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[Neerlandica extra Muros - februari 1992]
Indisch-Nederlandse letterkunde
H.J. Boukema (Ankara)
Hoewel er dikke boeken geschreven zijn over Indisch-Nederlandse letterkunde, kun
je je afvragen of die eigenlijk wel bestaat. Veel Indische schrijvers zijn er in ieder
geval niet. Althans, er zijn maar weinig schrijvers van wie al het werk Indië of
Indonesië tot onderwerp heeft - behalve Rumphius, Valentijn, Bep Vuyk, Willem
Walraven, Jacob Vredenbregt en nog een handjevol zou ik niemand weten. Het
meeste werk van auteurs die ‘meesterwerken van de Indische belletrie’ als de Max
Havelaar, Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan, Het land van herkomst en
De bomen op hun naam hebben staan, gaat helemaal niet over Indië. Ook een auteur
als F. Springer, die toch in Indië zijn jeugd heeft doorgebracht en later een aantal
jaren in Nieuw-Guinea heeft gewerkt, beschouwt zichzelf niet als een Indisch
schrijver(1). ‘Indische schrijvers’ die vroeg of laat over niet-Indische onderwerpen
gaan schrijven, komen weer gewoon bij de Nederlandse letterkunde terecht. Toch
vindt Rob Nieuwenhuys dat je de Indisch-Nederlandse letterkunde beter apart, min
of meer los van de Nederlandse kunt behandelen. Hoe zit dat?

1. Literatuurgeschiedenis
‘Wie na de Nederlandse letterkunde de Indisch-Nederlandse letterkunde in studie
neemt komt een nieuwe wereld binnen.’ Met deze zin begint Rob Nieuwenhuys zijn
Oost-Indische Spiegel, het standaardwerk waarin hij, aldus de ondertitel, beschrijft
‘wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de
eerste jaren der Compagnie tot op heden’. In deze omschrijving vragen twee termen
om commentaar: Nederlandse en letterkunde. Nieuwenhuys vat het woord
‘Nederlands’ hier op als ‘in het Nederlands schrijvende’, want in zijn handboek
bespreekt hij ook Indonesische schrijvers als Kartini (1879-1904), Noto Soeroto
(1888-1951) en Soewarsih Djojopoespito (1912-1977). Niet de afkomst of nationaliteit
van de auteur is dus bepalend voor de vraag of zijn of haar werk tot de
Indisch-Nederlandse letterkunde gerekend wordt, maar de gehanteerde taal
(‘Nederlands’) en thematiek (‘over Indonesië’). Wat de term letterkunde betreft,
Nieuwenhuys rekent niet alleen verhalen, novellen, romans en dergelijke traditionele
letterkundige genres tot de letterkunde, maar ook werk dat niet opzettelijk als literatuur
vervaardigd werd: memoires, dagboeken, brieven, brochures en pamfletten,
geschiedkundig en wetenschappelijk werk en zo meer. ‘Tot de Indisch-Nederlandse
letterkunde behoren literaire en niet-literaire genres’, schrijft hij en dat kan niet
anders. Want literaire en niet-literaire genres gaan ‘langs lijnen van geleidelijkheid’
in elkaar over en wel des te meer naarmate we verder in de tijd terug gaan: bij het
17de-eeuwse reisjournaal ‘gaat elk formeel criterium de mist in’(2). Om die reden

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1992

2
bespreekt hij die oude reisjournalen dan ook en tevens hedendaagse reisboeken,
brieven van de 19de-eeuwse taalgeleerde Van der Tuuk, geschiedkundig werk van
Valentijn, natuurbeschrijvingen van Junghuhn, schelpen- en plantenboeken van
Rumphius enzovoort. Gelukkig maar, want anders zou heel wat moois ons ontgaan
zijn.
Wie de nieuwe wereld van de Indisch-Nederlandse letterkunde wil binnengaan,
doet er verstandig aan Nieuwenhuys als gids te nemen. Zijn Oost-Indische Spiegel
is een standaardwerk dat het hele gebied vrijwel volledig in kaart brengt. Deze
literatuurgeschiedenis is niet alleen omvangrijk (de tweede druk van 1973 telt 645
bladzijden) maar ook buitengewoon boeiend: het boek heeft maar één voetnoot (en
die is nog een grapje) en leest als een trein. Nieuwenhuys heeft er ook heel bewust
een ‘leesboek’ van willen maken en daarom de wetenschappelijke verantwoording,
bronvermeldingen en zo meer achteraan bij elkaar gezet, in 70 bladzijden
‘Aantekeningen voor verdere studie en lectuur’. Dank zij het uitvoerige register is
ook het ‘leesboek’ echter goed toegankelijk voor wie snel iets wil opzoeken. Het
enige bezwaar is dat de meest recente druk - de derde - alweer van 1987 is en dat die
bovendien is uitverkocht. Nieuwenhuys (geb. 1908) voelt er niet voor nog een nieuwe,
bijgewerkte druk uit te brengen en vindt dat anderen dat maar moeten doen(3).
Wel heeft hij, samen met Bert Paasman en Peter van Zonneveld, het in 1990
verschenen Oost-Indisch Magazijn geredigeerd. Dit boek kreeg als ondertitel ‘de
geschiedenis van de Indisch-Nederlandse letterkunde’ mee en dat klopt ook wel, al
had het woord ‘beknopt’ er nog wel bij gekund. Oost-Indisch Magazijn geeft in 37
hoofdstukjes van maximaal drie bladzijden, elk geschreven door een van de acht
medewerkers, in 80 bladzijden een beeld van de Indisch-Nederlandse letterkunde.
Ook letterlijk, want het boek, in kwarto-formaat uitgegeven, bevat een schat aan
illustraties. Oost-Indisch Magazijn lijkt, ook omdat het bij de uitgeverij Bulkboek is
verschenen, vooral bestemd voor gebruik in het voortgezet onderwijs. Maar als een
eerste overzicht is het, ook voor de volwassen lezer, niet te versmaden. Daarbij komt
dat hierin ook wat recenter werk kon worden besproken dan in de Oost-Indische
Spiegel.
Hoewel Nieuwenhuys zijn Oost-Indische Spiegel vooral als ‘leesboek’ heeft
opgezet, heeft hij het daarbij niet gelaten en daarnaast enkele bloemlezingen uit
dezelfde stof samengesteld. Het meest compleet is Het laat je niet los (Amsterdam
1985), ‘verhalen van Nederlandse schrijvers over Indonesië, vanaf de eerste jaren
der Compagnie tot op heden’. Dit boek bevat grotendeels dezelfde fragmenten en
verhalen als die welke Nieuwenhuys in 1974 en 1975 in vier Salamander-pockets
voor de uitgeverij Querido bijeenbracht: Wie verre reizen doet (tot 1870), In de
schommelstoel (1870-1935), Om nooit te vergeten (1935 tot heden: Bezetting en
revolutie) en Het laat je niet los (1935 tot heden: Mensen en landschappen). Deze
beide laatste deeltjes zijn als een uitgebreide herdruk te beschouwen van de
bloemlezing Bij het scheiden van de markt, eveneens een Salamander-pocket, uit
1960.
Wie wil weten hoe Nieuwenhuys voor zijn literatuurgeschiedenis en bloemlezingen
geselecteerd heeft, kan te rade gaan bij de bibliografie Persoonlijke
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Documenten, samengesteld door Dorothée Buur en uitgegeven door het Koninklijk
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde in 1973. Deze bibliografie bevat ‘brieven,
dagboeken, reisverhalen, romans en toneelstukken voor zover deze als
ego-documenten gekarakteriseerd kunnen worden, op Nederlands-Indië/Indonesië
betrekking hebben en vanaf het begin van de negentiende eeuw tot en met 1970 in
boekvorm in de Nederlandse taal zijn verschenen’, samen 2068 titels. Nieuwenhuys
moet ze wel zo'n beetje allemaal onder ogen hebben gehad en heeft er een keuze uit
moeten doen. Ook al schrijft hij in zijn verantwoording aan het eind van de
Oost-Indische Spiegel dat die keuze, vooral van schrijvers ‘van het tweede of derde
plan’, afhing ‘van de toevallige mogelijkheden die mijn “verhaal” of betoog mij
liet’(4), voor zover valt na te gaan is het toeval hem goed gezind geweest. Op veel
aperte omissies of onzuivere oordelen kan men Nieuwenhuys naar mijn mening niet
betrappen. Integendeel: hij heeft een uitstekende smaak en zijn oordeel is doorgaans
heel evenwichtig en goed geargumenteerd. Daarmee is hij voor mij de ideale gids.
Wie daaraan twijfelt, moet maar eens wat in de Spiegel lezen en vervolgens nog eens
Knuvelders vijfdelige Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse Letterkunde
uit de kast halen: Lees en huiver!
De overtuiging dat Nieuwenhuys een goede smaak en een evenwichtig oordeel heeft,
baseer ik op de keuze van de schrijvers die hij in de Spiegel bespreekt en op zijn
oordeel over hun werk. Laten we bij voorbeeld eens kijken naar de literatuur van na
1945. Deze bespreekt Nieuwenhuys in twee hoofdstukken.
In hoofdstuk 18, ‘Niet meer aan denken’, komen de vertellingen over oorlog en
revolutie aan de orde, in hoofdstuk 19, ‘Steeds weer aan denken’, de verhalen die
uiting geven aan een terugdenken, aan een soort nostalgie. Hoofdstuk 18 is in drie
paragrafen verdeeld. In de eerste, ‘Asia Raya’, Groot Azië, bespreekt Nieuwenhuys
de literatuur over de Japanse inval en bezetting en over het leven in de kampen. C.
Binnerts, Alles in orde, Heren; Jan Eggink, De zwerftocht; Eliza Thomson, Setengah
Mati; H.L. Leffelaar, Leven op rantsoen; Paul Frische, Indische jaren achter bilik;
C. van Heekeren, Het pannetje van Oliemans en L.A. Koelewijn, Niet meer aan
denken in positieve zin, Jo Manders, Vrouwen achter prikkeldraad; Willem Brandt,
De gele terreur en M.Ch. Kokkelink, Wij vochten in het bos in negatieve zin. De
tweede paragraaf - ‘Indonesia Merdeka’, Indonesië vrij! - is gewijd aan literatuur
over de Indonesische vrijheidsstrijd. Daarin komt het boekje van Johan Fabricius
Hoe ik Indië terugvond er slecht vanaf, en boeken of verhalen van Albert van der
Hoogte, E. Duncan Elias, A.L. Schneiders, Jan Eijkelboom, F. van den Bosch en A.
Neijssel goed. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk, ‘Irian Barat’, prijst
Nieuwenhuys het werk van twee schrijvers over Nederlands Nieuw-Guinea: F.
Springer (Bericht uit Hollandia, Schimmen rond de Parula en De gladde paal van
macht) en Aad Nuis (De balenkraai).
Hoofdstuk 19, ‘Steeds weer aan denken’, bevat, in de derde druk, tien paragrafen.
Maria Dermoût, Bep Vuyk, Johan Fabricius, H.J. Friedericy, A. Alberts, Tjalie
Robinson/Vincent Mahieu en E. Breton de Nijs (dat is Nieuwenhuys zelf)
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krijgen ieder een paragraaf toebedeeld en worden, met uitzondering van Fabricius,
gunstig besproken. Over Fabricius velt Nieuwenhuys een genuanceerd oordeel - ik
kom daar nog op terug. De dichters Nes Tergast (positief), Willem Brandt
(genuanceerd) en Resink (positief) worden samen in een paragraaf behandeld, evenals
de ‘vijf schrijfsters’ Hella S. Haasse, Lin Scholte, Aya Zikken, Rini Carpentier-Alting
en Margaretha Ferguson: de eerste drie krijgen een koek, de laatste twee de gard.
Aan dit hoofdstuk heeft Nieuwenhuys in de derde druk van de Oost-Indische Spiegel
een paragraaf toegevoegd, ‘Indonesia revisited’, waarin hij de boeken bespreekt die
tussen 1973 en begin 1978 verschenen zijn en waarin verslag wordt gedaan van een,
zoals hij dat noemt, ‘confrontatie’ met Indonesië of het Indische. Heel gunstig worden
F. van den Bosch' Het Regenhuis en andere verhalen, Hans Vervoorts Kleine stukjes
om te lezen; Heden mosselen morgen gij en Vanonder de koperen ploert en Hella
Haasses Krassen op een rots beoordeeld. Op Margaretha Fergusons Nu wonen daar
andere mensen en Elias in Batavia en Jakarta, Willem Brandts Het land van
terugkomst en Johan Fabricius' Dipanegara, Sentimental journey en De schreeuw
van de witte kakatoe heeft Nieuwenhuys kritiek.
Wat valt nu uit dit overzicht van de door Nieuwenhuys behandelde naoorlogse
Indisch-Nederlandse letterkunde af te leiden? Dat zal iedere lezer zelf moeten
uitmaken - over smaak valt te twisten, nietwaar? Maar mijn conclusie is dat
Nieuwenhuys er uitstekend in geslaagd is het kaf van het koren te scheiden. Vrijwel
iedere keer dat ik één van de door hem besproken boeken lees, deel ik in grote lijnen
zijn oordeel. Bovendien vestigt hij vaak de aandacht op elementen die me waren
ontgaan. Voor mij is Nieuwenhuys daarom de ideale gids. Hij is dat temeer omdat
hij zijn oordelen beargumenteert, waardoor ze weliswaar niet minder subjectief
worden, maar wel controleerbaarder. Zo schrijft hij over De schreeuw van de witte
kakatoe, een historische roman over de Molukse opstand in 1817 door Johan Fabricius,
het volgende: ‘De historische gegevens zijn op knappe wijze in het verhaal verweven.
De eerste helft van het boekje is helder, sober en bewonderenswaardig boeiend, maar
naarmate Fabricius zich van de historische werkelijkheid verwijdert, verliest hij zijn
beperkingen. Dan loopt hem het verhaal weer uit de hand in een al te doorzichtige
inventiviteit, waarin de liefde natuurlijk niet ontbreken mag’(5). Het blijft uiteraard
subjectief maar er valt, voor wie daar behoefte aan heeft, in ieder geval een aardige
discussie over op te zetten.
Laat ik dit getoeter op de loftrompet besluiten met enkele dissonanten. Het zijn er
twee.
De eerste is dat de Spiegel niet volledig is in die zin, dat er schrijvers ontbreken
die erin thuis zouden horen. Net zoals er ‘schrijvende bestuursambtenaren’ waren,
waren er ook schrijvende zendelingen en missionarissen. Bij Nieuwenhuys ontbreken
ze grotendeels. Voornamelijk, denk ik, omdat hun geschriften vaak verborgen liggen
in even dikke als weinig aantrekkelijke en moeilijk toegankelijke missie- en
zendingstijdschriften. Ik kan het niet bewijzen, maar ik durf er mijn hand voor in het
vuur te steken dat uit deze tijdschriften vanaf ongeveer 1830
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tot heden een fraaie bloemlezing verhalen samen te stellen zou zijn. Scriptieschrijvers
die niet tegen wat monnikenwerk opzien, aan de slag!
Ook de onlangs door Joop van den Berg herontdekte en door de uitgeverij Conserve
opnieuw uitgebrachte roman van J. Treffers (geb. 1883), Schuim van goud (1934),
ontbreekt bij Nieuwenhuys. Dat is jammer, want het is een buitengewoon boek, zeker
voor die tijd. Het beschrijft de erotische verlangens en avonturen van een 16-jarig
Indo-meisje, onder andere met een Indonesische huisbediende. Dat is op zichzelf al
uitzonderlijk. Maar het opmerkelijkste is dat de hoofdpersoon zo'n ongelofelijke
rotmeid is, die volstrekt gevoelloos en amoreel handelt. Wie een voorbeeld zoekt
van de door W.F. Hermans beschreven onsympathieke romanpersonages, kan bij
deze benauwende roman-in-bakvissentaal terecht.
Heel vreemd vind ik ook de afwezigheid van De roep van de tokeh, ‘brokjes indies
jeugdsentiment’ van Peter Andriesse uit 1972, in 1984 herdrukt onder de titel Koude
sambal. Hoewel de ondertitel anders doet vermoeden, zijn deze jeugdherinneringen
aan het leven in de jaren vijftig op een oliepalmonderneming en een kostschool op
Sumatra's Oostkust - dezelfde kostschool als die waar Rudy Kousbroek verbleef juist van alle sentimentaliteit gespeend. Hans Vervoort schreef op de achterflap: ‘Het
zijn verhaaltjes over het wel en wee van een kind dat zich moet proberen te handhaven
in situaties waarin het niet terug kan vallen op de steun van liefhebbende ouders’.
Hij vond dat de schrijver zich goed had ingeleefd in de manier waarop je als kind de
dingen beleeft, zonder gedachten van de volwassene achteraf.
Een tweede dissonant betreft de indeling van de besproken naoorlogse schrijvers.
Ik ben niet zo verrukt van paragrafen als ‘vijf schrijfsters’, want naar mijn mening
hebben de daarin besproken auteurs - Hella Haasse, Lin Scholte, Aya Zikken, Rini
Carpentier Alting en Margaretha Ferguson - weinig anders dan hun vrouw-zijn
gemeen. Ook de in de derde druk toegevoegde paragraaf ‘Indonesia revisited’ bevat
literatuur die, behalve dat ze in dezelfde periode gepubliceerd werd weinig
overeenkomst vertoont. Aan wat voor indeling moet dan wel de voorkeur gegeven
worden?
Een behandeling van de naoorlogse Indisch-Nederlandse letterkunde waarbij een
rigoureus onderscheid gemaakt wordt tussen literaire en niet-literaire genres, is geloof
ik evenmin gewenst als bij de behandeling van de oudere: daarvoor is het onderscheid
tussen literair en niet-literair, tussen belletrie en ego-document, te gering. Hoe gering
blijkt bij voorbeeld uit de Kampdagboeken van Bep Vuyk. Dit in 1989 gepubliceerde
boekje bevat drie verhalen en een reeks dagboekaantekeningen uit de kamptijd. Niet
alleen de thematiek van verhalen en dagboek is dezelfde, ook in toon, stijl en
schrijftrant is er weinig verschil. Ter illustratie twee citaten. ‘Ik geloof dat het Chris
geweest is die ons de moed deed opbrengen de lekke garage met groen van het vocht
uitgeslagen muren te weigeren, die voor mij en mijn twee zoontjes van zes en acht
jaar bestemd was, en de voor Anne en Chris bedoelde droge maar veel te kleine
keuken. Daar zou de een op het aanrecht en de ander op een veldbed hebben
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moeten slapen.’ Tweede citaat: ‘Anne en Chris, met wie ik na de Japanse landingen
heb samengewoond, ben ik bij de laatste verhuizing ook kwijtgeraakt. Wij vormden
met mijn twee jongetjes een kongsi van vijf. Ik voel dit niet als een gemis maar als
een bevrijding en tegelijkertijd als een verraad; tenminste, zo hoor ik dat te voelen’.
Welk citaat is dagboek, welk verhaal? Het eerste is uit het verhaal ‘De uittocht’, het
tweede een dagboekaantekening.
Ander voorbeeld. Plaats van handeling: Frederik Hendrikeiland op Nieuw-Guinea.
‘De een na de ander vertrok onder belofte te zullen terugkeren. Wij haalden ons
brood uit de hoed en begonnen de maaltijd. Het eilandje was inmiddels leeg en wij
keken elkander eens aan. Het was duidelijk dat de mannen over terugkeer niet dachten.
Integendeel, ik zag er een stelletje op het eiland aan de andere kant van de vaart. Ze
waren nu gewapend met pijl en boog. Uit voorzorg haalde ik mijn pistool uit mijn
achterzak. Het water droop eruit. Op dat moment arriveerde de prauw met de drie
agenten. Ik vroeg hun of hun geweren geladen waren. Neen, dat waren ze niet. “Dat
zou ik dan maar subiet doen”, zei ik. Het klik-klak van de grendels had een
merkwaardig effect op de gewapende mannen aan de overkant. Ze verdwenen in het
gebladerte.
De situatie was nu wel duidelijk. Ik zat tot mijn nek in een opstand. Ik riep de twee
grootste schooljongens: “Wij keren terug, maar jullie blijft hier. Ik ga nu de paia op
dit eiland in brand steken. Daarna ga ik weg, maar jullie blijft en zegt aan je vaders,
dat ik over drie dagen terug kom met meer politie dan nu. De mensen hebben tijd
om voor dat ik kom, terug te keren naar Kimám. Als ze dat niet doen, gaan over drie
dagen ook de andere paia's in brand. Ik ga niet straffen. Ik stop niemand in de
gevangenis, ik ga ook beter betalen, maar de mensen moeten terug. Vertel hun dat”.’
Einde citaat. Is het ontleend aan een verhaal van Springer of Joop van den Berg?
Nee dus. Het is een fragment uit de memoires van de oud-gouverneur van
Nieuw-Guinea Van Baal, die onder de titel Ontglipt verleden in twee delen, resp. in
1986 en 1989 gepubliceerd werden(6). Deze memoires zouden in een volgende druk
van de Spiegel niet mogen ontbreken, want vooral het eerste deel bevat prachtige
hoofdstukken over Van Baals werkzaamheden als jong bestuursambtenaar in
Nieuw-Guinea en op Java. Het omvangrijke werk als geheel echter is nog wel wat
meer dan een verzameling fraaie anekdotes. ‘Je kan deze memoires ook lezen als
een Bildungsroman van de auteur, als een bron voorde studie van het Nederlandse
kolonialisme in zijn nadagen, als een verzameling etnografische opstellen in het
bijzonder over Nieuw-Guinea, als een handleiding voor het besturen enzovoort.
Kortom, het is een indrukwekkend document dat naar mijn mening ongeëvenaard is
in de Indisch-Nederlandse letteren’.(7) Met dat oordeel kan ik het van harte eens zijn.
Onderscheid tussen strikt literair en niet-literair werk zal dus lang niet altijd veel
verheldering brengen. Behandeling op grond van genre - althans indien men daarbij
ook niet-literaire genres als brieven, dagboeken, memoires en zo meer betrekt - biedt
misschien wat meer perspectief. Verhelderender echter lijkt het de
Indisch-Nederlandse letterkunde van na 1945 thematisch te behandelen. Zo bespreekt
Joop van den Berg in Oost-Indisch Magazijn de ‘kamp- en oorlogsboeken’ in één
paragraaf. Dat betekent dan wel, dat romans als Het
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verzonkene en Bezonken rood van Jeroen Brouwers samen worden behandeld met
journalistieke dagboeken als Het vermoorde land van J. Bouwer en ego-documenten
als de dagboeken van de ‘collaborateur’ L.F. Jansen, In deze halve gevangenis. Ook
niet zo ideaal dus. Misschien is het een idee om ook te letten op de relatie van de
schrijver met Indië/Indonesië. Heeft hij(8) er alleen zijn kinderjaren doorgebracht, al
dan niet ook in een kamp? Heeft hij als puber of als volwassene in een kamp gezeten?
Is hij als Indische Nederlander of Molukker van de tweede generatie op zoek naar
zijn ‘roots’, naar zijn identiteit? Is hij er als militair geweest? Als bestuursambtenaar,
planter of expert? Als huisvrouw? Is hij er alleen maar op vakantie geweest? Het
zijn niet meer dan hulpmiddelen om het onbekende terrein beter in kaart te brengen.
Waarschijnlijk is een beschrijving waarin met al deze aspecten rekening wordt
gehouden - evenals, vanzelfsprekend, met de vraag welke thematiek er in het werk
aan de orde komt - het meest verhelderend.
Van wie is zo'n beschrijving - bij voorbeeld in de vorm van een verbeterde en
aangevulde druk van de Oost-Indische Spiegel - te verwachten? Het ligt voor de hand
te veronderstellen dat die zal komen van dezelfde mensen die hebben meegewerkt
aan Oost-Indisch Magazijn. Dat waren merendeels redacteuren van het door de
werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde te Leiden vier maal per jaar uitgegeven
tijdschrift Indische Letteren (eerste jaargang: 1986). Laten we dat blad daarom eens
iets beter bekijken.
Momenteel wordt de redactie van Indische Letteren gevormd door Reggie Baay,
Joop van den Berg, Liesbeth Dolk, Frits Jacquet, Bert Paasman, Gerard Termorshuizen
en Peter van Zonneveld. ‘De redactie streeft ernaar’, aldus lezen we in de
beginselverklaring in het eerste nummer, ‘artikelen op te nemen, waarin op voor alle
belangstellenden leesbare wijze verslag wordt gedaan van nieuw onderzoek’. Wel,
op die leesbaarheid valt nog wel eens iets af te dingen (vaak herkent men in de
artikelen de scripties die eraan ten grondslag liggen), maar de publikaties bestrijken
een breed terrein en zijn voor de geïnteresseerde vaak heel interessant. Naast artikelen
over Daum, Baboe Dalima van Perelaer, De tienduizend dingen van Maria Dermoût,
Pieter Brooshooft, Soewarsih Djojopoespito, Karel Wijbrands, Székely-Lulofs,
Kartini, De brieven van Anne Busken Huet, Het Japanbeeld in vooroorlogse
Nederlandse romans, Speenhoff & Indië, De reisverhalen van Jacob Haafner,
enzovoort publiceerde Indische Letteren ook themanummers over Friedericy, Du
Perron, Dekolonisatie en de Indisch-Nederlandse en Indonesische literatuur, Alberts,
Oostindische koloniale literatuur 1600-1840 en Maurits Verhuell. Daarnaast bevat
het lijsten met aanvullingen op de bibliografie van Dorothée Buur en nieuw
verschenen werken op dit gebied. Een zekere annexatiedrift is de redactie daarbij
niet vreemd blijkens het feit dat ook titels als Brieven aan geschoolde arbeiders van
Gerard Reve, De rat van Arras van Adriaan van Dis, De angst van Belisarius van
P.H. Dubois en Mijmeringen naast m'n naaimachine van H. Heeresma in dergelijke
overzichten werden opgenomen. Blijkbaar beschouwt men elk letterkundig werk
waarin de woorden Indië of Indonesië voorkomen als
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Indisch-Nederlandse belletrie.
Vergeleken met deze volledigheidsdrang doet het ontbreken van een beredeneerd,
verhalend overzicht van in voorafgaande jaren verschenen werk - laten we zeggen
supplementen op de Oost-Indische Spiegel in feuilleton- of kroniekvorm merkwaardig aan. Durft men, uit angst voor onwetenschappelijk te worden versleten,
geen oordeel aan? Zeker is dat voor wie op de hoogte wil blijven van thematiek, aard
en kwaliteit van recent verschenen Indische belletrie Indische Letteren niet veel te
bieden heeft. Helaas. Daarvoor moet men te rade gaan bij recensies in dag- en
weekbladen. Weinig mensen lezen echter meer dan één dagblad en één weekblad,
en ook Neerlandici in den vreemde doen dat niet. Laat ik daarom in het tweede deel
van dit artikel een globaal overzicht geven van wat op het gebied van de
Indisch-Nederlandse letterkunde is verschenen sinds 1987, het jaar waarin de laatste
druk van de Oost-Indische Spiegel uitkwam. Daarbij leun ik zwaar op de kroniek
van de Indische letteren die ik tussen 1989 en 1991 voor het inmiddels ter ziele
gegane tijdschrift Orion schreef. Sinds 1987 publiceerden veel schrijvers die we in
het voorafgaande al zijn tegengekomen nieuw werk, maar er doken ook nieuwe
namen op: Oscar de Wit, Frans Lopulalan, Jacob Vredenbregt, Ernst Braches, Duco
van Weerlee en Joop van den Berg.

