorbeeld evenzeer als een oprecht volksverbonden
auteur opgevoerd,' stelt Dirk de Geest tot zijn verbazing vast (De Geest 1996:214).
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BLOEMEN OP EEN GRAF

En nu net over die bloemetjes is er in de briefwisseling eveneens veel te
doen. Of beter: over de kleur van de krans die bij het op het graf van Van
de Woestijne te plaatsen bloemstuk hoort. Al in maart 1944 is er in de briefwisseling sprake van dat graf. Toussaint, zoals al gezegd voorzitter van het
Karel van de Woestijnegenootschap – `een kwaliteit waarmede men allerminst rekening heeft gehouden toen men eenige menschen heeft bij een
geroepen met het oog op de uitgave van de Volledige werken ! Nota bene.
Zoo gaat de wereld.', schrijft hij op 21 maart cynisch naar Jonckheere –
voelt zich persoonlijk bij dat graf betrokken en wil dan ook iets doen
aan de niet zo fraaie staat waarin het verkeert: de letters moeten opnieuw
worden uitgekapt, en er zit `een bepaald leelijke vlek' op (Jonckheere aan
Roelants op 29 maart 1944). Toussaint probeert de familie ertoe te bewegen
om het graf te renoveren, maar boekt geen succes; hij besluit dan ook dat
het Genootschap moet handelen. Jonckheere zit op dat moment, door de
ontruiming van de kuststreek, in Gent, en hij biedt Toussaint op 23/3/1944
zijn diensten aan bij deze zaak: hij wil best wel bemiddelen tussen het
Genootschap en de familie. Al twee dagen later, in zijn brief van 25 maart,
bezorgt hij Toussaint een offerte voor restauratie: `Laat me nu weten welke
uw meening is en ik zorg, zonder vlag en stoet, voor de uitvoering'. In
een brief aan Roelants op 29 maart legt Jonckheere uit waaruit die offerte
precies bestond:
Ik ben naar St. Amandsberg geweest en heb het graf gezien. Er is weinig
aan te verbeteren en wat Van Boecxkel ook schrijve, hij liegt als hij verwaarloozing verwijt. Toussaint (als tz. van het Comite) had me om een
bestek gevraagd. Ik liet hem het volgende weten: 1. Om het graf een
nieuw cachet te geven, de letters uit te kappen en een bepaald leelijke vlek
te verwijderen: 750 fr. 2. Om alleen de namen te herkappen en van verf
te voorzien, alsmede de vlek te verwijderen: 400 fr. 3. Om een abonnement te nemen en elk seizoen nieuwe bloemen te zetten in een bak aan
den voet (er is plaats) 200 fr. per jaar. Met het oog op bezoeken deze lente
en rond 29 aug., stel ik 1 + 3 voor. Ik gelast me gaarne met deze kwestie.
Maar er is haast. Als we nu beginnen, kan de opknapping pas begin juni
gedaan zijn. (Jonckheere aan Roelants op 29 maart 1944)
De vermelding van August Van Boecxkel is interessant. Onder de titel 'Karel
van de Woestijne en Brussel' had hij namelijk geschreven dat het graf
van Van de Woestijne, op het Campo Santo te St.-Amandsberg, schromelijk
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verwaarloosd werd. 36 Dit stukje doet Toussaint (en het Genootschap) van
gedacht veranderen. `Zaak graf van de Woestijne: ', zo schrijft Toussaint op
4/4/1944 aan Jonckheere,
Na overleg meenen wij dat indien wij thans het graf opschikken, wij
den schijn hebben opgeschrikt te zijn door een artikel van Van
Boeckxsel – dat ik niet ken – wij zouden dien man, die erg overdreven
heeft, in het gelijk stellen. De heer Paul Roggh6 stelde me voor dat wij
een marmeren plaat op het graf zouden aanbrengen met een vers van
Van de Woestijne. Dat zouden we kunnen doen, na den 19n Augustus
en tegelijkertijd ook zorgen voor het onderhoud van den grafkelder,
nu en later.
Jonckheere deelt Roelants dit besluit mede, en bedenkt:
Hiermede is de grafkwestie voorloopig opgelost, alhoewel me de
leelijke zwarte vlek op het voetstuk hindert. Ze breekt niet alleen de
rustige verlatenheid van deze doodenstraat maar ze is bovendien vies
van uitzicht. Moest ik nu tegen niemand iets zeggen en ze er stilletjes
laten uit verwijderen? Alhoewel Paul dat evengoed kan laten doen als
ik. Zijn familienaam is trouwens van de Woestijne. lk geloof de geheele
zaak te kunnen herleiden tot het volgende: de familie ziet in het graf
den doode, de litteraire wereld (of de vrienden) de figuur, die is blijven
leven. Wat de eenen van de anderen verlangen durf ik niet veronderstellen. Wat er van zij, als rond Augustus de "plechtigheid" zou doorgaan, dan sta ik niet in voor de reactie van nieuwe en oude Van
Boeckxels. Ze kan me persoonlijk niet schelen. Van de Woestijne zit
voor mij niet onder dien steen. Maar als er iets te vermijden is, dan doe
ik dat gaarne, liefst zonder gerucht. (Jonckheere aan Roelants
5/4/1944)
Met de figuur van Van de Woestijne wordt, ook in deze affaire, zeer omzichtig omgesprongen. Toussaint wil niet op een lijn worden geplaatst met Van
Boexcksel, Jonckheere wil `zonder vlag en stoet' handelen en `liefst zonder
gerucht'. Jonckheere is bovendien bevreesd voor de reacties op een `plechtigheid' rond de sterfdatum.
Van Boeckxsel werkte tijdens de oorlog mee aan het door de bezetter gecensureerde Het Laatste Nieuws, evenals aan De Vlaamsche Post. Weekblad voor
36 Met dank aan Marc Somers en Jan Stuyck voor het opsporen van dit artikel.
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de Vlaamsche Arbeiders in Duitschland. 37 Zijn stukje over het graf verscheen

in Het Laatste Nieuws. Heel veel is er over Van Boeckxsel niet te vinden,
maar zijn briefwisseling met Richard de Cneudt – tijdens de Tweede
Wereldoorlog `bestuurslid van de Kamer voor Letterkundigen, een onderdeel
van de Nieuwe-Orde-organisatie De Vlaamsche Kunstenaarsgilde' 38 – toont
een glimp. 39 In een brief van 1 januari 1943 vraagt hij De Cneudt of
er geen kans is mij een spreekbeurt aan de hand te doen, in de eerste
komende maanden, voor "De Vlag" [...1 Ik sprak er reeds over met
J.L. de Belder; hij beloofde te schrijven, maar, tot hiertoe, geen woord
ontvangen. Graag zou ik komen voordragen "De boer die sterft" van
K. V. D. Woestijne: ik gaf reeds enkele malen die voordracht [.. .1 en
ik heb mogen ervaren dat dit prachtig werk van mijn betreurden vriend
goed inslaat bij het publiek.
Of Van de Woestijne inderdaad bevriend was met Van Boeckxsel, is moeilijk
uit te maken, maar uit het artikel dat Van de Woestijne op 5 juli 1924 publiceert over 'De school van Laethem III' kan wel worden opgemaakt dat Van
Boeckxsel Latem bezocht tijdens de Eerste Wereldoorlog en dat Van de
Woestijne vertrouwd was met de onuitgegeven poezie van de dichter:
Na vele vroegere bezoeken aan zijn vriend Van de Woestijne kwam
zich nu ook te Laethem de Vlaamsche, goed-bekende en waarlijk te
weinig producerende dichter Adolf Herckenrath ten deele vestigen, die
er den kunstcriticus Chabot, leeraar in de kunstgeschiedenis aan de
academie te Gent, zal hebben tegengekomen, evenals een ander
Vlaamsch dichter, Van Boeckxsel, die ongelijk heeft zijne verzen niet
te publiceeren, dewelke wel niet heel persoonlijk zijn, maar een goeden
klank bezitten.