2. Recente literatuur
De sinds 1978 verschenen werken op het gebied van de Indisch-Nederlandse
letterkunde zal ik, om het wat overzichtelijk te houden, in de volgende vijf paragrafen
onderbrengen: kamp- en oorlogsboeken, de Indonesische vrijheidsstrijd,
bestuursambtenaren en andere werknemers, de tweede generatie, en reisboeken. Deze
indeling heeft wat arbitrairs. Want een boek als De zondvloed van Jeroen Brouwers,
ondergebracht bij de kamp- en oorlogsboeken, is natuurlijk veel meer dan dat. Maar
beter een gebrekkige indeling dan helemaal geen.

2.1. Kamp- en oorlogsboeken
Tot de kamp- en oorlogsboeken in de engere zin van louter ego-document behoort
het niet, maar juist daardoor veroorzaakte Bezonken rood (1981) van Jeroen Brouwers
een enorme opschudding. Het boek beschrijft, aldus Joop van den Berg in Oost-Indisch
Magazijn, ‘hoe de veiligheid die een moeder een kind van vier jaar kan geven en
garanderen, hem door de Japanners wordt ontnomen, en hoe zo'n verstoorde
moeder-kind-relatie ingrijpt in het latere leven van zo'n kampslachtoffer’. Het is een
roman waarin de schrijver de kampwerkelijkheid, die hij als vijfjarig jongetje ervoer,
naar zijn hand zet. Dat mocht niet van Rudy Kousbroek. In NRC Handelsblad schreef
hij(9): ‘Het is allemaal mooischrijverij, gesnoef, vleierij, grote woorden en vals pathos.
Werkelijk, er staat geen simpele, oprechte uitspraak in het hele boek, dat doet denken
aan iemand die er telkens
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weer in slaagt je niet recht in de ogen te zien. Nee, die Brouwers deugt niet’. De
deugniet had simpel kunnen antwoorden dat voor de romanschrijver de werkelijkheid
niet meer is dan materiaal. Hij had bovendien kunnen verwijzen naar Bezonken Rood
zelf waarin hij schreef: ‘De literatuur over die Japanse kampen is zwak en bestaat
overwegend uit relativeringen, uit angst voor huilerigheid en pathos’. Maar hij deed
dit niet en verdedigde in de Haagse Post(10) met Multatuliaanse heftigheid zijn
weergave van de werkelijkheid. Pathos zeker, maar vals pathos? Kousbroek heeft
het niet kunnen aantonen. Wie nog twijfelde aan Brouwers' kwaliteiten, moet daarvan
toch wel overtuigd zijn geraakt door zijn omvangrijke roman van 762 bladzijden De
zondvloed (1988). Weliswaar schrijft hij daarin, zoals R.P. Meijer opmerkte(11), ‘over
de onderwerpen waar hij altijd over schrijft: zichzelf, zijn jeugd in Indië, de kostschool
in Limburg, zijn miserabele eerste huwelijk, het schrijven, de liefde en de dood’,
maar Brouwers is erin geslaagd van die bekende thema's iets geheel nieuws te maken.
En hoe! ‘Een van de meest imposante romans van de laatste jaren’ noemt Meijer het.
Door de gecompliceerde structuur is het geen gemakkelijke lectuur, waar je goed je
kop bij moet houden, maar het is die moeite waard. Meijer: ‘De manier waarop
Brouwers zijn “verhalen” geordend heeft, kan ik alleen maar magistraal noemen.
Een tijdlang lijkt het of er totaal geen ordening is, of de herinneringen opgeschreven
zijn zoals ze uit het geheugen naar boven kwamen, maar dat is een schijn die bedriegt.
Allerlei details keren steeds weer terug en hebben niet de functie van nadruk te geven,
maar dienen ook als bindmiddel: ze worden tot leidmotieven die het contact bewaren
tussen de talloze scènes waaruit het boek is opgebouwd. Eén van die leidmotieven
is het Indonesische meisje Tikoes, de verpersoonlijking van een verloren gegane
liefde. Steeds weer komt zij terug en wijst zij vooruit naar Nachtschade, de
mysterieuze, onberekenbare geliefde om wie het hele boek eigenlijk draait. Ook een
ander meisje uit de Indische jeugd duikt telkens op, Yvonne, de schijnheilige die het
fatsoen hoog wil houden en die zich voortdurend in de herinnering aandient als Laura
ter sprake komt. Ook allerlei voorwerpen krijgen de functie van ordenende motieven:
een schelp die hij van Tikoes gekregen heeft, de zegelring van zijn vader, de
tropenhelm die van de grootvader afkomstig is, een stukje vlakgom. Het is miraculeus
hoe al die herinneringen tot steeds nieuwe combinaties worden samengevlochten en
verknoopt tot een netwerk van beelden, een oerwoud van door elkaar groeiende en
elkaar steunende bomen, een wirwar die de eenheid vormt die men het bos noemt,
of een leven’.
Ook Mischa de Vreede (geb. 1937) en Betty Roos (geb. 1938) hebben net zoals
Jeroen Brouwers als kind in een Japans kamp gezeten, maar aan deze ervaring op
geheel verschillende manier vorm gegeven. Mischa de Vreede schrijft in haar in
1981 verschenen verslag van een reis naar Indonesië, Mijn reis: een boek schrijven,
alleen over het kamp? ‘Maar dat zou ik niet kunnen, daarvoor zijn kind-zijn en
in-het-kamp-zitten te zeer met elkaar verweven (...). Het kind dat ik was begreep er
niets van. Ik dacht dat oorlog of geïnterneerd worden iets was wat iedereen kon
gebeuren. Dat het dingen waren die vervelend zijn, maar nou
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eenmaal bij het leven behoren zoals bezoeken aan de tandarts of uit logeren gestuurd
worden’. Toch heeft ze dat boek geschreven, althans de vijf verhalen die zij over de
kamptijd en de periode daarna schreef, heeft ze in 1989 gebundeld, en uitgegeven
onder de titel Kind in kamp. Inderdaad vormt de kamptijd niet het thema van de
verhalen. ‘De nadruk in de titel van de bundel’, zo schreef ik destijds(12) ‘ligt dan ook
niet op ‘kamp’ denk ik, maar op ‘kind’: het gaat de auteur om de confrontatie van
de argeloze wereld van het kind met de onbegrijpelijke wereld van de volwassenen.
Het kamp is achtergrond, geen thema. Dat betekent niet dat die achtergrond er niet
toe doet. Integendeel. Juist doordat kinderlijke gevoelens van angst, verraad, schuld
en ontwakende maar onbegrepen sexualiteit aan de dag treden in die bizarre
kampwereld, krijgen ze een extra dramatisch karakter: het kamp fungeert als
katalysator. Ik vond deze verhalen hartverscheurend en aangrijpend. Maar dat effect
bereikt de auteur zonder dat ze dergelijke grote woorden nodig heeft en alleen doordat
ze haar ervaring heel nauwkeurig, onderkoeld en kernachtig opschrijft. Een voorbeeld.
In het verhaal ‘Toen ik acht was’ ruilt een meisje een belletje voor een worteltje,
terwijl ze dat als verraad voelt tegenover de demente tante Suus voor wie dat belletje
een speciale betekenis heeft. ‘In drie happen was mijn wortel op. Ook het bosje groen,
ook de lange haar. Ik bedacht dat ik nu geen belletje meer had, en dat ik aan niemand
kon vertellen dat ik een worteltje had gehad. Mijn broertjes zouden vragen waarom
zij niets gekregen hadden en wat moest ik dan zeggen? Huilend van spijt kwam ik
bij mijn moeder. Zij vroeg wat er was, en ik vertelde dat ik mijn belletje verloren
was en het niet aan tante Suus durfde te zeggen. Ik jokte maar een béétje. Mijn moeder
vond het niet zo belangrijk geloof ik.’
Betty Roos was vijf jaar toen ze samen met haar moeder, zusjes en broertje
geïnterneerd werd in het kamp Tjihapit. Pas in 1989 heeft ze over die ervaringen
kunnen schrijven in haar boek Kan-niet is dood, ‘kinderjaren in een Jappenkamp’.
Ze deed dat in de taal en vanuit de optiek van het kind dat ze toen was: uiterst direct,
uiterst sober. Het boek maakt de indruk van een in pijnlijke zittingen tot stand
gekomen therapeutisch document; het is dan ook uitgegeven met steun van de stichting
Icodo die hulp verleent aan oorlogsgetroffenen. Ik vind het een indrukwekkend boek,
vrijwel het enige in zijn soort dat helemaal vanuit het kind is gedacht en opgeschreven.
Een fragment: ‘'s Nachts is er lawaai bij de konijnen. Ik durf niet te kijken. Een poes
is over het ijzeren net van de konijnentuin gelopen en heeft een konijn opgegeten.
De mensen naast ons willen de andere konijnen eten. Nelly vindt het niet goed. De
konijnen zijn van haar en ze zijn er niet om te eten. De volgende dag komt Nelly
mama halen. Ze huilt en brengt ons naar de tuin. Aan een boom hangen de konijnen
zonder hun velletje met een touw aan hun hals. Ik word misselijk maar kan niet
overgeven. 's Middags komt de buurvrouw met een pan in haar hand. “Betty, wil je
ook een stukje gebakken konijn?” Ik word zo misselijk en ren naar buiten’.(13)
De journalist H.L. Leffelaar (1929-1982) publiceerde in 1980 zijn derde boek over
‘een oorlog die niet verdween’, De Japansche regeering betaalt aan toonder. Als
jongetje van een jaar of 14 werd hij vanuit het vrouwenkamp waar hij met
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zijn moeder was opgesloten, naar het mannenkamp gestuurd. In later jaren had hij
zijn verblijf in dat mannenkamp voor zichzelf als een boeiend avontuur geboekstaafd.
Tot hij, als man van middelbare leeftijd, zichzelf niets meer wijs kon maken, geestelijk
ineenstortte en besefte: ‘Verdomd, ik vond het eigenlijk helemaal niet leuk in die
mannenkampen’. In dit geschrift legt hij rekenschap af van dat proces van verdringing
en bewustwording. Een oorlogsdagboek is het dan ook niet, al is dat er wel in
verwerkt. Van dat genre moet Leffelaar niet veel hebben. Hij schrijft: ‘Het opvallende
van bijna alle oorlogsdagboek-schrijvers is dat ze niets unieks te vertellen hebben
en alleen maar schreven over wat er met hen gebeurde, hoe ze zich voelden, hoeveel
minder ze te eten kregen, en wat de laatste geruchten waren. Ze schreven niet over
het werkelijk unieke van hun omstandigheden, namelijk hoe het patroon van de
kampsamenleving anders was dan de vooroorlogse gemeenschap, hoe persoonlijke
verhoudingen zich wijzigden en nieuwe relaties zich vormden’.(14)
Deze analyse is bijna onverkort van toepassing op het Burmadagboek 1942-1945
van de cabaretier Wim Kan dat, door verzorger Frans Rühl ‘drastisch bekort’, maar
zonder te verantwoorden waar, wat en hoeveel werd weggelaten in 1986 posthuum
werd uitgegeven. De stijl is die van het dagboek (dat wil zeggen veelal met weglating
van persoonsvorm en onderwerp), de thematiek is Kan's liefde voor zijn vrouw Corry
Vonk (in het dagboek aangeduid als Olle of Ol) en zijn cabaretvoorstellingen in de
kampen, het trefwoord vreemd genoeg ‘gezellig’. Zo noteert de auteur bij zaterdag
21 oktober 3.15 (in 1944) het volgende. ‘Zeer drukke dagen. Op stap met dr. van der
Meulen als z.g. schurftschrijver. Woensdags en zaterdagavonden lezingen over
Bouwmeester-revue en toneel. Woensdag a.s. lezing in het gekkenhuis. Liet me
strikken voor cabaret op 5 dec. a.s. Ben er al aan bezig. 7.30. Weer eens gerepeteerd.
Erg gezellig. Was heel enthousiast en zou direct willen beginnen. Erg warm! Geen
vooruitzichten t.a.v. spoedige vrede. Droom veel van Ol. Veel schurft +/of jeuk!’
De Kampboeken van Bep Vuyk noemde ik al. Ook A. Alberts (geb. 1911) heeft
in een kamp gezeten, maar tot niet zo lang geleden had hij daarover maar weinig
losgelaten, ook niet in zijn Indische herinneringen Namen noemen (1962). In 1986
brengt hij het onderwerp niet meer dan terloops ter sprake in zijn Inleiding tot de
kennis van de ambtenaar. Toch doet hij daarin een uitspraak die vooruitloopt op zijn
uitvoeriger behandeling van dit onderwerp in Een kolonie is ook maar een mens van
1989. Hij schrijft, en dat kan Kousbroek zich in de oren knopen: ‘En wie verhalen
hoort, leest of heeft gelezen over alle ellende en vooral over alle vergelijkbare ellende,
moet bedenken, dat alle kampen verschillend waren en dat iedere verteller of
beschrijver dus gelijk heeft’. In Een kolonie is ook maar een mens, een intrigerend
mengsel van essay, historische beschouwing en herinnering, bespreekt hij twee zaken.
‘De eerste is de beoordeling van ons koloniaal beleid (...). Bij de tweede zaak gaat
het eveneens om een beoordeling; die van het lot der ingezetenen daarginds tijdens
de Japanse bezetting. Hebben we het erg gehad? Hebben we het minder erg gehad?’
Deze vragen beantwoordt Alberts genuanceerd, en wel afhankelijk van de situatie
van verschillende
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bevolkingsgroepen onder Japanse bezetting. Het is een schitterend boek: beknopt en
helder van stijl, met veel gevoel voor treffende en absurde situaties. In april 1942
wordt Alberts opgepakt en op transport gesteld naar Surabaya. Hij beschrijft dat als
volgt. ‘Toen we daar, de Europese ambtenaren van Madura, op een open vrachtauto
stonden en een tamelijk miserabele indruk maakten, kwamen met de pont van Kamal
uit Surabaja juist de drie regenten van Bangkalan, Pamekasan en Sumenep terug van
een bestuursconferentie onder Japans presidium. Ze liepen op een rijtje achter elkaar,
waarschijnlijk op weg naar hun auto, toen ze ons passeerden stonden ze stil. De
regent van Bangkalan maakte voor ons een plechtige en dappere buiging. Die van
Pamekasan en Sumenep waren zo ontroerd dat het hen bijna niet lukte ons te groeten.
Ik zag nog, dat de regent van Sumenep huilde. Ik zal hun namen hier met eerbied
noemen: de regent van Bangkalan, Raden Adipati Tjakraningrat; de regent van
Sumenep, Raden Adipati Ario Samadikun, ook genaamd Prawotoadikusumo; de
regent van Pamekasan, Tumemenggung Ario Abdul Aziz. Deze regent, die van
Pamekasan, is, naar ik later heb moeten horen, door de Japanners vermoord. Ik hoop
maar, dat de anderen er goed van afgekomen zijn’.
Andere schrijvers verwerkten hun herinneringen aan de Japanse kampen in boeken
die men bepaald niet tot de kamp- of oorlogsboeken kan rekenen. Zo is Oscar de
Wit's Met koele obsessie van 1979 volgens een mededeling op de achterflap het eerste
deel van een autobiografische cyclus: ‘Oscar de Wit probeert in dit boek zijn kindertijd
op te sporen’, heet het. Inderdaad lijkt de schrijver (geb. 1935) in dit dikke boek,
voorzien van een notenapparaat van 90 bladzijden, in het voetspoor van Du Perron,
op zoek naar zichzelf. Hoewel hij zichzelf voorhoudt: ‘Waar het om gaat is het maken
van beelden’, gaat het boek ten onder aan een stortvloed van redenaties, overwegingen
en psychologische en historische beschouwingen. Ik zou het willen typeren als een
interessante mislukking. Ook F. Springer (geb. 1932) heeft kamp- en
oorlogsherinneringen verwerkt en wel in zijn roman Tabee, New York van 1974.
Daarin gaat het echter om heel iets anders dan om de oorlogstijd, namelijk om liefde
en verraad. Ook in de verhalenbundel van Ernst Braches, Nachtboog van 1988, zijn
kamp- en oorlogsherinneringen verwerkt. Deze verhalen voltrekken zich weliswaar
grotendeels in een Indisch verleden, maar thematiek, stijl en stoffering zijn moeilijk
als Indisch te typeren. De lezer wordt een boze tropische sprookjeswereld
binnengevoerd, gezien door de ogen van een in het eerste verhaal zevenjarig
weesjongetje dat zich staande moet zien te houden tegenover Indonesische
straatjongens, een harteloze Indische verpleegster en nog wat huiveringwekkende
volwassenen. Gelukkig zijn er ook enkele goedmoedige pedofielen die het jongetje
onbevangen tegemoet treedt. Desondanks zijn angst en eenzaamheid zijn deel. Hoewel
zes van de zeven verhalen zich tegen een Indisch decor lijken af te spelen - getuige
ook de talrijke Indonesische woorden - is de opgeroepen wereld strikt autonoom,
een droomwereld die haar eigen wetten kent. In een vraaggesprek(15) deelde de auteur
mee dat je de titel kan opvatten als aanduiding ‘van een voorgoed verzonken gebied
terwijl wij in de werkelijkheid leven. De observatie is er scherp als in een droom.
Elk detail onderscheidt zich, maar het
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gebeuren is niet van hier (...) het is er en het is er niet’. Het gevoel van vervreemding
dat de lezer daardoor ervaart, wordt nog versterkt door de persoonlijke, evocerende
en poëtische stijl. Zo begint het eerste verhaal als volgt. ‘TROPEN. De donkerte na
zes uur in de avond. Warmte en geuren. De grote trommel van de moskee heeft
gesproken. De schaarse gaslantaarns branden, ook die op het kruispunt aan het einde
van de damarlaan. Er schemert een lichtje aan een draagbaar winkeltje. Aan de
overkant drommen gestalten bij een laag muurtje waar een nieuwe duiker onder de
weg doorgaat.’ Wat er precies gebeurt in die duiker wordt niet met zoveel woorden
verteld. Het verhaal houdt, evenals enkele andere uit de bundel, iets raadselachtigs.
Dat raadselachtige wordt ook niet opgelost indien je de verhalen opvat als flarden
jeugdherinneringen. Juist daardoor echter nodigen ze uit tot overdenken en herlezen.