37 Overigens had Van Boeckxsel, zoals blijkt uit zijn brief van 10 mei 1943 aan Richard de
Cneudt, ook contacten met De Arbeidersgemeenschap en Balming. In zijn brief van 10 mei
1943 spreekt hij de hoop uit dat hij binnenkort leider [...] van het Kultuur-departement' zal
worden, maar dat hangt of van de komst van de nieuwe hoofdredacteur Teremans (of is
't Peremans? ik weet het niet best) die thans nog in Holland vertoeft'. 'A. Peremans, oudactivist WO I, was naar Nederland gevlucht; tijdens [de] Tweede Wereldoorlog was hij
propagandaleider van de NSB in Nederland' (De Bens 1973:381).
38 Blockmans en Vandeweyer 1998:754.
39 De brieven van Van Boeckxsel berusten in het AMVC-Letterenhuis, en wel onder de plaatsingscode B6629.
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Wanneer er een jaar later dan toch een publicatie komt, De dubbele afstraling,
klinkt Van de Woestijnes zeker niet onverdeeld positieve recensie voor de
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 17 oktober 1925 niet opvallend persoonlijk. Daar staat tegenover dat hij blijkbaar wel weet hoe oud Van Boeckxsel
ongeveer is en dat de naam Van Boeckxsel al opduikt in een agenda van Van
de Woestijne uit 1914... 41 Wat er ook van zij, Toussaint, die zich in zijn eigen
kritische werk uit die periode eveneens met graagte als vriend van Van de
Woestijne profileert, zal allicht niet bijster opgezet zijn geweest met dit gezelschap – zeker niet als dat op regelmatige basis lezingen ten beste geeft over
de betreurde dichter, wiens overlijden bij de `vrienden' een 'steeds schrijnende wonde heeft achtergelaten' 42 of als het zich vermeit met de publicatie
van de ene na de andere beschouwing in de krant.43
Wanneer de op stapel staande plechtigheid voor Van de Woestijne concrete
vormen begint aan te nemen, toont Toussaint zich op zijn hoede:
op 19 augustus zouden bloemen op het graf moeten neergelegd worden.
Maurice en (of) ik zullen dien dag naar Gent komen als het eenigszins
mogelijk is. Anders moeten het enkele "Gentenaars" doen [...] Maar
een verzoek: kies een paar man uit en hang het niet aan de groote klok.
Onnoodig dat die natte vingers politici lets in de pap komen brokken
– ik bedoel: in Onze pap. In hun brei mogen ze brokken wat ze willen
als ik niet mee aan tafel moet. Het mag natuurlijk een bloemstuk zijn,
Karel en ons waardig. (11/6/1944)
In een volgende brief, vermoedelijk uit juni 1944, heeft hij het opnieuw over
die tuil:
Bloemen moeten op 19 augustus op het graf neergelegd worden. Zult
gij ze bestellen? Wat de garve kosten mag? Het komt er niet op aan.
Niet krenterig zijn, natuurlijk. Als het kan met een lint: geel en zwart

40 Het werk zou niet alleen verouderd, naief, onevenwichtig van kwaliteit zijn, maar dan ook nog
eens van epigonisme getuigen: Wan Boeckxel [sic]' zou, aldus Van de Woestijne, al te zeer
onder de invloed hebben gestaan van 'Guido Gezelle, Rene de Clerq en iemand dien ik hier
niet noemen zal [= Van de Woestijne zelf, TS]'.
41

Van Elmbt 1979:40. Met dank aan Peter Theunynck.