2.2. De Indonesische vrijheidsstrijd
Naast degenen die hun jeugdherinneringen aan kamp- en oorlogstijd, op welke manier
dan ook verwerkt, hebben gepubliceerd (vrijwel iedere schrijver die nu nog leeft en
in Indonesië geboren is heeft dat wel gedaan), zijn er ook schrijvers met weer andere
oorlogsherinneringen. Dat zijn degenen die vanaf 1945 als militair naar Indië werden
gezonden, aanvankelijk om de Japanners te verslaan, toen ze er eenmaal waren bleek
het doel veranderd en moesten ze de voor hun vrijheid vechtende Indonesiërs te lijf.
In de jaren vijftig verschenen vooral boeken waarin de heroïek van de Nederlandse
soldaat tegenover de lafheid en doortraptheid van de tegenstander werd benadrukt.
Later waren er ook kritische geluiden te horen, bij voorbeeld in de verhalenbundel
van A.L. Schneiders Langs het schrikdraad (1961), in het prachtige verhaal De
terugtocht van Jan Eijkelboom, dat al in 1953 in Libertinage verscheen maar pas na
opname in Nieuwenhuys' bloemlezing Bij het scheiden van de markt uit 1960 in
wijder kring bekend werd, en in het boek van Aad Nuis, De balenkraai van 1967
waarin Nederlands militaire avonturen op Nieuw-Guinea op de hak worden genomen.
Al deze titels worden al door Nieuwenhuys besproken.
Wat in de Spiegel niet te vinden is, omdat het in 1987 nog niet verschenen was,
is De opstand van Jacob Vredenbregt uit 1986. Dit unieke boek werd aanvankelijk
onder het pseudoniem M. Jacob als roman gepubliceerd, maar onder de ware naam
van de auteur in 1990 opnieuw uitgegeven, deze keer als het autobiografisch geschrift
dat het is. Het unieke van het boek blijkt al uit de ondertitel, ‘het relaas van een
krijgsgevangene’. De auteur (geb. 1926) vertelt daarin hoe hij, als oorlogsvrijwilliger
naar Indonesië vertrokken om de Japanners te bestrijden, tegenover de Indonesiërs
kwam te staan, en hoe hij in krijgsgevangenschap terechtkwam en langzamerhand
van de rechtvaardigheid van de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd overtuigd
raakte. Overlopen, zoals bij voorbeeld Poncke Princen heeft gedaan, deed hij echter
niet. Het is een uiterst boeiend vertelde geschiedenis die, ook al is ze pas zo'n dertig
jaar na dato opgeschreven, tevens documentaire waarde heeft. Ook de
sergeant-gewondenverzorger A.P. de Graaf heeft zich kritisch uitgelaten over de
Nederlandse militaire expeditie in Indonesië,
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in drie boekjes. Hij geeft daarvan vooral in De heren worden bedankt (1986) en
Brieven uit het veld (1989) een ontnuchterend beeld. Van de heldenverhalen uit de
jaren vijftig is geen spoor meer te vinden.

2.3. Bestuursambtenaren en andere werknemers
Kijken we naar het werk van schrijvende bestuursambtenaren, experts en andere in
Indonesië werkzamen, dan moeten we in de eerste plaats weer Springer noemen,
ditmaal vanwege zijn bundel Zaken overzee van 1977. Deze bevat een lang verhaal
over de belevenissen van zo ongeveer het laatste groepje bestuursambtenaren dat
door het Ministerie van Zaken Overzee naar Nieuw-Guinea werd uitgezonden.
Springers roman Bougainville (1981) verwijst naar de Indische jeugd van de auteur,
vooral in de jeugdherinneringen van Tommie Vaulant - een vliegende afsplitsing
van de springende schrijver?
Jacob Vredenbregt moet ook hier genoemd worden. Want na zijn ontslag uit
Indonesische krijgsgevangenschap en zijn vertrek naar Nederland keerde hij in 1951
naar Indonesië terug. Tot 1956 hield hij zich op Oost-Java bezig met het beslechten
van arbeidsgeschillen tussen Nederlandse planters en Indonesische vakbonden.
Gebeurtenissen uit deze periode verwerkte hij in zijn eerste roman Aan het einde van
de middag (uitgebreide 2de druk 1989). Later werd hij hoogleraar in de sociologie
aan de Universitas Indonesia, een positie die hij nog steeds bekleedt. Vredenbregt
vertelt zakelijk, sober en uiterst effectief. Een van de hoofdstukken uit zijn eerste
roman begint hij als volgt: ‘Het was nog vroeg in de morgen. De insekten hadden
hun gesjirp nog niet gestaakt. Ook de muezzin had de gelovigen nog niet tot het
gebed opgeroepen. Op de onderneming heerste reeds grote bedrijvigheid. Vanaf mijn
voorgalerij zag ik de rubbertappers - hun sarongs tegen de ochtendkilte over hun
hoofden getrokken - tussen de rubberbomen wegvloeien. Ze droegen fakkels want
het was nog donker. Ik hoorde geen stemmen, slechts het gerinkel van de
latex-emmers’. Hoewel ik erg heb moeten lachen om de faits en gestes van de
Nederlandse planters Haai, Kattepad, Flacon en hun eega's - Vredenbregt houdt niet
van die dames, dat is duidelijk - vormt zijn satirisch talent misschien toch een
bedreiging voor zijn schrijverschap: wie zich met satire tevreden stelt, blijft aan de
oppervlakte. Die neiging tot satire blijkt ook uit Vredenbregts derde boek, de
verhalenbundel De deftige kolonie (1988), waarin sommige hoofdpersonen nogal
karikaturale trekjes krijgen toebedeeld. Maar er blijft veel te genieten. De verhalen
zijn komisch (De antropologe) maar ook wel eens ontroerend (De schipbreuk, De
nachtwaker) of spannend (De rubberonderneming Koros) en doorgaans van een
verrassende, soms impliciete ontknoping voorzien. Door de scherpe waarneming,
de nauwkeurige en onderkoelde wijze van noteren en het ontbreken van moralisme,
maken deze verhalen een on-Nederlandse indruk.
Een derde schrijvende ambtenaar is de journalist, tevens redacteur van Indische
Letteren, Joop van den Berg. Hij werd in 1930 op Oost-Java geboren, werkte in de
jaren '60 enkele jaren als landbouwambtenaar in Nieuw-Guinea en verwerkte zijn
observaties en ervaringen in de verhalenbundel Een mors huis (1991). Daarin
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gaat het om de belevenissen van Frank Schoondermark, een buitenbeentje, die het
gedoetje in de Nederlandse kolonie met gemengde gevoelens beziet en beschrijft.
Hoewel sommige verhalen wat onhandig geschreven zijn, geven ze met elkaar toch
een goed beeld van de laatste periode van het Nederlands bewind in Zuidoost-Azië.
Feest in de jachtclub beviel me het beste. Maarten 't Hart noemde het ‘heel aardige,
ontroerende verhalen’ en vond het jammer dat het boekje zo dun was, 118
bladzijden(16).
Tot besluit breng ik bij deze schrijvende ambtenaren en experts de eerder genoemde
memoires van Van Baal in herinnering en volledigheidshalve noem ik eveneens de
notities van het echtpaar Wertheim, Vier wendingen in ons bestaan (1991), met als
ondertitel ‘Indië verloren, Indonesië geboren’. Het boek is op te vatten als het eerste
deel van de memoires van het echtpaar en beschrijft hun leven tot 1947. Onder de
derde ‘wending’ verstaan zij het bewustwordingsproces dat leidde tot hun overtuiging
dat kapitalisme en koloniaal stelsel niet deugen. Tot die bewustwording hebben
allerlei gebeurtenissen bijgedragen, evenals gesprekken van de hoogleraar in de
rechten Wertheim met zijn Indonesische studenten. De auteurs geven soms krasse
staaltjes van het benauwende geestelijk klimaat in de vroegere kolonie. Zo werd
dekaan Wertheim in een speciaal daarvoor belegde faculteitsvergadering nog in
oktober 1941 door zijn collega's van de rechtshogeschool te Batavia gedwongen een
bijzonder nummerbord voor zijn auto te accepteren dat voorrang gaf bij het parkeren,
‘om daarmee ook voor de toekomst het lage voorrangsnummer voor mijn opvolgers
veilig te stellen’, schrijft Wertheim(17). Toch stelde het boek me wat teleur door het
fragmentarische en weinig gedetailleerde karakter. Ook compositorisch - met
afwisselend min of meer neutrale inleidingen, dagboekfragmenten of andere
hoofdstukjes van Hetty en langere van Wim Wertheim - en stilistisch vond ik het
niet sterk.