42

Toussaint 1939:168. In een niet gedateerde brief legt Van Boeckxsel uit: `Ik zal mij dadelijk
aan het opstellen van mijn voordracht zetten en neem nota dat de eigenlijke voordracht "Gent

43

in het werk van K.v.d.W." dient voorafgegaan door een korte algemene beschouwing.'
Vandevoorde noemt nog vijf andere stukken, die alle in Het Laatste Nieuws verschenen,
respectievelijk in 1938, 1939, 1942 en 1943 (2 teksten) (Vandevoorde 2006:599).
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en den naam: Van de Woestijne-genootschap. 1919-1944. Geen
optocht, vanzelfsprekend; enkele vertrouwde vrienden slechts. Buiten
alle officieele inmenging. Geen burgemeester of zoo. Met de tijdsomstandigheden moet rekening worden gehouden, waar het een
publieke geste geldt. Indien de toestand het maar eenigszins toelaat,
kom ik dien dag naar Gent.
Toussaint wil er dus geen ruchtbaarheid aan geven, en het mag zeker geen
officiele gebeurtenis worden, want de aanwezigheid van een oorlogsburgemeester zou van deze plechtigheid meteen een statement maken. Publieke
gestes zijn gezien de tijdsomstandigheden immers erg delicaat. Van de
Woestijne mag wel als een Vlaams dichter worden geprofileerd, maar er moet
voor worden gewaakt dat het gebeuren niet geclaimd kan worden door de
`officiele', collaborerende Vlamingen.
Een paar weken later, op 8 augustus, krijgt Jonckheere de opdracht nog een
keer: 'Op het lint (Vlaamsche kleuren) alleen de woorden "K. Van de
Woestijne-genootschap 1929-1944." Zonder betooging, niet waar. En geen
officieelerij.' Aan deze brief voegt Toussaint echter een postscriptum toe:
`In plaats van de Vlaamsche kleuren zou misschien op dit oogenblik nog het
best passen een zwart lint... Zend mij de factuur'. Dat het lint bij nader inzien
toch maar beter niet in zwart en geel kan zijn, is interessant. De omstandigheden zijn blijkbaar opnieuw veranderd – 'op dit oogenblik' – zodat nu zelfs
de nodige omzichtigheid met de 'officieelerij' niet meer raadzaam is om het
gebeuren een Vlaamse signatuur te geven. Is door de met de dag hoger oplaaiende hoop op de bevrijding alles wat geel-zwart ziet steeds doordringender
naar collaboratie gaan ruiken?
Het is merkwaardig dat Maurice Roelants Toussaint laat weten dat hij niet
wenst mee te doen aan de `VandeWoestijne-dag', zoals Toussaint de plechtigheid op 8/8/1944 noemt in zijn brief aan Jonckheere. Roelants is, zo stelt
Toussaint in diezelfde brief, 'van mening dat V. d W. er niet mee gediend
was als wij ons blootstelden, om aan zijn graf een bezoek te brengen, aan de
gevaren van een luchtbombardement. lk meende dat het herdenken van een
groot dichter die een vriend was, wel eenig gevaar kon... wettigen'. Of
Roelants in werkelijkheid inderdaad niet wilde komen omdat hij het te gevaarlijk achtte, of veeleer omdat hij het ook met een discreet opgezette herdenking
niet eens kon zijn, is niet duidelijk. Toussaint zelf is echter naar alle waarschijnlijkheid niet kunnen gaan om die eerste reden:
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Ik kom Donderdag niet naar Gent, zeer tot mijn spijt. Niemand wil
meekomen ! Per spoor niet te doen, want niet zeker wanneer men arriveert, ook niet of men terug zal kunnen keeren den zelfden dag. Een
camion of vrachtwagen, die juist Donderdag naar Gent gaat en van daar
naar Brussel terugkeert, heb ik niet kunnen "ontdekken." 1k heb geen
auto – en de eenige kennis van mij die nog over een auto beschikt wil
ik niet vragen, breng me naar Gent: men mitrailleert ook de rijtuigen
op de groote banen. Ik kan dus niet zeggen, loop dat gevaar toch maar
eens op om me plezier te doen. Ik heb ook geen rijwiel... Mijn schoonzoon heeft er wel een, maar ik kan niet rijden. (Toussaint aan Jonckheere
23/08/1944)
24 augustus, de sterfdatum van Karel van de Woestijne, was in 1944 inderdaad een donderdag...44