2.4. De tweede generatie
In de jaren veertig en vijftig kwamen zo'n 300 000 Indische Nederlanders en een 14
000 Molukkers naar Nederland. Hun kinderen - de ‘tweede generatie’ zoals men ze
noemt - zijn nogal eens op zoek naar hun ‘roots’, om zo hun identiteit te ontdekken.
Sommigen van hen schrijven over hun milieu, soms terloops - zoals Adriaan van Dis
in Nathan Sid (1984) en Nicolette Smabers in sommige verhalen uit haar bundel De
Franse tuin (1983) -, soms heel nadrukkelijk. Hun grote voorbeeld, niet als zoeker
naar zijn ‘roots’ maar als ongeëvenaard verbeelder van het leven van Indo-Europeanen
in Batavia/Jakarta, zou Vincent Mahieu alias Tjalie Robinson moeten zijn. Diens
meest recente, posthuum uitgegeven verhalenbundels Schuilen voor de regen (1989)
en Schat, schot, schat (1990) vond ik niet minder dan de eerdere bundels Tjies (1958)
en Tjoek (1961). Ze bevatten prachtige, spannende, ontroerende en sfeervolle verhalen.
Die sfeer weet Mahieu niet alleen op te roepen door suggestieve beschrijvingen van
straten, landschappen en personen, maar ook door zijn trefzekere weergave van het
taalgebruik der Indo-Europeanen: je hoort ze ngobrol!
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Of Marion Bloem Vincent Mahieu als een van haar grote voorbeelden beschouwt,
weet ik niet, maar ook zij heeft een uitstekend oor voor het Indische taalgebruik en
weet het heel knap weer te geven. Dat blijkt vooral uit het boek dat zij als haar beste
beschouwt, Vaders van betekenis (1989). Zij evoceert de wereld van de Indische
Nederlanders door het verhaal te vertellen van die ‘vaders van betekenis’, dat wil
zeggen van haar eigen vader en zijn drie broers. Zij vertelt niet in chronologische
volgorde maar sprongsgewijs en maakt daarbij niet alleen gebruik van de eigen
herinneringen van de vertelster maar ook van een plastic tasje met documenten en
cassettebandjes dat haar vader haar heeft gegeven om een boek te schrijven over zijn
broer, Oom Tjok. Aan het eind van het boek is de legpuzzel compleet en weten we
alles van de vier broers, ook van de geheimzinnige Didi die op alle familiefoto's is
weggekrast of ervan afgeknipt. Ook weten we hoe het de vertelster is vergaan met
het boek dat ze op Bali aan het schrijven is en hoe haar relatie met een Japanse toerist
zich heeft ontwikkeld. Een laatste verhaallijn vertelt de levensgeschiedenis van een
bastaardzoon van de achttiende-eeuwse gouverneur-generaal Van Riemsdijk. Ik vond
het een prachtig en ingenieus boek dat met vaste hand is gecomponeerd. In het eerdere
Geen gewoon Indisch meisje (1983) is de hoofdpersoon op zoek naar haar identiteit.
Welke kant van haar persoonlijkheid zal het winnen, de aangepaste Sonja of de
ontembare Zon? Een reis naar het land van herkomst biedt geen uitkomst. Hoewel
Marion Bloem uitstekend schrijft, vond ik de constructie met die twee afsplitsingen
van haar persoonlijkheid wat gekunsteld. De verhalen in haar nieuwste boek, Vliegers
onder het matras (1990), bevielen me in dat opzicht beter. Ze gaan over de
onderwerpen waarover Marion Bloem altijd schrijft: haar Indische achtergrond, de
erotiek, de verwachtingen van het jonge meisje tegenover het realiteitsbesef van de
volwassen vrouw, en over het schrijven zelf. Naar mijn idee is Marion Bloem de
boeiendste en veelzijdigste auteur van deze ‘tweede generatie’.
Jill Stolk heeft tot dusver geen romans geschreven, maar korte verhalen en stukjes
(columns), waarin zij op zoek is naar zichzelf, onder andere aan de hand van de vraag
wat ‘Indisch zijn’ eigenlijk is. Het zijn goed geschreven, heldere stukjes waarin zij
knap onder woorden brengt wat haar bezig houdt: het denkproces betrapt. Ook haar
observaties van Indische mensen zijn trefzeker. De stukken werden bijeengebracht
in drie bundels, Scherven van smaragd (1983), Onder de blauwe sarong (1986) en
Kleurverschil (1988).
Ook Ralph Boekholt (geb. 1953) schrijft columns, en wel in het blad voor Indische
Nederlanders, Moesson. Ze werden gebundeld in twee boekjes, Mendoeng (1977)
en Schoon ver van u (1988). Het woord column doet deze stukjes eigenlijk geen
recht, behalve als men daarbij denkt aan de Kronkels van Carmiggelt. Boekholts
schetsen zijn miniaturen, fijnzinnige en concies geformuleerde portretten van Indische
Nederlanders, van soms niet meer dan een halve bladzijde. Maar hoe raak!
Veel minder beviel me de jongste loot aan deze palm, Vogels rond een vrouw, van
Alfred Birney. Ook hij - mijn verhaal wordt eentonig - zoekt naar zijn wortels, ook
hij doet dat door een reis naar het geboorteland van zijn voorvaderen
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te ondernemen. Hoewel deze derde roman van Birney aardige gedeelten bevat die
laten zien dat hij wel degelijk kan schrijven, vond ik de constructie - waarin de
hoofdpersoon achtereenvolgens in de eerste, de tweede en de derde persoon wordt
neergezet - niet overtuigend, ja storend. Maar mijn afkeer van dat geknutsel zal door
vormfanaten stellig niet gedeeld worden(18).
De Molukse Nederlanders hebben nog niet veel schrijvers voortgebracht. Naast
de dichter Eddy Supusepa is alleen Frans Lopulalan van belang. In 1985 verscheen
zijn eerste, en tot dusver enige boek Onder de sneeuw een Indisch graf, dat twee
verhalen bevat, ‘Het kamp’ en ‘De veertigste dag’. In beide verhalen is dezelfde
verteller aan het woord waarin we de auteur menen te herkennen. In het eerste verhaal
kijkt hij terug op zijn kinder- en jongensjaren in kamp en wijk, in het tweede beschrijft
hij de veertigste dag na het overlijden van zijn vader als vrienden en familie
bijeenkomen om de overledene te herdenken. Beide verhalen zijn goed verteld en
geven, voor het eerst in de literatuur inside-information over het leven van de
Molukkers in Nederland. Het boek deed me door stijl en thematiek (de verhouding
van zoon tot sterke en gelovige vader) nogal eens denken aan Wolkers, bij voorbeeld
aan diens Terug naar Oegstgeest. Maar dat is niet als kritiek bedoeld. Storend vond
ik de stereotype weergave van Nederlanders en Molukkers die vrijwel zonder
uitdrukking respectievelijk als lompe, domme en ongevoelige botteriken, en als
elegante, intelligente en gevoelige mensen worden afgeschilderd. Literatuur is er
niet om stereotypen te bevestigen maar om die te ontzenuwen. Daarin is de auteur
niet geslaagd. Als Lopulalan zijn rancune niet wat intelligenter weet te verbeelden,
zal hij snel gaan vervelen vrees ik.

2.5. Reisboeken
Een laatste groep boeken die deel uitmaken van de Indisch-Nederlandse letterkunde
zou je kunnen aanmerken als reisverslagen, hoewel sommige veel meer zijn dan dat
en andere veel minder. Tot de laatste categorie behoort een reisbrief uit Bali van Jan
Cremer, opgenomen in zijn bundel Tropen uit 1980, waarin de auteur de fraaie natuur
van dit tropische eiland laat contrasteren met het droevige lot van Jans favoriete
viervoeters ter plaatse. Ook het hilarische verslag door de in permanente staat van
geestverruiming verkerende auteur J.A. Deelder van de ‘eerste poëtionele actie’ naar
Indonesië uit zijn bundel Modern passé (1984) behoort daartoe. Samen met de dichters
Caïro, Kopland, Schierbeek en Campert ‘in airco Mercedes van cultureel attaché
zoefzoef door Djakartaanse straten. Links en rechts dertiger jaren. Modern passé’,
aldus de nachtburgemeester van Rotterdam over zijn tropische avontuur. Zelfs Gerard
Reve was in Indonesië en schreef daarover een paar brieven aan Rob Nieuwenhuys,
opgenomen in zijn bundel Brieven aan geschoolde arbeiders van 1985.
Mischa de Vreede (Mijn reis, 1981) en Aya Zikken (Terug naar de Atlasvlinder,
1981 en Eilanden van vroeger, 1982) hebben heel wat meer te bieden: confrontaties
met het land waar ze vroeger woonden en waarover ze al eerder schreven. Datzelfde
kan men niet zeggen van de reisboeken van de eveneens in
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Indonesië geboren Olaf J. de Landell: zowel Indonesië weerzien (1980) als De gouden
navelstreng (1982) vond ik nogal oppervlakkig (maar de foto's zijn aardig). Dolf de
Vries, acteur-reiziger, bezocht Indonesië als een van de vele interessante landen die
men kan bezoeken en schreef er twee boekjes over, Was die maand niet wat kort
(1972) en Indonesië in een rugzak (1991). Het laatste is het interessantste. Het bevat
een verslag van De Vries' trektocht door Jakarta, Kalimantan, Sulawesi en de
Molukken waarbij allerlei persoonlijke overwegingen niet ontbreken. Hoe gedraag
je je als Nederlander in de vroegere kolonie, hoe reageer je op corruptie, op afzetterij,
op ongewenste toenaderingspogingen, op het gebrek aan privacy? Dat zijn enige van
de problemen waarmee deze ontdekkingsreiziger worstelt. Het boekje is niet
onsympathiek in zijn eerlijkheid (‘Ik word geconfronteerd met mijn arrogantie. De
arrogantie van de Westerling.’) en bevat aardige portretten van de Indonesische
dichter en toneelmaker Rendra en van de laatste perkenier op Banda. Maar meer dan
journalistiek is het niet.
De boekjes van Duco van Weerlee zijn dat wel. Indische koortsen (1988) en Blauwe
palmen, met als ondertitel ‘Een Balinese dorpskroniek’ (1990), behelzen zijn
observaties van het leven in het Indonesië van nu. Zijn eerste bundel gaf hij als
ondertitel mee ‘confrontaties in een verloren paradijs’ en die formule geeft zijn
verhouding tot Indonesië goed weer: enerzijds verkeert hij in een staat van
voortdurende verliefdheid op het land en zijn bewoners, anderzijds botst hij steeds
weer op verschijnselen en uitingen waar hij vreemd tegenover staat. Zijn verliefdheid
brengt hem ertoe te proberen dit vreemde te begrijpen. Dat geeft zijn stukken een
geweldige spanning. Bovendien schrijft Van Weerlee schitterend: uiterst geserreerd,
met veel oog voor het saillante detail. ‘Als tegen de ochtend het kikkerkoor in de
sawah zijn brullen staakt, vangt het gejuich van de hanen aan, doorschoten door het
staccato van hondegeblaf. Ooit waren de boeren van Ubud zo arm dat ze van honger
kikkerbillen aten. Nu hebben ze in principe elektrisch licht, maar vroeg in de ochtend
hurkt nog menige boerin in de sloot. Langs de openbare weg groeien heesterhoog
bloemen die in de beschaafde wereld alleen bij de bloemist verkrijgbaar zijn. Tijdens
de ochtendwandeling wordt de vreemdeling al binnengenood bij menig
kunstenaarsgezin. Vader snijdt de lijst, oom beschildert canvas, moeder schuurt en
vernist, dochter doet het huishouden, tante staat op de markt en de zoon brengt de
handel aan de man.’ Dit is de eerste alinea van de reportage ‘Bali en Mozaïek’ uit
de bundel Indische koortsen. Je kunt de boekjes lezen om meer inzicht te krijgen in
Indonesië en de Indonesiërs, maar ook om de kennismaking met de schrijver Duco
van Weerlee en zijn werk. Journalistiek? Misschien, maar dan superieure journalistiek.
Voor degenen die dit artikel hebben doorgebladerd en geen zin of geen tijd hebben
het helemaal te lezen, geef ik een lijstje met de beste tien boeken uit de
Indisch-Nederlandse letterkunde uit de periode 1987 tot halverwege 1991. De beste
tien, volgens mij dan. Voor degenen die zelfs Nieuwenhuys niet ter hand willen of
kunnen nemen, geef ik ook nog een top-tien aller tijden. De titels op beide lijstjes
zijn chronologisch gerangschikt(19).
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Nederlands-Indische letterkunde
Top-tien 1978-1991

Top-tien aller tijden

F. Springer, Bougainville (1981)

Bontekoe, Journael (...) (1648)

Jacob Vredenbregt, De opstand (1986)

Multatuli, Max Havelaar (1860)

J. van Baal, Ontglipt verleden (1986,
1989)

P.A. Daum, Hoe hij Raad van Indië werd
(1888)

J. Brouwers, De zondvloed (1988)

Couperus, Van oude mensen, de dingen
die voorbij gaan (1906)

Marion Bloem, Vaders van betekenis
(1989)

E. du Perron, Het land van herkomst
(1935)

A. Alberts, Een kolonie is ook maar een Maria Dermoût, Nog pas gisteren (1952)
mens (1989)
Betty Roos, Kan-niet is dood (1989)

A. Alberts, De eilanden (1952)

Mischa de Vreede, Kind in kamp (1989) W. Walraven, Brieven (1966)
Vincent Mahieu, Schat, schot, schat
(1990)

F. Springer, Tabee, New York (1974)

Duco van Weerlee, Blauwe palmen
(1990)

J. Brouwers, De zondvloed (1988)

Eindnoten:
(1) Zie mijn interview met Springer in Orion VI, 5 (1990), p. 14.
(2) Oost-Indische Spiegel, 2de druk (1973), p. 12. Tenzij anders vermeld zijn alle citaten uit de
Oost-Indische Spiegel aan deze tweede druk ontleend.
(3) Indische Letteren, I, 1, p. 3-12.
(4) Oost-Indische Spiegel, p. 624.
(5) Oost-Indische Spiegel, 3de druk, 1978, p. 561.
(6) Ontglipt verleden, I, p. 146.
(7) Orion, VI, 4 (1990), p. 19.
(8) Met ‘hij’ en ‘hem’ duid ik, uit stilistische overwegingen, ook vrouwelijke auteurs aan.
(9) NRC Handelsblad, 8 januari 1982.
(10) Haagse Post, 16 januari 1982.
(11) Neerlandica extra Muros, 52, p. 32-33.
(12) Orion, VI, 2, (1990), p. 15-16.
(13) ROOS, B. Kan-niet is dood, Amsterdam, 1989, p. 52.
(14) LEFFELAAR, H.L., 1980, De Japansche regeering betaalt aan toonder, Alphen aan den Rijn,
1980. Helaas vergeten de bladzijde te noteren. Waar in het vervolg geen vindplaatsen worden
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(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

gegeven, kon ik de bladzijnummers ook niet meer traceren. Maar ijverige speurders zullen dat
in de genoemde boeken gemakkelijk kunnen vinden.
Trouw, 5 januari 1989.
NRC Handelsblad, 16 juli 1991.
WERTHEIM, W. en WERTHEIM-GIJSE WEENINK, H. Vier wendingen in ons bestaan, Indië
verloren - Indonesië geboren. Breda, 1991 p. 2.
Zie bij voorbeeld Frans de Rovers bespreking in Vrij Nederland, 6 juli 1991.
Voor wie zich verder wil oriënteren op het terrein van de Indisch-Nederlandse letterkunde, zijn
de volgende twee titels nog van belang:
BAAY, R. en ZONNEVELD, P. VAN (red.). Indisch-Nederlandse literatuur. Dertien bijdragen
voor Rob Nieuwenhuys. Utrecht, 1988.
Theo d'Haen (red.), Herinnering, herkomst, herschrijving, koloniale en postkoloniale literaturen.
Leiden, 1990.
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Heer Bommel en de literaire canon
Strips en literatuuronderwijs
Rudolf Geel (Amsterdam)
In de jaren zestig en zeventig heeft de waardering voor het stripverhaal een grote
vlucht genomen. Natuurlijk werden strips altijd al veelvuldig gelezen. Maar in
genoemde jaren werd het ook onder intellectuelen en andere ontwikkelden een goede
gewoonte van hun belezenheid op stripgebied blijk te geven. Schrijvers en tekenaars
van strips verschaften hun daarvoor een duidelijk alibi. Zo konden latinisten blijk
geven van hun opleiding door hardop te lachen om de Latijnse woord- en toespelingen
in de op dat moment snel aan populariteit winnende strip Astérix, terwijl academici
in het algemeen en lezers van de NRC in het bijzonder al enige tijd langer om het
hardst betoogden dat de Bommel-strip van Marten Toonder het met gemak kon
opnemen tegen de beste literatuur.
Als gevolg van deze opwaardering van een eerst als triviaal beoordeeld medium,
maakte de strip ook zijn opwachting in het onderwijs. Veel leraren vonden het zelfs
uitstekend dat strips op de boekenlijst voor het eindexamen hun intrede deden. De
avonden naast de avonturen van Heer Bommel en Tom Poes. Het was even wennen,
maar de leerlingen, nooit te beroerd om met het oog op het eindexamen hun literatuur
daar te zoeken waar die het leukst of het geringst in omvang is, juichten het idee van
harte toe.
Inmiddels wordt er al niet meer zoveel over het beeldverhaal gesproken als vroeger.
Strips als Bommel en Kuifje hebben ieder hun, bijna geheime, sekte van aanbidders
en ongetwijfeld prijken er nog altijd strips op leeslijsten.
Is dat laatste juist? Literatuur en strips zijn ongetwijfeld verwant, maar is dat een
reden om ze op één lijn te plaatsen en strips een plaats toe te kennen in het
literatuuronderwijs?

Uit: Little Nemo
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Schijnhelden en nepschurken
In 1973 publiceerde ik met R.H. Fuchs het boek Schijnhelden en nepschurken,
beschouwingen over het beeldverhaal. In Nederland was dit een van de eerste
analytische publikaties over strips (dus aan de in de inleiding van dit artikel
weergegeven trend hebben wij met enige waarschijnlijkheid bijgedragen).
Het boek bevat een aantal hoofdstukken over strips en verschijnselen met
betrekking tot dit medium. De algemeen als bijzonder beschouwde prestaties op
stripgebied komen aan de orde, maar ook produkten die minder tot de sieraden van
de stripcultuur gerekend moeten worden.
Het is niet mijn bedoeling op deze plaats Schijnhelden en nepschurken nog eens
dunnetjes over te doen. Maar bij wijze van plaatsbepaling voor de lezer die het boek
niet kent, vermeld ik wat mijn eigen voorkeuren betreft het volgende:
Goede strips zijn strips die fantasie en intellect van de lezer (ook wel ‘kijklezer’
genoemd) prikkelen. Het gaat hier om strips waarin de maker zijn publiek op een
verrassende manier meevoert door de wereld van zijn geest of confronteert met
bijzondere inzichten met betrekking tot de mens en zijn weedom.
Ook op het gebied van strips verschillen smaken. Een strip die de een het summum
van stupiditeit vindt, zal een ander met rode oren tot zich nemen. Toch zijn er strips
gemaakt waarover de meningen in lovende zin niet of nauwelijks verschillen, met
als absolute hoogtepunten Little Nemo, van Winsor McCay (gemaakt tussen 1905
en 1911 en tussen 1924 en 1927) en Krazy Kat, door George Herriman (tussen 1910
en 1940).
Beide strips laten zien waarin de strip zich als eigen kunstvorm op een unieke
wijze kan onderscheiden.

Gedroomde landschappen
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Uit: Little Nemo

Little Nemo vertelt het verhaal van een jongetje dat in zijn dromen op zoek gaat
naar Sluimerland, dat bestierd wordt door koning Morfeus. Deze koning heeft besloten
dat de kleine Nemo zijn dochter gezelschap moet komen houden. Op weg naar
Sluimerland raakt Nemo verdwaald en verward in velerlei doolhoven. De strip, die
in kleur verscheen op de eerste pagina van de destijds befaamde vierbladige comic
section van de New York Herald, ontleent zijn kracht aan de schitterende manier
waarop de verhalen in beeld zijn gebracht. Deze picturale schoonheid heeft bij het
voortgaan van de tijd alleen nog maar aan glans gewonnen. Hier zien wij de
Amerikaanse strip in zijn ontdekkingsfase. Er is nog geen sprake van geliktheid, het
voortborduren op door anderen allang platgetreden paden. Niemand kan wijzen op
stripmakers die hetzelfde al eens beter of anders hebben gedaan.
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Kijken naar de afleveringen van Little Nemo betekent het binnentreden in een unieke
wereld. Wat een fantasie! Wat een liefde voor het detail! In dit geval zal het zelfs de
meest verbaal ingestelde lezer nauwelijks storen dat het woord bij al dat fraais een
ondergeschikte functie vervult.