BESLUIT

De lectuur van de briefwisseling tussen Jonckheere en Toussaint heeft in
menig opzicht opvallende resultaten opgeleverd. Vooreerst vallen de brieven
op door hun nieuwheid. In literatuurgeschiedenissen zal men vergeefs zoeken
naar de mededeling dat Toussaint het begin augustus 1944 raadzamer achtte
om toch maar geen lint met Vlaamse kleuren op het graf van Karel van de
Woestijne te gaan leggen, of naar het gekissebis tussen Toussaint en Roelants
om de leiding van Het ondersteuningsfonds van de Vereeniging van
Letterkundigen. Zelfs het feit alleen al dat Toussaint en Jonckheere gecorrespondeerd hebben, zal men niet terugvinden. Briefwisselingen bevatten
vaak materiaal dat niet snel op een andere manier zal worden achterhaald.
En al is enige blijdschap daarbij wel op zijn plaats, euforisch kunnen we maar
beter niet worden. Briefwisselingen hebben namelijk tevens een levensgroot
nadeel, te weten hun fragmentarische karakter. We krijgen snippers, en die

44 In het AMVC-Letterenhuis (Jonckheerearchief, dossier Karel van de Woestijne) berust een op
18 juli 1945 voor Zender Gent uitgesproken tekst over een grafplechtigheid op 23 augustus
1944, met 'Maurits Roelants namens de familie en het Karel van de Woestyne Genootschap;
Joris Eeckhout [...]; Adolf Herckenrath [...]; mevrouw en Richard Minne; Mevrouw Rogghe
en Paul Rogghd; een paar andere betrouwbare vrienden en steller dezer regelen, dien in zijn
broekzak een fotoapparaat hield weggemoffeld.'
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zijn dan ook nog eens van een specifieke aard: ze vertellen datgene wat
iemand op een bepaald ogenblik zes decennia geleden aan een welbepaald
persoon kwijt wou over zichzelf. Wij missen daarenboven ook nog eens de
oorspronkelijke communicatieve inbedding van deze correspondentie : we
weten niet welke visie, aannames en voorkennis de correspondenten deelden,
we kennen hun gemeenschappelijke verleden, met alle gevoeligheden die
daarin al zijn gebleken, niet, en al evenmin zijn we bekend met wat de beide
heren elkaar op andere manieren dan via de brieven mededelen: telefonisch,
via boodschappers, persoonlijk. Waarom is Mexico zo prominent aanwezig
in de briefwisseling? Wat hebben Jonckheere en Toussaint besproken tijdens
de maaltijd eind november 1935? Vonden ze elkaar oprecht aardig?
Het gevolg van deze lacune is dat wij als over de schouder meelezende lezer
een beroep doen op bepaalde scenario's die de gebrekkige feiten in verband
brengen. We interpreteren wat we weten in functie van vertrouwde verhaalpatronen, die van elders komen. Of Jonckheere en Toussaint het goed met
elkaar meenden, weten we niet, maar we nemen aan dat hun gedrag strategisch is: Jonckheere heeft Toussaint nodig en onder zijn hartelijke brieven
gaat berekening schuil. Nu is voor die conclusie wel iets te zeggen, zeker als
we in gedachten houden dat Jonckheere Toussaint toch wel snel afvalt wanneer hij diens brieven aan Roelants doorspeelt, maar zeker is een en ander
toch niet. Maar het scenario van het `strategisch handelen in het literaire veld'