Uit: Krazy Kat

Krazy Kat, de tweede strip die als een absoluut hoogtepunt van de stripcultuur
geldt, verscheen gedurende vierendertig jaar dagelijks in tientallen Amerikaanse
kranten, met op zondag een grote aflevering in kleur. In de jaren zestig is getracht
de strip ook in Nederland meer bekendheid te geven; het destijds befaamde
jongerenblad Hitweek publiceerde hem een aantal keren en bij de Real Free Press in
Amsterdam verschenen enkele afleveringen van Krazy Kat Komix, maar daar bleef
het bij.(1)
Het basisverhaal van Krazy Kat is eenvoudig, zij het bizar, en daarbij psychologisch
gecompliceerd.
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Krazy Kat is verliefd op de muis Ignatz. De muis gooit bakstenen naar het hoofd van
de kat. Deze raakt daarvan niet treurig of in de war, maar beschouwt de steniging
als een bewijs van liefde. De derde hoofdpersoon, de politieman Pupp ziet er vanwege
zijn affectie voor Krazy op toe dat de muis zo min mogelijk stenen gooit: omdat deze
dat toch niet nalaat, verblijft hij geregeld in de gevangenis. Pupp, die de wet tracht
te handhaven, staat dus uit liefde Krazy's beleving van de liefde in de weg. Het verhaal
speelt zich af in een geheimzinnig land, Coconino, waar zon en maan elkaar, als dat
zo uitkomt, spoorslags afwisselen.
George Herriman, de maker van de strip, speelt niet alleen met de taal (zijn figuren
voegen elkaar een soort fonetisch opgetekende teksten toe), maar ook met de tekenpen.
Dit gaat bij voorbeeld op de volgende manier: in een bepaalde strip tekent de muis,
om voor één keer de agent te plezieren, een gevangenis en zet er zichzelf in gevangen.
Pupp koopt vervolgens een groot vlakgom om de gevangenis weer uit te vlakken.
Waarom immers een gevangenis? De muis heeft op dat moment nog geen steen
gegooid. Er is dus geen enkele reden voor Pupp hem gevangen te zetten. Op het
laatste plaatje zweeft Ignatz slapend op zijn stoel in de lucht: de gevangenis is
uitgevlakt. Krazy ziet hem en vraagt: ‘Will wunda's nevva sizz?’ (‘Will wonders
never cease?’) Het spel speelt zich dus zowel af op picturaal niveau als op dat van
de taal!
K. Schippers, die zich na de introductie van Krazy Kat in Nederland door T.M.F.
Steen als geen ander heeft ingespannen om de strip bekendheid te geven, ziet Herriman
als een entertainer, wiens taalspel verwant is aan dat van schrijvers als Queneau en
Joyce, terwijl de wijze waarop hij als tekenaar met ideeën speelt vergeleken kan
worden met het werk van de schilder Magritte. Daarbij mag dan wel gesteld worden
dat Herriman de hier genoemden wel enige tijd vóór was.(2) Als Little Nemo, op zijn
geheel eigen en fantastische manier, een voorbeeld vormt van het soort strips waarin
avonturen het uitgangspunt vormen, dan is Krazy Kat dat van de humorstrip. Uit het
bovenstaande mag duidelijk worden dat deze strip meer is dan alleen een verzameling
humoristische scènes en dialogen. Mij bij voorbeeld spreekt de melancholie aan, die
tenslotte inherent is aan het Leitmotiv van de strip.
In de beide aangegeven genres zijn vanzelfsprekend nog veel meer strips
verschenen die om verschillende redenen bijzonder de moeite waard zijn.
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Uit: Krazy Kat

Strips waarin de maker een grote picturale inventiviteit tentoonspreidt, of veel
humor. Soms combineren strips beide elementen. Bekende en populaire voorbeelden
van dit laatste vormen strips als Kuifje (een van de absolute klassiekers in het genre),
Astérix en Lucky Luke.
Een bekend, wellicht het bekendste, voorbeeld van een strip waarin via humor een
sterk psychologisch getinte visie op het moderne leven wordt gegeven, is Peanuts
van Charles M. Schulz, een strip die sinds de jaren vijftig verschijnt en die zich ook door het uitgekiende op de markt brengen van Peanuts-artikelen - een wereldwijde
populariteit heeft verworven.
Wie in algemene zin over strips schrijft, grijpt in principe steeds weer terug op de
grote momenten binnen het genre, de evergreens of klassiekers, die het gemiddelde
overstijgen. Vanzelfsprekend: strips verschijnen er nog iedere dag overal ter wereld
in grote hoeveelheden. Sommige van de nieuwe strips brengen het internationaal of
in het eigen taalgebied tot grote populariteit, maar de werkelijk grote momenten van
het genre liggen in het verleden. Wat mij betreft geeft dat te denken. Zou het kunnen
dat het genre strip in een bepaald opzicht toch te beperkt van aard is om onbeperkt
aanleiding te kunnen geven tot het scheppen van meesterwerken?
Omdat in dit artikel de vraag centraal staat of strips in het onderwijs als
gelijkwaardig aan literaire werken kunnen worden beschouwd, zal ik mij niet aan
algemene uitspraken over de toekomst van het genre wagen en mij bepalen tot een
antwoord op die vraag. In het kader daarvan is het noodzakelijk nader in te gaan op
de rol die de taal speelt in strips.
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Taal en beeld
Strips bestaan meestal uit beeld en taal. De taaluitingen in het merendeel van de strips
worden weergegeven via spreekballonnen (ze zouden, omdat ze uit de mond van de
figuurtjes komen, ook ‘spreekwolkjes’ kunnen heten). Uitzondering op de ballonstrips
vormen strips met ondertekst: in Nederland is de Bommel-strip het belangrijkste
voorbeeld van dit genre. Maar ook destijds populaire strips als Kapitein Rob en Eric
de Noorman zijn gebouwd op het principe van de ondertekst. De series plaatjes
vormen de picturale begeleiding van het in de tekst vertelde verhaal. Beelden en tekst
vertellen in principe hetzelfde. Lezen wij bij voorbeeld in het deeltje van de serie
Kapitein Rob over de zeerover Peer de Schuymer: ‘maar dan ziet hij (=de zeerover
- RG) tot zijn grote schrik dat één der pektonnen precies in 't ruim neersuist, waar
het kruit is opgeslagen’, dan zien wij op de begeleidende beelden allereerst een
brandend vat dat op het punt staat in het scheepsruim neer te vallen, terwijl op het
volgende beeld een exploderend schip wordt getoond. Uit deze beelden kan de lezer
opmaken dat het vat in de kruitkamer terechtkwam.
Niet in beelden getoond maar wel verteld in woorden wordt de schrik van de
zeerover wanneer hij ziet hoe het onheil zich voltrekt. Dit betekent dat de beelden
een illustratie vormen bij hoogtepunten van het vertelde verhaal. Deze letterlijk
gezichtsbepalende beelden zorgen ervoor dat iedere lezer eenzelfde voorstelling van
het uiterlijk van de figuren in zich kan opnemen. Bommel is niet alleen een
persoonlijkheid door wat hij zegt, maar ook door zijn voorkomen, zijn houdingen
en gelaatsuitdrukkingen. In literaire werken moeten de lezers dat soort details zelf
verzinnen, hetgeen vanzelfsprekend de interpretatiemogelijkheden (en soms
-moeilijkheden) vergroot.
Ballonstrips kunnen, wat betreft de functie van het taalgebruik, globaal in twee
soorten worden onderscheiden: de verhalende avonturenstrips (al of niet humoristisch)
en de zuivere comic van het type Krazy Kat en Peanuts. In deze laatste strip wordt
in vaak niet meer dan vier plaatjes een compleet kort verhaal verteld, eindigend in
een verrassende ontknoping die de lezer tot lachen (en soms nadenken) moet
aanzetten.
In vrijwel alle strips gaat het niet alleen om de handeling, die meestal eenvoudig
gevolgd kan worden zonder de tekst te raadplegen, maar ook om de motivatie van
die handeling. Deze kan alleen in taal worden weergegeven. De beelden vertellen
het verhaal op het niveau van de handeling. Omdat er in ballonstrips veel minder
ruimte is voor tekst en dus voor de handeling verklarende uitleg dan bij strips met
onderschrift, zullen deze strips in hun beelden explicieter moeten zijn. Het probleem
bij ballonstrips is evenwel dat er relatief maar weinig tot zeer weinig ruimte is voor
tekst, terwijl de handelingsmotivaties in principe nogal wat uitleg noodzakelijk
maken. Zonder die motivaties kunnen wij de zin of onzin van de handelingen moeilijk
bepalen.
Een aardige illustratie van de relatie tussen beeld- en woordtaal geeft de in de
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jaren vijftig vooral bij moeders van schoolgaande kinderen beruchte strip Dick Bos,
in werkelijkheid een detective-strip met enig gooi- en smijtwerk, maar verder van
grote onschuld. Tientallen bladzijden lang mogen wij meemaken hoe held en schurken
in een adembenemend tempo van de ene hinderlaag naar de andere rennen. Ten slotte
volgt, na ontmaskering van de schurk, een aantal bladzijden waar met behulp van
veel tekst de handelingen achteraf worden verklaard. Op die bladzijden neemt de
tekst zelfs een overwegende plaats in.

Uit: Dick Bos door A. Mazure actie

Uit: Dick Bos door A. Mazure uitleg

Via kennis van de in taal weergegeven beweegredenen van stripfiguren komen
wij meer te weten over hun psychische gesteldheid. In het algemeen kunnen wij
zeggen dat de figuren om de hierboven geschetste redenen weinig gecompliceerd,
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vaak zelfs triviaal zijn wat betreft hun karakterstructuur. Dit geldt in het bijzonder
voor de verhalende avonturenstrips. Meestal kan al van tevoren worden aangegeven
hoe een bepaalde figuur op een situatie zal reageren (dit laatste vooral in de
humoristische strips, waar dit herhalingselement de slapstick-effecten versterkt). Het
verschil tussen de figuren uit bij voorbeeld Peanuts en die uit Kuifje is daarbij dat
de eersten als het ware geregeld aan hun stereotiepe handelingen proberen te ontkomen
doordat zij in de strip over hun situatie nadenken. Dit laatste komt erop neer dat zij,
via hun schaarse taaluitingen, de lezer ertoe aanzetten na te denken. Strips van het
genre Peanuts wijken af van de avonturenstrips doordat in feite iedere aflevering op
zichzelf staat en met een grap moet worden afgerond. Deze is steeds gericht op en
komt voort uit de aan de lezers bekende levensomstandigheden of specifieke
geestesgesteldheid (‘tics’) van een of meer der protagonisten. Het verschil tussen
deze meer
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‘menselijke’ stripfiguren en het merendeel van de figuren uit de avonturenstrips ligt
in wat zij zeggen.
Een sjablonefiguur als kapitein Haddock uit Kuifje wordt door de maker Hergé
begiftigd met een groot aantal komische scheldwoorden, die in allerlei situaties
worden geuit, nadat hiervoor een aanleiding is gecreëerd. Als Haddock bij voorbeeld
op zijn teen wordt getrapt, scheldt hij uitgebreid en hartgrondig. Hij doet dat, gezien
vanuit de optiek van de maker, echter uitsluitend om de lezers aan het lachen te
maken. De pijnuiting heeft dus een bewust gekozen slapstick-effect. Hetzelfde
effectbejag zien wij natuurlijk bij de figuurtjes uit Peanuts en Krazy Kat. Toch zijn
dezen wat dat betreft meer ‘literair’, omdat hun uitingen van pijn en ongenoegen
altijd psychologische wortels hebben in de lezer zelf, die eigen problematieken in
de stripfiguren gereflecteerd kan zien.
Analyse van de buitenwereld en die van de eigen beleving kan alleen in taal
plaatsvinden. Het beeld kan wat dit betreft veel suggereren, maar de uitleg van die
suggestie, of hypotheses met betrekking tot een mogelijke verklaring, kunnen het
niet zonder taal stellen. Dat in strips met een minimum aan taalmiddelen verrassende,
intellectueel hoogstaande en soms zelfs ontroerende resultaten behaald worden, laten
comics als Krazy Kat en Peanuts overduidelijk zien.
Van de strips met een, voor het medium, maximum aan taalmiddelen heeft de
Bommel-strip het vanwege dit verbale vertoon van de maker tot grote faam gebracht.
Op geraffineerde wijze preluderen deze strips jaar in jaar uit op dezelfde thema's,
met behulp van deels dezelfde gegevens, en creëren zo bewuste stereotiepen, die
noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de strip. Het is zelfs noodzakelijk om deze
stereotiepen te kennen, teneinde er meer van te kunnen genieten (vergelijk wat dit
betreft Engelse komische series, zoals het in de Tweede Wereldoorlog gesitueerde
'Allo 'Allo). Het is aan de lezer te bepalen hoe lang hij met de stripmaker in de cirkel
wil meedraaien. De geschiedenis en de verkoopcijfers van de Nederlandse strip laten
zien dat heel wat lezers bereid zijn Marten Toonder tot zelfs na het schrijven en
tekenen van zijn laatste strip te blijven volgen. Anderen raken uitgekeken op het
weinig verrassende altijd maar voortgaande verhaal.

Uit: Krazy Kat
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Strips en literatuur
Dit artikel gaat over strips en literatuur. En natuurlijk ook op het terrein van de
literatuur zijn er veel schrijvers die steeds dezelfde thema's aansnijden of hun werken
in hetzelfde (geboorte)stadje situeren. Dit neemt evenwel niet weg dat literatuur voor
honderd procent uit taal bestaat en dat het er bij literatuuronderwijs om gaat leerlingen
met die literaire taaluitingen vertrouwd te maken. Het gaat erom ze te leren door
welke specifieke eigenschappen literatuur zich onderscheidt van andere taaluitingen
en op welke wijze juist deze eigenschappen kunnen bijdragen aan de creatie van
unieke uitingen van het menselijke taalvermogen.
Maar de Bommel-strip dan, zal men geneigd zijn te vragen. Die munt toch juist
zo uit in zijn taalgebruik?
De Bommel-strip is wat het taalgebruik betreft in het (humoristisch)-verhalende
genre inderdaad een uitzondering. In het algemeen zijn de teksten bij strips van het
genre Kapitein Rob stilistisch volstrekt oninteressant, en vaak zelfs triviaal. Dat komt
onder meer doordat ze zo ‘vlak’ zijn geschreven. Omdat de Bommel-strip unieke
talige eigenschappen vertoont, kan hij, als uitzondering, op het niveau van de tekst
als literair hoogstaand beschouwd worden. (Het ligt er daarbij vanzelfsprekend aan
welke stilistische maatstaven de lezer hanteert.) Maar uiteindelijk heeft Toonder niet
voor niets Heer Bommel en Tom Poes in een stripverhaal neergezet, een combinatie
dus van taaluitingen en beeld.
Zonder plaatjes zou ook de Bommel-strip een belangrijke dimensie verliezen. Het
merendeel der literaire werken daarentegen zou er door toevoeging van zelfs maar
de geringste hoeveelheid illustraties weinig tot niets op vooruitgaan.(3) Kortom: wie
literatuur onderwijst zet de leerlingen in principe op een dwaalspoor als hij strips dus ook de Bommel-strip - gelijkstelt met ‘puur’ literaire werken. En hoe zit het met
de pure comic-strips, die inhoudelijk en in psychologisch opzicht soms bijzonder
interessant zijn?
Een probleem bij het gebruik van tekstballonnen is altijd het gebrek aan ruimte,
waardoor alle taaluitingen kort moeten zijn. De geringe functie die de taal vervult in
dit soort strips plaatst de lezer voor problemen met betrekking tot de interpretatie.
Dat aspect speelt vanzelfsprekend ook een belangrijke rol bij het lezen van literaire
werken. Maar doordat de taaluitingen in ballonstrips zo
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minimaal (moeten) zijn, blijven andere essentiële, in het bijzonder stilistische
eigenschappen van literatuur in deze strips onbelicht.
Het op zichzelf voor de hand liggende pleidooi voor inschakeling van literatuur bij
het literatuuronderwijs, impliceert overigens geenszins dat leraren in het verlengde
daarvan een soort kruistocht zouden moeten ondernemen tegen strips. Daarmee
zouden zij waarschijnlijk een tegenovergesteld effect bereiken. Strips zijn onder
meer daarom een populair medium geworden omdat de publieksgerichtheid ervan
maximaal is. Door de combinatie van taal en beeld zijn ze bijzonder concreet,
voorstelbaar. De lezer hoeft zich niet louter op basis van taal en talige beschrijvingen
een beeld te vormen van de in het verhaal tot uiting gebrachte werkelijkheid. Figuren
(vaak met een duidelijke karaktertrek op het gezicht getekend) en verhaalomgeving
worden hem in de plaatjes getoond.(4)
Het relatief geringe beroep dat verhalende strips doen op het interpretatievermogen
van de lezer, is overigens naar mijn stellige overtuiging deels verantwoordelijk voor
de bijna uitzinnige geestdrift van veel academici voor de Bommel-strip. Deze strip
mag dan inderdaad voor velen bijzonder leuk en spitsvondig zijn, maar stelt
uiteindelijk toch weinig eisen op het gebied van de interpretatie. Maar omdat Bommel
‘literair’ geschreven is, kan men bij het uiten van zijn appreciatie daarnaar verwijzen,
ten bewijze dat men zich niet met zo maar een strip bezighoudt, maar met een
cultuuruiting op uitzonderlijk niveau. Ik zal, ook al omdat ik mij niet de woede van
de uitgebreide Bommel-sekte op de hals wil halen, de laatste zijn om iets kwaads
over deze strip te zeggen. Mijn opmerking refereert uitsluitend nogmaals aan de
vraag hoe zinvol het is strips in het algemeen zonder meer bij de literaire canon te
betrekken.