is nu eenmaal een van de typische manieren geworden om over de werking
van dat veld na te denken...
Ten slotte vallen de hier gepresenteerde resultaten ook op door hun relatieve
trivialiteit. Een ruzie om een postje, een kunstenaar die minder schadevergoeding krijgt wegens de gedwongen ontruiming dan verhoopt, een
auteur die maar liever niet aan een graf verschijnt wanneer er bombardementen in de lucht hangen. Ook gaat het in belangrijke mate om verhalen
die nooit goed uit de startblokken zijn geraakt: een Brusselse auteur die niet
op een Gentse herdenkingsplechtigheid geraakt door de oorlogsomstandigheden, een herdenkingsnummer voor Van de Woestijne dat nooit gedrukt
werd, een rel om de kleuren van een lint rond een grafbloemstuk die er nooit
is gekomen omdat uiteindelijk toch maar geopteerd werd voor neutraal
zwart, en zo kunnen we nog wel even doorgaan... Moeten we deze nietgerealiseerde scenario's wel verdisconteren in de literatuurgeschiedenis?
Waarom zouden we?
Vandevoorde doet aangaande het onderzoek naar Van Nu en Straks de interessante suggestie om ook het `salon des refuses' voor het blad op te stellen
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(Vandevoorde 2005:20), 'de virtuele productieruimte van het blad [.. .1
gevormd door de auteurs die wel wilden meewerken maar er niet toe kwamen
of niet goed genoeg bevonden werden' (Vandevoorde 2005:21). Vandevoorde
stelt dat `dat een tijdschrift een andere betekenis kan hebben dan die van de
verschenen bijdragen' en noemt de reductie van het tijdschrift 'tot zijn reele
medewerkers en gepubliceerde bijdragen' een van de strategieen die in de
loop der tijden werd gebruikt `om Van Nu en Straks te bestrijden' (Vandevoorde
2005:23). Deze suggestie is fascinerend. Ze vereist namelijk niet alleen een
drastische herdenking van de geschiedschrijving van een tijdschrift, maar ook
van de literaire historiografie als geheel. Die houdt er van oudsher immers
een veeleer binaire denkwijze op na: datgene wat gebeurd is, wordt besproken, datgene wat niet is gebeurd, blijft achterwege. Maar wat is een `gebeurtenis' ? Moet iets werkelijk voltrokken worden voor het een gebeurtenis
wordt? En komen enkel die dingen die in de openbaarheid zijn gekomen voor
dat statuut in aanmerking, of is een nooit-uitgevoerd voorstel dat iemand doet
in de particuliere sfeer, bijvoorbeeld in een brief, evengoed een soort van
gebeurtenis?
Misschien is het goed om de onderzoeksvraag te verschuiven door niet meer
op zoek te gaan naar wat al dan niet gebeurd is, maar wel naar wat op een
gegeven ogenblik al dan niet `denkbaar' was – waarbij `denkbaar' letterlijk
genomen wordt: datgene wat dan bij iemand kon opkomen. Zo kunnen we
wat gepland was (en dus denkbaar was) maar niet gerealiseerd werd eveneens
betrekken in de analyse : wat was op een bepaald ogenblik denkbaar en voor
wie, en waarom werd het uiteindelijk al dan niet uitgevoerd? Vlaamse kleuren
op het graf van Van de Woestijne waren vanuit deze optiek dus denkbaar voor
Toussaint, en hij nam aan dat hij namens het Van de Woestijne-genootschap