Stereotiepen en flower power
In Schijnhelden en nepschurken hebben Fuchs en ik ons best gedaan, toegespitst op
het medium strip, een aantal stereotiepen van de massamedia aan het licht te brengen.
Stereotiepen en goede literatuur verdragen elkaar slecht: als zodanig was ons boek
dan ook impliciet bedoeld als een pleidooi voor niet-stereotiepe cultuuruitingen.
Helaas kwam dat in de besprekingen nauwelijks tot uiting. Want hoe ging dat in de
jaren zeventig? Strips waren ‘in’. Je hoorde er, op de tonen van popmuziek, van te
genieten. Daarom werd het boek op redacties van kranten dan ook veelal meegegeven
aan de jongste reporter, en wel aan degene die het meest op Kuifje leek. Deze schreef
er vervolgens een, meestal lovend, stukje over, dat niet inging op het belangrijkste
thema van het boek. Leve de flower power; het zou best goed komen met de wereld
en je moest vooral niet te zwaar op de hand zijn.
In diezelfde euforie werden strips het onderwijs binnengehaald, vaak door jonge
leraren die zelf net waren afgestudeerd in die dolle periode waarin op sommige
universitaire instituten serieus onderzoek werd vervangen door gezamenlijk
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navelstaren en gestencilde berichten aan de heren Marx en Lenin dat hun boodschap
in goede gezondheid was ontvangen, waarna over en sluiten.
De titel Schijnhelden en nepschurken had degenen die strips bij het literatuuronderwijs
betrokken misschien te denken moeten geven. Hoewel, dat laatste klinkt toch enigszins
aanmatigend; de ware liefhebbers van het genre zijn meer gebaat bij een duidelijk
in beeld gebrachte knipoog.

Eindnoten:
(1) In Amerika verschenen twee boeken met een keuze uit de strip. In 1969 publiceerde Grosset
& Dunlap in New York het boek Krazy Kat, a classic from the Golden Age of comics, met een
inleiding van de dichter E.E. Cummings, die overigens al eerder werd opgenomen in een
bloemlezing uit 1946. Een tweede verzameling verscheen in 1986: Krazy Kat, The Comic Art
of George Herriman, verzorgd door Patrick McDonnell, Karen O'Connell en Georgia Riley de
Havenon. Harry N. Abrams, Inc., Publishers, New York.
(2) K. Schippersen, ‘Eeuwig verliefd’, in NRC-Handelsblad, Cultureel Supplement, 27.6.1986.
(3) De Bommel-strip zou daarentegen goed kunnen functioneren bij onderwijs in taalbeschouwing,
in het bijzonder als illustratie bij de rol die neologismen kunnen spelen.
(4) Bij kinderen minder populaire comics van het type Krazy Kat en Peanuts bezitten een hogere
abstractiegraad dan de verhalende strips. Deze comics doen dan ook een groter beroep op het
interpretatievermogen van de lezer.
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Eenheid en verscheidenheid
Sociolinguïstische parallellen tussen Servisch-Kroatisch en
Nederlands-Vlaams
Jelica Novakovic-Lopusina (Belgrado)
Het romantisch verlangen dat in de 19de eeuw ten grondslag lag aan de Vlaamse
Beweging steekt nu weer de kop op in de economisch en politiek onstabiele landen
die lange jaren beheerst zijn door het ‘reële socialisme’. De nationalistische kreet
die dit romantische verlangen verwoordt (één volk, één taal, één land) heeft zo'n
anderhalve eeuw geleden voor heel wat veranderingen in Europa gezorgd, van
Duitsland tot Italië, en is nu weer hoogst actueel. Alleen is het resultaat nu eerder
desintegratie dan integratie. De linguïstische en politieke gevolgen van de
veranderingen zijn vooralsnog niet te voorzien. Dreigt er nu behalve een politieke
ook een linguïstische ‘balkanisering’, zoals Meillet het fenomeen van de taalvariatie
noemde? In hoeverre verschilt deze problematiek van die in de Lage Landen?
Vergelijking geeft wellicht geen duidelijke antwoorden op deze vragen, maar ze kan
misschien toch wel meer universele kenmerken aan het licht brengen.
Het leven van cultuurtalen wordt bepaald door zeer uiteenlopende factoren. Hoe
vergezocht het op het eerste gezicht ook mag lijken, in de ontwikkeling van het
Servokroatisch en het Nederlands zijn gelijksoortige sociolinguïstische factoren van
invloed geweest, zoals een vergelijking onmiskenbaar aantoont. Die vergelijking
kan het best beginnen met enkele statistische gegevens:
- Servokroatisch is de moedertaal van ongeveer 15 miljoen mensen die, hoewel
allemaal Slavisch van oorsprong, tot vier verschillende etnische groepen behoren:
Serviërs (8 140 452), Kroaten (4 428 005), Moslems(1) (1 999 957),
Montenegrijnen (584 310). Samen met Slowenen en Macedoniërs leven ze
(voorlopig tenminste) in dezelfde staat: Joegoslavië.
- Nederlands is de moedertaal van ongeveer 20 miljoen mensen, waarvan ongeveer
14 miljoen Nederlanders en 6 miljoen Vlamingen. De Vlamingen zijn weliswaar
onderdanen van het Koninkrijk België, maar ze behoren ook tot het
gefederaliseerde Vlaanderen.
Zowel het Nederlands als het Servokroatisch zijn genormeerde cultuurtalen die niet
tot één volk beperkt zijn. En volgens D. Brozovic (1970)(2) ontstaan er in
standaardtalen van niet homogeen samengestelde naties varianten die afwijken van
de norm en tegemoet komen aan de moderne behoeften van de natie, d.w.z. aan de
socio-etnische structuur ervan. In Joegoslavië verdeelt de variantengrens het land
grofweg in een oostelijk en een westelijk deel. In het Nederlandstalige gebied verdeelt
de variantengrens Noord- en Zuid-Nederland. In beide gevallen is de grens tussen
de varianten veel meer dan een grens tussen dialecten. Het is ook meer dan een
geografische grens. Het is in beide
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gevallen een grens tussen verschillende godsdiensten (in zekere zin althans), een
verschillende politieke geschiedenis, andere politieke ambities. Kortom, een grens
tussen verschillende culturen.

Geschiedenis
De wordingsgeschiedenis van een standaardtaal zoals het Servo-kroatisch of het
Nederlands roept meteen de vraag op hoe het komt dat een bepaald dialect of
doorslaggevende kenmerken ervan de basis zijn gaan vormen van de algemene
cultuurtaal. Het kiezen voor het Stokavische dialect als basis voor het hedendaags
Servokroatisch kan niet los gezien worden van de politieke omstandigheden aan het
begin van de 19de eeuw, net zomin als de keuze in Vlaanderen voor het Nederlands
als officiële cultuurtaal (10 dec. 1973) los gezien kan worden van de cultuurpolitieke
opties van Vlaanderen.
Aan het begin van de 19de eeuw bestonden er op het huidige Servokroatische
gebied drie grote diasystemen: het Kajkavisch, het Stokavisch en het Cakavisch(3).
De volkeren die deze dialecten spraken leefden onder vreemde heerschappij: Servië,
Bosnië en de Hercegowina en gedeeltelijk Montenegro werden overheerst door de
Turken; Kroatië en de Wojwodina (Noord-Servië) door de Donaumonarchie en de
kuststreek (Dalmatië) door Venetië. De eersten die zich geleidelijk vrijvochten waren
de Serviërs, die na twee opstanden tegen de Turken in 1804 en 1815 een eigen
vorstendom stichtten. De onder de Oostenrijkers levende Zuidslavische volkeren
hebben tot het eind van de Eerste Wereldoorlog op zelfstandigheid moeten wachten.
Als reactie op de vroegere verdeeldheid streefden de panslavisten naar nationale
eenheid en naar een unificerende, bovenregionale taal. Deze taal moest niet alleen
na 400 jaar verwaarlozing de culturele wederopbouw van de twee nieuw ontstane
Europese staten Servië en Montenegro ondersteunen, maar ook weerstand kunnen
bieden aan geleidelijke maar niet minder dreigende germanisering, hongarisering of
romanisering. Het Stokavische dialect van de grote taalreformator Vuk Karadzic,
afkomstig uit de Hercegowina, scheen aan beide eisen te voldoen. Bovendien
overbrugde het de taalverschillen tussen Kroaten en Serviërs die in de 16de en 17de
eeuw in groten getale onder Turkse druk uitgeweken waren naar de grensgebieden
van de Habsburgse monarchie. Ook Bosnië met zijn bonte etnische en religieuze
verscheidenheid was hiermee gediend.
Panslavisch idealisme, politieke en nationale noodzaak en een paar beroemde
cultuurprofeten zoals Vuk Karadzic en Ljudevit Gaj hebben ertoe bijgedragen dat
op 28 maart 1850 het zogenaamde ‘Weens Literair akkoord’ gesloten werd dat de
grondslag zou vormen van de gemeenschappelijke cultuurtaal, het Servokroatisch
(van 1861-1867 in Kroatië zelfs ‘Joegoslavisch’ genoemd) met twee
uitspraakvarianten: het ekavisch en het ijekavisch(4) en twee schriften: latijn en
cyrillisch.
De situatie van het Nederlands ziet er chronologisch iets anders uit.
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Doorslaggevende politieke gebeurtenissen voor het ontstaan van het ABN, zoals de
val van Antwerpen (1585) en de daaropvolgende migratie van Zuidnederlanders naar
het vrije Noorden, vonden meer dan twee eeuwen eerder plaats. Maar we herkennen
gelijksoortige processen: het verleggen van machtscentra met als gevolg stijgend
prestige van een bepaald dialect, taalbeïnvloeding door migranten, politieke
onafhankelijkheid tegenover vreemde overheersing. Meer dan 200 jaar onderdrukking
had Vlaanderen economisch en cultureel verarmd en geïsoleerd en toen de Vlaamse
emancipatiebeweging in de 19de eeuw van start ging was de grootnederlandse
gedachte (J.F. Willems, F.A. Snellaert) eveneens een nationale en politieke maar
vooral ook een economische noodzaak. Want, zoals vertegenwoordigers van de
opkomende Vlaamse middenstand in de 19de eeuw beweerden: ‘Als je hun taal
spreekt, kopen ze ook je produkten’(5), daarmee doelend op de Nederlandstalige markt.
Op het moment echter dat de economische en politieke belangen kleiner werden,
begon ook het streven naar monolinguale homogeniteit zijn eerste scheuren te
vertonen. De ervaring van de Tweede Wereldoorlog heeft dat het duidelijkst laten
zien. En nu Vlaanderen ook economisch zelfstandig wordt, minder afhankelijk is
van het Noorden en onder de druk uit is van de Franstalige overheersing, wil het
kennelijk ook in taalopzicht meer zijn eigen gang gaan en komen jonge linguïsten
weer op voor de rechten van het Vlaams (Deprez 1989, Jaspaert 1989)(6).

Godsdienst
De gevoelswaarde van een taalvariant wordt in hoge mate mee bepaald door de
religieuze achtergrond. De kerstening van de Balkanvolkeren verliep vanuit twee
centra: Rome en Konstantinopel. Servië is Byzantium, het orthodoxe geloof. Kroatië
is Rome, het katholicisme. Het antagonisme tussen katholicisme en orthodoxie werd
niet verminderd door de tussenkomst van de islam: de gemeenschappelijke cultuurtaal
bleef door dat antagonisme bedreigd. Want als bepaalde taalverschillen, hoe klein
ze ook zijn, samengaan met een verschil in geloof, krijgen ze een extra lading. Op
soortgelijke wijze is de tegenstelling tussen katholicisme en protestantisme er debet
aan dat de taal van de Statenbijbel heel andere gevoelens oproept in het zuiden dan
in het noorden van het Nederlandstalig gebied.
Verschillen in levensbeschouwing tenslotte hebben, zowel in de Nederlanden als in
Joegoslavië, geleid tot verschillende opvattingen over purismen, leenwoorden en
andere vormen van lexicale uitbreiding. Gevolg: het ontstaan van taalvarianten.

Taalverschillen
Wat zijn nu eigenlijk de verschillen tussen het Servisch en het Kroatisch? Zijn ze
groot genoeg om van twee verschillende talen te gewagen? Puur linguïstisch
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gezien zeker niet. Voorlopig niet tenminste. Linguïstisch zijn de verschillen niet eens
zo groot als die tussen Vlaams en Nederlands. Maar het gaat natuurlijk niet alleen
om linguïstische verschillen, de attitude van de taalgemeenschap speelt op zijn minst
een even belangrijke rol, evenals een daaruit voortvloeiende taalpolitiek. Een
separatistische taalpolitiek kan er, bij de huidige macht van de media, op lange termijn
wel toe leiden dat de beide varianten langzamerhand verder uit elkaar groeien.

Uitspraak
In het Nederlands is er een duidelijk verschil in articulatiebasis en intonatie tussen
Vlaams en Noordnederlands (Beheydt 1991, p. 27). Tussen het Servisch en het
Kroatisch verschillen uitspraak en beklemtoning in de genormeerde taal nauwelijks.
Regionale kenmerken dringen echter ook in de standaardtaal door zodat de
geografische herkomst van de spreker vaak duidelijk te horen is. Die regionale
herkomst heeft echter weinig met nationale afkomst te maken.

Morfologie
Zoals er weinig morfologische kenmerken zijn waarin Vlaams en (Noord) Nederlands
van elkaar verschillen (bij voorbeeld de -ke als diminutiefvorm in Vlaanderen: briefke
tegenover briefje), zo zijn er ook maar weinig morfologische verschillen tussen
Servisch en Kroatisch (de datief van het woord wie in het Servisch bij voorbeeld is
kome en in het Kroatisch komu).

Syntaxis
Vlaams en Nederlands hebben nagenoeg dezelfde syntaxis. Alleen de beruchte
werkwoordelijke eindgroep (... waar we moeten aan denken en zullen gekomen zijn)
maakt het Vlaams en het Nederlands syntactisch verschillend. Tussen het Servisch
en het Kroatisch is de voorkeur voor een infinitiefconstructie (Kroatisch) of de
voorkeur voor een dat-zin (Servisch) een van de weinige syntactische verschillen.
Zo is ik moet gaan in het Servisch Moram ici en in het Kroatisch Moram da idem.

Lexicon
Zoals het verschil tussen Vlaams en Nederlands zich - afgezien van de uitspraak vooral situeert op het lexicale vlak, zo zijn ook de verschillen tussen Servisch en
Kroatisch het grootst in de woordenschat.
Die verschillen gaan terug op dialect-invloed, op puristische neigingen en op
verschillende oriënteringen bij ontlening. Die drie factoren zijn overigens ook in het
Vlaams aanwijsbaar. Vlaamse woorden als pintje (biertje), appelsien (sinaasappel)
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(portemonnee) of brieventas (portefeuille)(7) die in een afweerreactie tegen het Frans
hun oorsprong vinden. En wat de verschillende oriëntering met betrekking tot
ontlening betreft: F. van Coetsem (1957)(8) heeft duidelijk gemaakt dat het Nederlands
in de Angelsaksische invloedssfeer ligt, terwijl Vlaanderen veel meer op het Romaanse
Zuiden gericht is. Het Noordnederlands ontleent dan ook gemakkelijker aan het
Engels, terwijl Vlaanderen eerder bij het Frans terechtkomt:
Nederland
magnetron

Vlaanderen
microgolfoven

total loss

perte totale

all risk

omniumverzekering

nylon [nailon]

nylon [nilon]

recital [risaitl]

recital [resital]

De verschillen tussen Servisch en Kroatisch zijn vooreerst ook verschillen van
dialectische oorsprong:
Servisch
hleb

Kroatisch
kruh (brood)

hiljada

tisuca (duizend)

voz

vlak (trein)

Het purisme vindt zijn oorsprong vooral in de 19de eeuw. In die tijd waren de
Kroaten om begrijpelijke redenen bang voor germanismen en romanismen (in de
kuststreek). Daarom was hun taalpurisme vooral tegen deze vormen van beïnvloeding
gekeerd. Nieuwe terminologie werd of vertaald (calques) of aan het Tsjechisch
ontleend. De Serviërs daarentegen hadden meer bezwaar tegen de restanten van het
Oudkerkslavisch in de taal van de heersende kringen en verwelkomden vreemde
woorden, waarin zij vooral Franse voorbeelden volgden.
Servisch
universiteit

Kroatisch
sveuciliste

biologija

prirodopis

geografija

zemljopis

telegram

brzojav

istorija

povijest

Bij leenwoorden speelt de invloed van de betreffende cultuursferen (Latijn versus
Grieks; Duits versus Frans) een grote rol:
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Servisch
santimetar

Kroatisch
centimetar

delirijum

delirij

kriterijum

kriterij

Vizant

Bizant

Jevrej

Hebrej

Hrist

Krist

okean

ocean

aristokratija

aristokracija

dirigovati

dirigirati(9)

telegrafisati

telegrafirati(9)

Momenteel blijkt uit de dagelijkse praktijk in de Kroatische media dat het purisme
zich onder invloed van veranderde politieke omstandigheden tegen de Servische
invloed in het lexicon begint te keren. Servisch aandoende woorden worden door
dialectische of oudere Kroatische equivalenten vervangen.

Schrift en spelling
Een opvallend verschil tussen de oostelijke en westelijke variant is dat van het schrift.
Het cyrillisch schrift van de Serviërs dat de verbondenheid met het erfgoed van
Byzantium aangeeft en het latijns schrift van de Kroaten die meer bij het Westen
aansluiten, grenzen in elk geval visueel de varianten van elkaar af. Een parallel van
dit verschijnsel is er binnen het Nederlands niet, al bestaat er wel een voor de
buitenlander markant spellingsverschil tussen Noord en Zuid. De Nederlandse kranten
en tijdschriften houden zich aan de voorkeurspelling, terwijl de Vlaamse een
progressieve spelling hanteren, wat voor een toch wel opvallend verschillend
spellingbeeld zorgt, vooral bij de bastaardwoorden (consequent (N) tegenover
konsekwent (Z), theater (N) tegenover teater (Z), quiz (N) tegenover kwis (Z), etc.).

Conclusie
Als conclusie kunnen we stellen dat sociolinguïstische factoren even bepalend voor
de identiteit van een taal blijken te zijn als typologische en genetische. Taal is niet
alleen maar vorm en oorsprong maar ook gevoelswaarde. Die gevoelswaarde wordt
mede door veranderlijke factoren bepaald, zoals politiek en economie. Streven naar
zelfstandigheid kan de plaats innemen van eenheidsstreven. Daarmee komt alles wat
voor die eenheid bevorderlijk was, ter discussie te staan. Dus ook de taal.
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een voorbijgaand verschijnsel is en dat men inziet dat er
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gecommuniceerd moet kunnen worden om te kunnen handelen. De geschiedenis van
Vlaanderen en Nederland toont aan dat er soms een staatsgrens nodig is om dat te
beseffen. Anderzijds is het in dit verband wellicht interessant te overwegen wat de
linguïst L. Bloomfield over staatsgrenzen schreef, nl. ‘dat een politieke grens binnen
de vijftig jaar een aantal taalkundige verschillen kan doen ontstaan en dat het meer
dan tweehonderd jaar kan duren eer dergelijke verschijnselen, na het verdwijnen van
de politieke grens, weer uitgewist raken’ (geciteerd in G. Geerts (1969)).