kon spreken; tevens veronderstelde hij blijkbaar dat ook Jonckheere die
mening toegedaan was want die kreeg de opdracht. Gezien de zich wijzigende
omstandigheden achtte Toussaint het echter uiteindelijk opportuner om de
keuze toch maar niet te maken: hij was er zich van bewust dat er kringen
waren waarbinnen een en ander verkeerd ontvangen zou kunnen worden,
waardoor deze kleuren denkbaar maar niet wenselijk worden. Op dezelfde
manier was het voor Toussaint perfect denkbaar en wenselijk om in voile
ooriog een huldenummer uit te brengen voor Van de Woestijne. Leroux en
Roelants waren die mening echter niet toegedaan. Dat die aflevering er dan
toch niet kwam kwam, had in dit geval echter niet te maken met Toussaints
eigen strategische inzicht, maar was een gedwongen beslissing : de overige
bestuursleden van het Genootschap achtten het, naar zij beweerden, niet
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wenselijk. De visie van Toussaint viel in deze dus niet samen met die van de
andere leden. Beide analyses laten zien hoezeer Toussaint geIsoleerd komt te
staan: wat hij spontaan denkt en mogelijk acht, komt niet overeen met wat
zijn tijdgenoten denken en willen.
Door ook de bijna-gebeurtenissen binnen het literaire systeem in de analyse
te betrekken, wordt literatuurgeschiedenis niet alleen de beschrijving van alles
wat gebeurd is (denkbaar en gerealiseerd), maar tevens van de tussenzones
tussen gebeurd en niet gebeurd45 : alles wat op een bepaald ogenblik blijkbaar
wel gedacht kon worden, maar om wat voor reden dan ook niet uitgevoerd
raakte. Soms werden de plannen gedwarsboomd door toevalligheden – niet
iedereen durft de trein of auto naar Gent te nemen –, andere keren zijn die
plannen niet voor iedereen even denkbaar – niet iedereen wil die trein of auto
nemen. Het in kaart brengen van die verschillende oorzaken en van de
verschillende visies die daarbij aan de orde zijn, laat iets zien van de complexiteit van de dynamiek en van de structurering van het literaire veld op een
bepaald ogenblik. Sterker nog: dat iets uiteindelijk toch niet gebeurt, lijkt mij
in bepaalde gevallen meer te zeggen dan wanneer het we! gebeurt...
Het net voorgestelde onderzoek mag het primaat van het effectief gebeurde
dan al tot op zekere hoogte doorbreken, toch doet het dat niet voor wat betreft
een van de andere aannames van de literatuurgeschiedschrijving: in een literatuurgeschiedenis staan enkel die dingen die belangrijk zijn geweest, en niet
wat klaarblijkelijk triviaal of irrelevant kan worden geacht. Zouden deze
mislukte scenario's even interessant zijn geweest als het bier niet over belangrijke auteurs uit de canon of de subcanon zou hebben gehandeld? Zou ik het
onderzoek dan iiberhaupt even uitgebreid en op dezelfde manier hebben verricht? En zou het dan evengoed denkbaar zijn geweest dat de voorliggende
tekst aanvaard werd door de redactie van dit tijdschrift? Zouden, met andere
woorden, de visies van de lezers, die van de onderzoeker en die van de redactie gespoord hebben, en welke overtuiging zou geprimeerd hebben?