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1992

38

Bibliografie
BEHEYDT, L. ‘Taal en Omroep’, Voorzetten 33 (1991), 's-Gravenhage:
Nederlandse Taalunie.
BROZOVIC, D. Standardni jezik. Zagreb, 1970.
CRAEYBECKX, L. De verhouding Nederland - Vlaanderen in verband met
de gemeenschappelijke taal en cultuur. Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 1975.
DONALDSON, B.C. (1983), Dutch, a Linguistic History of Holland and
Belgium, Leiden: Martinus Nijhoff.
GEERTS, G. ‘Staatkundige grenzen en taal’, in: Taalbeheersing in de
administratie, 68 (1969), I, p. 251-254.
IVIC, P. Srpski narod i njegov jezik. Beograd, 1971.
JANKOVIC, S. ‘Nacija i standardnojezicka varijanta’, in: Jezik i nacionalni
odnosi, Sarajevo: Institut za proucavanja nacionalnih odnosa, 1984.
KATICIC, R. Novi jezikoslowi ogledi. Zagreb: Skolska knjiga, 1986.
KUNA, H. ‘Istorijska podloga varijantskih razlika srpskohrvatskog standardnog
jezika’, in: Knjizevni jezik, Sarajevo, god. IV, 1975, br. 1-2.
PETROVIC, D. ‘O nekim problemima srpskohrvatkog jezika’, in: Aktuelna
pitanja nase jezicke kulture, Beograd, 1983.

Eindnoten:
(1) Wat tegenwoordig de Moslemnatie (= natie door godsdienst) genoemd wordt, zijn in feite in
Bosnië en de Hercegowina levende Serviërs en Kroaten die zich onder de Turkse heerschappij
tot de islam hadden bekeerd, waardoor ze geleidelijk een aparte identiteit hebben ontwikkeld.
Sommigen onder hen zetten zich nu ook in voor een ‘Bosnische’ taal.
(2) BROZOVIC, D. Standardni jezik. Zagreb: Matica Hrvatska, 1970.
(3) De benaming van deze dialecten is ontleend aan het verschil in vragend voornaamwoord: Sto?
Kaj? Ca? (= Wat?).
(4) Tegenwoordig wordt de ekavische uitspraak de oosterse, Servische, genoemd en de ijekavische
de westerse, Kroatische, maar historisch gezien is het eerder andersom of eigenlijk nauwelijks
etnisch verklaarbaar. Het verschil ligt in de interpretatie van de klank e: nleko - nlijeko (= melk).
(5) JASPAERT, K. en BELLE, W. van. ‘The Evolution of the Diglossic System in Flanders
(1850-1914)’, in: Kaz Deprez, Language and Intergroup Relations in Flanders and the
Netherlands, Foris Publications, Topics in Sociolinguistics, Dordrecht, 1989, p. 74.
(6) DEPREZ, K. ‘Burenplicht’, in: Dietsche Warande en Belfort, 134e jg., nr. 6 (1989), p. 794-804.

(7)
(8)

(9)
(9)