45 Voor het openbreken van binaire tegenstellingen en voor een herdenken van de studie van
normativiteit, zie De Geest 1996:163-182.
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Bloggen in de middeleeuwen. Naar een corpus voor de
15de- en 16de-eeuwse Nederlandse dialecten en idiolecteni
Chris de Wulf
In 2008 the Royal Academy for Dutch Language and Literature (KANTL)
has commissioned its research cell, the Centre for Scholarly Editing and
Document Studies (CTB), to build a corpus containing 15th and 16th century
ego documents, hence aiming to extend existing mediaeval tcxt corpora in
time. In this paper I will discuss the existing 13th and 14th century corpora
(1) and the need to extend them in time (section 2). Then I will give an overview of various similar initiatives for the subsequent periods (section 3).
Finally, I will reveal how the CTB/KANTL plans to add to these during the
current project (section 4). This means that I will transfer selection criteria of
other types of non-literary texts (charters) to autobiographical texts (so-called

ego documents). I will also discuss some examples of manuscripts that are
eligible for this kind of research according to these selection criteria. A modest case study involving one of these ego documents will conclude this paper
(section 5).

Het afwijzen van de wraakzucht in de 17de-eeuwse tragedie:
het voorbeeld van Corneille en Vondel
Jean Weisgerber
In 17th century tragedies three methods are recommended to counter violence.
The first one consists in controlling the inimical forces by introducing unlimited dominance. The second one requires rising above one's own person,
which as a matter of fact equals self-conquest. The third one is quite practical
in nature: it simply consists of getting out of the way. In Vondel's Maria
Stuart (1646) and Corneille's Cinna (1642) the second solution – sublimation
– is the central theme. The essence is, that the contradiction between two

1 A full length version of this text in English is to be found on the KANTL website:
www.kantl.be (—÷ publicaties —> V&M).
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elements, thesis and antithesis, is eventually broken, and a synthesis on a
higher lever is achieved. Revengefulness thus puts retribution against injustice
met in purely material affairs, but both Maria and Augustus succeed in
exceeding the opposition.

Een pleidooi voor verdediging. Maurits Dekker en de retoriek
van Waarom ik niet krankzinnig ben (1929)
Lars Bernaerts
In the twenties and thirties of the twentieth century, the Dutch author Maurits
Dekker (1898-1962) published a number of psychological novels in which
madness plays a significant role. One of those novels, Waarom ik niet
krankzinnig ben (Why I am not insane, 1929), was originally published as a
mystification. As Dekker explains in the preface to the second edition, he
wanted to lead his critics up the garden path and presented himself as a
Russian author. Conspicuously, the rhetoric of his preface resembles the
rhetoric of the allegedly mad narrator of Waarom ik niet krankzinnig ben. In
the final section of the article, the opening paragraph of the novel will be
analyzed precisely in terms of rhetoric and speech acts. This enables us to
specify the way in which the narrator accuses himself in his excuses, the way
in which he verbally attacks the narratee even though he claims he is only
defending himself against the judgments of the psychiatrists.

`Ge weet, dat ik in critiek een brekebeen ben'.
Vrouwen en literaire kritiek in het fin de siecle in Vlaanderen
Liselotte Vandenbussche
This article aims to document the belated birth of the female literary critic in
Flanders during the fin de siècle. While many men fiercely stood up for their
personal views on contemporary literature, most women writers conformed
to the allegedly feminine ideal of modesty and reticence. Although male
editors invited some of their female colleagues to contribute to literary
reviews, many of them encountered particular thresholds and hesitated to pass
a judgement in public. Marie Lievevrouw-Coopman, for instance, publicly
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confessed that she did not judge literary works as male critics did, since she
did not want to analyse what spoke to her heart. Virginie Loveling refused at
first to write reviews because of her professed incompetence and Merle
Swarth finally quit reviewing for the same reason.
In this article, I want to explore whether these critics were as diffident as they
at first sight seemed to be or whether this was merely a pose. I hope to single
out some elements that influenced their decisions and to illustrate some of
their strategies for coping with this hesitance. Many women writers made
their judgments clear in personal letters and some of them also published their
reviews, yet they often needed an incentive to surmount the obstacles facing
them and make their views public. The possible significance of a critical
practice for their literary prestige was neglected and their own production was
put into focus.

Karel Jonckheere, Fernand Victor Toussaint van Boelaere,
Karel van de Woestijne. Over de rol van trivialiteit in de
literatuurgeschiedenis
Tom Sintobin

The correspondance between F.V. Toussaint van Boelaere and Karel
Jonckheere is a valuable source of information on the workings of the Flemish
literary field between 1935 and 1947. It shows how both authors cooperate :
they provide each other with opportunities to publish and Toussaint helps
Jonckheere to make a claim for financial compensation after he has been
evacuated from Ostend in 1944. Furthermore, part of the veil is lifted from
the quarrel between Toussaint and Maurice Roelants during the Second World
War. Finally, one learns how Toussaint is prevented from publishing a
collection of essays on the occasion of the 15th anniversary of Karel van de
Woestijne's death and about the controversy over the tombstone and the
commemoration day of the famous poet: not everybody was convinced it was
a good idea to draw attention to Van de Woestijne in wartime. This article
concludes with a theoretic reflection on the role these (seemingly) trivial
occurrences or non-occurrences should or could play in literary historiography.
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