JASPAERT, K. ‘Van oude normen, de dingen die voorbijgaan’, in: Kultuurleven, 56e jg., nr.
8 (1989).
Zie ook GOOSSENS, J. ‘Vlaamse purismen’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde, 91 (1957), p. 112-132.
COETSEM, F. van. ‘De rijksgrens tussen Nederland en België als taalgrens in de algemene
taal’, in: Bijdragen en Mededelingen der Dialectcommissie van de Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen, Amsterdam, XVIII (1957), p. 16-28.
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Kroniek van de taalkunde
R. Salverda (Londen)
Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen in de taalkunde in de Lage
Landen, kan terecht in de vele voortreffelijke tijdschriften die er op dit gebied
verschijnen. Het vakgebied wordt toegankelijk gemaakt in Paardekoopers De
Nederlandse taalkunde in kaart (1986), in de BNTL en in The Year's Work in Modern
Language Studies, verzorgd door Roel Vismans te Hull. Het laatste nieuws op
taalkundig gebied is te vinden in de aankondigingen in de Nieuwe Taalgids, in
Dokumentaal en in de bibliografische attenderingslijsten van de Koninklijke
Bibliotheek te Den Haag. Dit alles is algemeen bekend, goed verkrijgbaar en hoeft
in deze kroniek niet herhaald te worden. In plaats daarvan zal ik hier ingaan op recente
ontwikkelingen in de taalkunde die nog niet zo algemeen bekend zijn en die voor
Neerlandici in het buitenland interessante aanknopingspunten kunnen bieden.
Daarnaast wil ik in de toekomst ook aandacht besteden aan wat er door buitenlandse
Neerlandici gedaan wordt aan taalkundige studie van het Nederlands. Om deze
brugfunctie zo goed mogelijk te kunnen realiseren, ontvang ik graag aankondigingen
en berichten van te verschijnen publikaties en van nieuwe initiatieven, projecten en
ontwikkelingen in de taalkunde.
Er lopen in Nederland een paar belangrijke series waarvan de meest recente
afleveringen een goed inzicht geven in de vele facetten van het lopend taalkundig
onderzoek.
Allereerst is daar het pas verschenen Jaarverslag 1990(1) van de Stichting
Taalwetenschap te Den Haag, die ‘streeft naar bevordering van de taalwetenschap
in de ruimste zin des woords’. Dit boek bevat een schat aan informatie over alle
lopende projecten die door de Stichting gefinancierd worden, een overzicht van
nieuwe projecten, en achterin een adreslijst van de aangesloten 950 onderzoekers.
Ter vergelijking: de Linguistic Society of America heeft een ledenbestand van 4000
professionele linguïsten; in Nederland is dit dus relatief een veel grotere beroepsgroep.
In 1990 omvatte de Stichting nog tien thematische werkgemeenschappen, onder
andere voor fonetiek, morfologie, syntaxis & semantiek, sociolinguïstiek, toegepaste
taalkunde en computerlinguïstiek. Deze werkgemeenschappen vormen in feite een
nationaal platform voor ‘peer review’ van onderzoeksprojecten, zoals blijkt uit de
jaarverslagen (p. 17-30). Per 1 januari 1991 is het aantal werkgemeenschappen
teruggebracht tot drie, respectievelijk voor taaltheorie, taaldata en taalgedrag. Men
kan in deze reductie een verkapte bezuiniging zien: immers, in 1990 werd van de 41
goedgekeurde projectaanvragen uiteindelijk ook slechts aan een derde, namelijk 14,
subsidie verleend. Men kan er ook een koerswijziging in zien ten gunste van de
descriptivisten:
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vormden die eerst slechts één van de tien werkgemeenschappen, nu domineren zij
de werkgemeenschap taaldata en kunnen zich zo dus een stuk breder maken binnen
de Stichting. De vraag is in elk geval wat de inhoudelijke motivering is voor deze
institutionalisering in aparte werkgemeenschappen van taaltheoretici, taalbeschrijvers
en taalgedragsonderzoekers. Waar moeten bijvoorbeeld de actieve Nederlandse
beoefenaren van de geschiedenis van de taalwetenschap naartoe? En wat moet een
taalkundige die zich bezighoudt met een zin als Taalkunde weet ik niks van? Die zal
al gauw merken dat het taalkundig pas echt interessant wordt waar theorie,
beschrijving en gedrag in elkaar haken, en bij welke werkgemeenschap moet je dan
aankloppen?
Het grootste deel van het jaarverslag (p. 39-108) is gevuld met de projectverslagen.
Per project worden titel, projectleider en uitvoerder genoemd, gevolgd door duur en
werkplek, een korte omschrijving van het doel en een beknopt overzicht van de
werkzaamheden en publikaties in 1990. Ik telde in totaal 54 lopende projecten, die
samen goed waren voor 63 publikaties, waaronder 6 dissertaties. Daarnaast gingen
16 nieuwe projecten van start, zodat een zekere instroom van jongere onderzoekers
gewaarborgd is. De Stichting als geheel vormt een effectief landelijk netwerk voor
veelzijdig en kwalitatief hoogwaardig taalonderzoek en het is te hopen dat zij zonder
kleerscheuren uit de slag om Ritzens onderzoeksscholen tevoorschijn zal komen.
Bij al het onderzoek dat door de Stichting gefinancierd wordt zit flink wat dat voor
buitenlandse Neerlandici direct relevant is, met name op het gebied van de
sociolinguïstiek en de toegepaste taalkunde. Ik noem bijvoorbeeld ‘pronominale
referentie in tweede taalverwerving’, ‘taalproblemen bij de minderheden in
Nederland’, ‘tekstbegrip in het Nederlands als tweede taal’, ‘beleefdheid in
onderhandelingsgesprekken’ en ‘het gebruik van nu en nou in tekstanalytisch
perspectief’. Daarnaast vinden we, vooral op de gebieden Syntaxis, Fonetiek en
Computerlinguïstiek, zeer specialistische projecten, niet zelden gekenmerkt door
verbluffende theoretische hoogstandjes. Ook hier is echter genoeg bij dat voor
buitenlandse Neerlandici van belang is: onderzoek van de werkwoordsvolgorde, van
nominalisaties, nevenschikking en samentrekking en van prosodische
sprekerskenmerken in het Nederlands. Interessante nieuwe projecten zijn: Negatie
en de syntaxis van het Afrikaans, en de editie van vroege Negerhollandse teksten.
Een belangrijk historisch project is het onderzoek van de taalkundige opvattingen
van de filosoof Spinoza.
Alles bij elkaar zien we dus ruim voldoende aanknopingspunten voor taalkundigen
in het buitenland. Het zou goed zijn als hier organisatorische aansluiting en
samenwerking tot stand gebracht konden worden. Inhoudelijk kan dit leiden tot
taalkundig onderzoek dat bijdraagt aan de revisie en verbetering van de ANS; tot
lexicografisch onderzoek van fraseologismen en collocaties in het Nederlands; en
tot onderzoek ten behoeve van een op frequentie gebaseerde leerders-grammatica
van het Nederlands.
Als tweede noem ik hier de Algemene Vereniging voor Taalwetenschap(2) die
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nu al vele jaren de jaarlijkse dag voor de Taalwetenschap in Nederland belegt.
Linguïsten van diverse pluimage, die talen en taaltheorieën uit alle windstreken
vertegenwoordigen, komen daar bijeen om hun lopend onderzoek te presenteren. Op
19 januari 1991 werd deze TIN-dag gehouden te Utrecht. In 6 parallelsecties vonden
tussen 9 en 4 in totaal 63 korte informatieve lezingen van elk 20 minuten plaats, met
snelle en levendige uitwisseling van informatie en gezichtspunten in de discussies.
Naast lezingen over het Chinees, Turks, Arabisch, Hongaars, Fries, Engels en de
Romaanse talen, en naast lezingen met sterk theoretische strekking, waren er genoeg
die rechtstreeks over het Nederlands gingen: over rode en groene volgorde (Bennis,
Leiden), over progressief aspect in het Nederlands in ‘aan het eten zijn’ en ‘liggen
te slapen’ (Boogaart, Amsterdam), over de distributie van de glottisslag in het
Nederlands (Van Heuven, Leiden), over de argumentstructuur van de verbale nomina
als bouwsel en bekeerling (Schipper, Utrecht), en over de Arabische woorden in het
Nederlands (Philippa, Amsterdam). Suzanne Hardenberg (VU Amsterdam) hield
een veelbelovende lezing over de selectie van woorden voor het onderwijs Nederlands
aan volwassen anderstaligen: ‘Hoe deel je 25 000 woorden op in voor het onderwijs
bruikbare deelverzamelingen?’.
Een selectie van de gegeven lezingen wordt in de loop van het jaar gepubliceerd
in de AVT-bundel Linguistics in the Netherlands. Die van 1991 was, toen ik deze
kroniek schreef, nog niet verschenen en zal, waarschijnlijk begin oktober, uikomen
bij Benjamins te Amsterdam.
De Algemene Vereniging voor Taalwetenschap organiseert ook, sinds een jaar of
vijf, een Zomerschool van een week in juni, voor aankomende en gevestigde
onderzoekers, waar men in korte tijd een samenhangende, grondige en gevarieerde
inleiding tot een bepaald onderzoeksgebied kan krijgen. In 1986 bijvoorbeeld was
de Zomerschool gewijd aan de computerlinguïstiek, in 1990 aan niet-lineaire
fonologie. Die van 1991 werd gehouden te Leiden en betrof het onderzoek van de
tweede taalverwerving. In 1992 zal de AVT-Zomerschool gehouden worden te
Nijmegen, met als thema ‘Psycholinguïstiek’.
In de derde plaats is er de Nederlandse Vereniging voor Toegepaste Taalwetenschap
(ANéLA), die de serie Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen (TTWiA) uitgeeft,
met tegenwoordig 3 afleveringen per jaar, waarin lezingen worden gepubliceerd van
de studiedagen die de ANéLA regelmatig belegt.
Het afgelopen jaar verschenen er twee afleveringen die van bijzondere betekenis
zijn. De eerste, getiteld Balance and Perspective: 25 Years of Dutch Applied
Linguistics(3) bevat een vijftal lezingen die in het najaar van 1989 gehouden zijn bij
het 25-jarig bestaan van het Instituut voor Toegepaste Taalwetenschap van de
Katholieke Universiteit Nijmegen. Wolfgang Klein presenteert een aantal
systematische observaties over de beginfase in de verwerving van een vreemde taal
en de linguïstische survival-strategieën die mensen daarin hanteren. Peter Jordens
plaatst vervolgens het probleem van de tussentaalmechanismen in het theoretisch
kader van Chomsky's Universele Grammatica. De case study van Guus Extra over
de taalonderwijsbehoeften van etnische minderheden in
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Nederland is van belang niet alleen voor taalkundigen, maar zeker ook voor docenten
buitengaats die geïnteresseerd zijn in de demografische en linguïstische veranderingen
in het moderne Nederland. Extra acht het gevoerde beleid gekenmerkt door de
stilzwijgende verwachting van veel Nederlanders, dat de minderheden qua taalgedrag
net zulke voorbeeldige emigranten zullen zijn als zijzelf: het taalprobleem zal dan
met één generatie vanzelf wel overgaan. Deze naïeve verwachting hangt samen met
het gegeven dat in de (culturele) identiteit der Nederlanders hun taal niet bepaald het
dominante element is. In een overzicht van 30 jaar vreemde talenonderwijs in
Nederland schetst Arthur van Essen vervolgens de ontwikkeling naar toenemende
professionalisering, technologisering en individualisering, de opkomst van de
toegepaste taalkunde en het streven naar authenticiteit, vooral in het
onderwijsmateriaal. Zijn slotopmerking is in mineur: ‘The Dutch used to be proud
of their foreign-language education’.
Hiertegenover belicht Theo van Els tenslotte de bijdrage die de toegepaste taalkunde
kan leveren tot het beleid en de beleidsvorming ten aanzien van het vreemde
talenonderwijs, waarbij hijzelf actief betrokken is geweest als voorzitter van de
commissie voor het Nationaal Actieplan voor Moderne Vreemde Talen, dat in februari
1990 is gepubliceerd(4). De snelle en bekwame wijze waarop dit Actieplan tot stand
kwam, geeft wel aan hoe serieus de Nederlanders hun vreemde talen nemen. Het valt
op, dat in de actuele discussies over de toekomst van het Nederlands na 1992 de
Nederlandse taalkundigen weinig van zich laten horen en die kwestie maar liever
overlaten aan sociologen als De Swaan(5). Omgekeerd is de Nederlandse Taalunie
er ook niet in geslaagd een structurele samenwerking met Nederlandse taalkundigen
tot stand te brengen. Als gevolg hiervan zien we in Nederland - anders dan in Friesland
en Indonesië - niet een overdachte taalpolitiek met actieve en deskundige inbreng
van taalkundigen. Dit kan en moet veranderen. Het wordt de hoogste tijd dat er voor
het Nederlands ook zo'n Actieplan komt en dat politici, beleidsmakers, bedrijfsleven,
linguïsten en Neerlandici elkaar daartoe op dezelfde nuchtere en daadkrachtige wijze
zullen weten te vinden.
Het derde nummer van TTWiA(6) is gewijd aan het onderwijs Nederlands als
tweede taal, het thema van de ANéLA-studiedag van november 1990. De 14
opgenomen lezingen behandelen achtereenvolgens het basisonderwijs, het voortgezet
onderwijs, de basiseducatie en het onderwijs aan hoger opgeleide volwassenen. Dit
nummer bevat interessante stukken over woordenschatuitbreiding, ontwikkeling van
lesmateriaal en testen, lopend onderzoek, docentenscholing, en het taalprobleem bij
beroepsopleidingen. Direct relevant voor universitaire docenten Nederlands in het
buitenland is het artikel van Chris van Veen, dat een kritisch-vergelijkend overzicht
geeft van de cursussen Nederlands die aan 7 Nederlandse universiteiten gegeven
worden aan aspirant-studenten met een niet-Nederlandse vooropleiding. Er blijkt op
dit gebied een enorme verscheidenheid te bestaan in doel, eisen, opzet, organisatie,
methode, lesmateriaal, studielast, toetsing, tijd, prijs en resultaat. Je zou Ritzens
pleidooi voor het Engels op de universiteiten haast gaan begrijpen. Waarom slaan
de
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universiteiten, de NUFFIC en het Certificaat Nederlands niet de handen ineen om te
komen tot een serieus pakket van minstens een jaar Universitaire Voorbereiding
Nederlands?
De vierde uitgave die ik hier wil noemen is de bundel Traditie en Progressie, de
Handelingen van het 40e Nederlandse Filologencongres, gepubliceerd in november
1990(7). Van de 24 artikelen in deze bundel is de helft gewijd aan de taalkunde in
ruime zin: woordenschat en woordenboek, generatieve grammatica, taalbeheersing
en retorica, en historiografie van de taalkunde. Dat is bijna een verdubbeling ten
opzichte van het 39e Filologencongres. Naast beknopte en heldere artikelen van
Heestermans over idioom, van Martin over computationele lexicologie en van
Renkema over schrijfadviezen en de beoordeling van teksten, vinden we ook een
bijdrage van Van Bree, waarin hij de ontwikkelingen in de historische taalkunde van
het Nederlands in de afgelopen honderd jaar overziet, en één van Peeters, waarin hij
de grote Lambert ten Kate plaatst in het kader van de 18e eeuwse taalwetenschap.
De generatieve syntaxis is vertegenwoordigd met twee lezenswaardige bijdragen,
respectievelijk van Den Haan en van Kooij. De eerste geeft een generatieve herijking
van Overdieps behandeling van onderschikking en nevenschikking, speciaal in
spreektaaluitingen met de vorm van een bijzin, die functioneren als hoofdzin. Kooij
tenslotte beziet het probleem van de ‘deelwoordenjammer’ in zinnen als ‘Aarzelend
ging de prijs naar Wim’, en verdedigt de stelling dat deze kwestie meer gebaat is
met een grammaticale dan met een normatieve benadering.
Een staalkaart van de hedendaagse Nederlandse taalwetenschap vinden we in de
bundel Contemporary Dutch Linguistics(8), verschenen in de zomer van 1990, waarin
de lezingen zijn opgenomen die 12 vooraanstaande Nederlandse linguïsten op 9 maart
1988 hebben gegeven in Washington. In de inleiding geeft Verkuyl een overzicht
van de ontwikkelingen in de Nederlandse linguïstiek sinds de Tweede Wereldoorlog.
Hij legt daarin de nadruk op de centrale rol van semantiek en theorievorming, en
geeft een informatieve beschrijving van de doorbraak van de TGG in de jaren '60 en
van de succesvolle opbouw van de Stichting Taalwetenschap. De 12 linguïsten in
deze bundel zijn daar allen actief bij betrokken geweest.
De andere bijdragen geven een beeld van de stand van zaken in Nederland in,
achtereenvolgens: de studie van de Engelse grammatica (Aarts), Lexicografie (A1),
Fonologie en morfologie (Booij), Fonetiek (Cohen), Functionele Grammatica (Dik),
Toegepaste Taalkunde (van Els), Taalverandering bij Minderheden (Extra), Sociale
dialectologie (Hagen), Psycholinguïstiek (Levelt) en Generatieve Syntaxis (Van
Riemsdijk). De bundel eindigt met een artikel van Sassen over het Nederlands,
speciaal het probleem van de modale infinitief in zinnen als ‘Het is niet te
verwonderen dat...’. Op heldere en goed gedocumenteerde wijze laat hij zien hoe
weinig we eigenlijk weten van de eigenschappen van dit soort zinnen.
De bundel vormt een mooi visitekaartje, waarmee de Stichting de Nederlandse
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taalwetenschap presenteert aan de internationale vakgemeenschap. De
gezichtsbepalende rol die de stichting hiermee vervult, vraagt om een voortzetting,
met aandacht voor het vele boeiende werk dat er gedaan wordt op terreinen die nu
niet aan bod kwamen, ik noem slechts de historische taalkunde, de creolistiek, de
vele exotische talen, het Fries, de taalpathologie, de geschiedenis van de taalkunde
en de computerlinguïstiek.
Bij elkaar geven de vijf bovengenoemde uitgaven een levendig beeld van de moderne
taalkunde in Nederland. Het is een teken van de vitaliteit van de Nederlandse
linguïstiek, dat men met gemak nog minstens twee gelijkwaardige teams zou kunnen
formeren, die elk voor zich goed zijn voor een bundel van dezelfde kwaliteit als
Contemporary Dutch Linguistics. En ook in het buitenland zit men niet stil: in
september 1991 verschijnt de bundel The Berkeley Conference on Dutch Linguistics
1989: Issues and Controversies, Old and New(9) met bijdragen van onder andere
Edgar C. Polomé, Jan Goossens, Jan de Vries, Roland Willemyns, Robert S. Kirsner,
Mieke Trommelen en Thomas F. Shannon. Ook in de pers vinden we een groeiende
belangstelling voor het Nederlands. Ik noem speciaal de verfrissende en zeer leesbare
reportage van Liesbeth Koenen over spreektaal in Vrij Nederland van 2 februari
1991.
Er is dus reden om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. En wat opvalt is
dat de taal -onder- zoekers in Nederland zelf zich ook actief bezighouden met de
toekomst van hun vakgebied. Al in 1986 en opnieuw in 1990 heeft Dik(10) een
duidelijk toekomstperspectief geschetst. Vanuit zijn functionele visie op taal en
taalgebruik pleit hij voor een geïntegreerde interdisciplinaire benadering van het
complexe systeem dat de natuurlijke taalgebruiker is. De grootste uitdaging tot het
jaar 2000 is, aldus Dik, de ontwikkeling van een taalmachine, een computermodel
van de menselijke taalgebruiker.
Het onderzoeksprogramma Analyse en Synthese van Spraak (ASSP), opgezet en
gecoördineerd door de Stichting Spraaktechnologie te Utrecht, is een eerste antwoord
op deze uitdaging. Sinds 1986 hebben in dit programma spraakonderzoekers van de
universiteiten, Philips en de PTT samengewerkt aan de ontwikkeling van de
zogenaamde ‘Spraakmaker’, een apparaat dat geschreven tekst langs elektronische
weg in kunstmatige spraak moet kunnen omzetten. In een informatieve lezing in
december 1990, op de jaarlijkse Spraakdag van de Stichting, heeft Nooteboom(11)
een terugblik gegeven op het verloop van dit onderzoeksprogramma. Eind 1991
verschijnt Het ASSP-boek(12), waarin de uitvoerders van de diverse deelprojecten
hun resultaten zullen rapporteren.
De computer is, zoals Dik aangeeft, een opwindend nieuw onderzoeksinstrument
voor de linguïst en speelt een steeds grotere rol in het onderzoek van taalkundige
ideeën en theorieën en in het ontwikkelen van nieuwe probleemstellingen met
betrekking tot taal en taalgebruik. Wat dit betreft is de toekomst al begonnen. Zo
heeft Van Dale Lexicografie al sinds 1988 een elektronisch woordenboek waarin de
bestaande Grote Van Dale is opgenomen, aangevuld met een grote
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hoeveelheid encyclopedische informatie en toegankelijk gemaakt met een raadpleegen een woordspelmodule. Daarnaast bestaat er ook een speciale uitvoering, Lexitron
Plus(13), met een lexicografische onderzoeksmodule die speciaal is bedoeld voor
taalonderzoekers.
Een tweede voorbeeld is de benoeming in 1989 aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam van dr. P.Th. van Reenen tot hoogleraar corpuslinguïstiek, vermoedelijk
de eerste ter wereld. In zijn inaugurele rede Corpustaalkunde en de Hollandse
Expansie(14), demonstreert hij hoe onmisbaar de computer inmiddels al is geworden
bij het onderzoek in de Faculteit der Letteren. Toegepast op Kloekes befaamde
Hollandse Expansie, blijkt de computer onderzoek mogelijk te maken van veel grotere
feitenbestanden en van nieuwe relaties daarbinnen, bijvoorbeeld van de rol van
frequentie in historische veranderingen van het Nederlands, terwijl dat onderzoek
dan ook nog veel sneller kan worden uitgevoerd en de resultaten ervan in een
handomdraai grafisch gepresenteerd kunnen worden. De resultaten die met de
computer verkregen worden, maken ook een serieuze toetsing van Kloekes
expansietheorie mogelijk. Wat blijkt? De Hollandse Expansie is eerder begonnen
dan Kloeke meende en Amsterdam is er niet het startpunt van geweest, maar op deze
twee bijstellingen na behoudt Kloekes expansiemodel toch in essentie zijn geldigheid.
De corpustaalkunde is niet beperkt tot dit onderzoek van de historische klankvariatie
in het Nederlands, zoals ook blijkt uit het recente Jaarboek 1990, Corpusgebaseerde
Woordanalyse(15) dat de resultaten bevat van het gelijknamige onderzoeksprogramma
dat sinds 1985 aan de VU wordt uitgevoerd en dat in 1989 één dissertatie en 22
artikelen opgeleverd heeft.
Na een heldere inleiding over de theorievorming rond de notie ‘lexicon’ in
linguïstisch en psycholinguïstisch perspectief, bevat de bundel 3 afdelingen,
respectievelijk over generatieve, kwantitatieve en lexicologische aspecten van het
lexicon. Voor Neerlandici het meest interessant zijn de artikelen van Baayens over
de produktiviteit van het suffix -ing en van Booij over de semantische en syntactische
valentie van de affixen -baar, be- en -er en van de scheidbaar samengestelde
werkwoorden.
De combinatie van linguïstiek en informatietechnologie is niet alleen
wetenschappelijk interessant, maar ook economisch van groot belang. In een recente
nota(16) over de economische toekomst van Nederland wordt bijvoorbeeld het
Geautomatiseerd Vertalen aangewezen als één van de drie strategische topprioriteiten
voor het onderzoek in de periode 1995-2000.
Maar, hoe nuttig de computer ook is voor de exploratie van nieuwe dimensies in de
taal en in de taalkunde, zij is natuurlijk niet alleenzaligmakend. Liever gezegd, zij
moet met verstand gebruikt worden. Dit komt naar voren uit een tweede
belangwekkend opstel over de toekomst van het taalonderzoek in Nederland, van de
hand van Cohen(17).
Taal, betekenis en wat mensen daarmee doen vormt een centraal terrein in het
onderzoek van de menselijke geest. Met behulp van de computer en moderne
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informatietechnologie kan men hier, aldus Cohen, zeer ver komen - zo bijvoorbeeld
in het analyseren van intonatiepatronen en in het construeren van kunstmatige
programmeertalen. Daarvoorbij betreedt men de wereld van het begrijpen en
interpreteren en daar komen betekenis, ambiguïteit en figuratief taalgebruik roet in
het eten gooien. Om nu verder te kunnen komen hebben informatie-ingenieurs
behoefte aan het soort inzichten en de expertise waarover taalkundigen door hun
studie van natuurlijke talen beschikken. Dit zou een uitdaging moeten zijn voor
linguïsten, maar in de praktijk wordt interdisciplinaire samenwerking vaak
geblokkeerd door de bestaande scheiding in twee werelden van natuur- en
geesteswetenschappen. Opvallend is echter, dat men over en weer wel vaak
leentjebuur speelt: enerzijds wordt de taalgebruiker opgevat als een systeem, het
brein als een machine; anderzijds kent men aan een computer menselijke
eigenschappen als een taal, een geheugen e.d. toe.
Het zijn deze constructieve metaforen die een centrale rol spelen in de vorming
en produktie van onze kennis. De studie van metaforen is daarom bij uitstek geschikt
om licht te werpen op de vraag hoe de menselijke geest met taal opereert. Tegen
deze achtergrond werpt Cohen de studie van metaforen op als centraal
onderzoeksthema waaraan ook taalkundigen een belangrijke bijdrage kunnen leveren
in de jaren negentig. De Nederlandse taalkundigen zijn het, lijkt me, aan de
nagedachtenis van Stutterheim verplicht om op deze uitdaging in te gaan.
Er zijn in deze kroniek eigenlijk alleen taalkundigen uit Nederland aan bod gekomen,
een eenzijdigheid die ik in komende kronieken graag wil corrigeren. Het is echter
een feit, dat taalkundig onderzoek nog steeds op nationale basis wordt opgezet, en
dat bij de 950 onderzoekers van de Stichting Taalwetenschap slechts 22 Belgen zitten.
Zo liggen de verhoudingen en dat onderstreept alleen maar de noodzaak van de Eerste
Sociolinguïstische Conferentie, op 21 en 22 november 1991 te Lunteren, die onder
meer tot doel heeft Vlaamse en Nederlandse onderzoekers bij elkaar te brengen.
Een derde deel van de hier besproken publikaties is gesteld in het Engels.
Nederlandse taalkundigen publiceren relatief veel in vreemde talen, en binnen de
totale geesteswetenschappelijke produktie in Nederland is het aandeel van de
linguïstiek in verhouding 3 à 4 maal zo groot als in andere Westeuropese landen en
in de VS(18). Nederlandse linguïsten hebben aansluiting gezocht bij internationale
theorievorming, ze nemen actief deel aan transnationale organisaties, instituten en
projecten, en ze hebben de vreemdetaalverwerving en de taalproblemen van migranten
en minderheden in studie genomen. Op deze wijze hebben ze serieus werk gemaakt
van de toenemende internationalisering van wetenschap en samenleving. Dit alles
biedt nieuwe mogelijkheden tot samenwerking met de neerlandistiek extra muros
(vgl. ook Langendorff 1990: 123-124).
Een concreet voorbeeld is, ten slotte, de herziening van de ANS die onlangs van
start is gegaan. Dit project, dat eind 1994 klaar moet zijn, wordt uitgevoerd aan de
Katholieke Universiteit Nijmegen, onder auspiciën van de Nederlandse
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Taalunie. Er is een internationale redactieraad gevormd van taalkundigen uit
Nederland en Vlaanderen en een aantal buitenlandse Neerlandici. Deze opzet biedt
een stimulerend perspectief voor gezamenlijk onderzoek van de grammatica van het
Nederlands.
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In en rond de Vlaamse steden
Kroniek van Land en Volk
Guy Janssens (Luik)
De Vlaamse steden vormen zowel in een historisch-cultureel als in een
hedendaags-maatschappelijk perspectief de pijlers van de Vlaamse samenleving.
Veel meer immers dan op het Vlaamse platteland en in abdijen of kloosters ontstond
en bloeide in steden als Kortrijk, Ieper, Brugge, Gent, Antwerpen, Mechelen, Brussel
en Leuven een cultuur die talrijke architecturale en andere artistieke hoogtepunten
heeft opgeleverd. In die steden ook groeide de nijverheid, ontwikkelde zich de handel,
kwamen financiële en politieke machtscentra tot stand en werden allerlei sociale en
andere diensten uitgebouwd. Vanuit de steden veranderde Vlaanderen van een
oorspronkelijk - in economische zin - hoofdzakelijk primair georiënteerde samenleving
(landbouw), in een secundair (industrie) en de laatste decennia steeds meer tertiair
(dienstverlening) en quartair (niet-commerciële dienstverlening) gerichte
maatschappij.
De grote Vlaamse steden zijn ontstaan uit nederzettingen gelegen aan directe
waterverbindingen met de zee of langs verkeerswegen, op plaatsen die ook
militair-strategisch of religieus van belang waren. Brugge bijvoorbeeld ligt aan het
Zwin, dat in de middeleeuwen nog toegang gaf tot de Noordzee. Gent en Antwerpen
liggen aan een grote stroom, de Schelde. Op deze drie plaatsen hadden regionale
landsheren ook een burcht laten bouwen tegen de Noormannen. Leuven ontwikkelde
zich uit een bescheiden nederzetting aan de uit de Romeinse tijd daterende
verbindingsweg tussen Boulogne (in het huidige Frankrijk) en Keulen (in Duitsland),
op een plaats waar ook een abdij - de Sint-Pietersabdij - en een burcht gevestigd
waren. Mechelen was naar alle waarschijnlijkheid in prehistorische tijden al een
paaldorp, gelegen aan de Dijle, die via de Schelde een verbinding bood met de zee.
Het kreeg zijn belangrijkste groei-impulsen echter als vereringscentrum van de aldaar
rond 775 vermoorde christelijke zendeling Romualdus (Sint-Rombout). Zijn graf
werd een bedevaartsoord, waar spoedig een abdij met kerk werd gevestigd.
Deze en andere kleine nederzettingen gingen vanaf de 11de-12de eeuw groeien
door een algemene toename van de bevolking, veroorzaakt door een sterke
produktiestijging in de landbouw. Gunstig gelegen nederzettingen groeiden uit tot
handels- en nijverheidscentra. Er ontstonden prestedelijke kernen die economisch,
financieel, cultureel en later ook politiek steeds machtiger werden en van de territoriale
landsheren (graven, hertogen en soms ook bisschoppen) een aantal rechten opeisten.
Dezen kwamen die eisen tegemoet in ruil voor politieke, militaire en/of financiële
steun. De landsheren verleenden tolvrijdommen en stelden jaarmarkten vast, waarbij
kooplieden een veilige aankomst en afreis werden gegarandeerd. Oorkonden over
tolvrijdom en
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marktrecht zijn vaak de oudste bewijzen dat een bepaalde nederzetting als stad werd
beschouwd. Ze werden veilig bewaard in daartoe bestemde torengebouwen: de
belforten. Leuven verkreeg reeds vóór 1161 stadsrechten. Voor Brugge gebeurde dat
rond 1170 en voor Antwerpen was dat rond 1200.
Over ‘steden’ mag formeel pas worden gesproken wanneer nederzettingen de
juridische status van stad hadden verkregen, en dat gebeurde in Vlaanderen niet vóór
de 12de eeuw. Maar de nederzetting die in Vlaanderen waarschijnlijk als eerste de
materiële en maatschappelijke kenmerken van een stad vertoonde, is Tongeren. Ze
is gelegen aan de heirweg van Bavai (in Noord-Frankrijk) naar Keulen, op een
twintigtal kilometer van Maastricht. De Romeinen vestigden er een legerplaats en
de nederzetting groeide snel uit tot een knooppunt voor handel en nijverheid. De
Romeinse stadsomwallingen, de aanwezigheid van een tempel, een openbare
badinrichting, een amfitheater en de vele stenen huizen in de klassieke
dambordvormige stratenaanleg bewijzen dat Tongeren een maatschappelijk en
bestuurlijk leefpatroon had dat vergelijkbaar was met dat van andere Romeinse
provinciesteden als Maastricht, Keulen en Trier.
Ieper, Brugge en Gent behoren tot de eerste steden die in Vlaanderen tot hoge
bloei kwamen (12de-14de eeuw). Zij verwierven een grote mate van
onafhankelijkheid. Hun welvaart was vooral gebaseerd op de lakennijverheid. Brugge
had bovendien een haven met een handelsnederzetting en was een van de belangrijkste
verblijfplaatsen van de Vlaamse graven. Na de teruggang van de Vlaamse
wolnijverheid en na de verzanding van het Zwin, die het verval van Brugge als
zeehaven en internationale handelsstad tot gevolg had, ging in de loop van de 15de
eeuw de culturele en economische hegemonie van Vlaanderen over op het hertogdom
Brabant. Antwerpen werd de voornaamste haven en handelsstad (met de eerste echte
handelsbeurs) en bleef een eeuw lang het financiële hart van Europa, Brussel werd
in 1430 een van de residenties van de Bourgondische hertogen, in Mechelen zetelde
de hofraad en groeide een handels- en nijverheidscentrum, Leuven kreeg in 1425
een universiteit.
Tijdens de late middeleeuwen hebben eerst de Bourgondische hertogen en vervolgens
de Habsburgse vorsten getracht de steden in het gareel te krijgen. De steden wensten
hun verworven vrijheden echter niet prijs te geven. De opstand van de Nederlanden
tegen Filips II had dan ook niet alleen een religieus karakter, maar was tevens een
poging om de verworven onafhankelijke positie te behouden. Het verloop van de
opstand leidde uiteindelijk tot een splitsing tussen Noord en Zuid, waarbij de Spaanse
Koning de Zuidelijke Nederlanden wist te behouden. Dit deel van de Nederlanden
werd een vanuit Brussel centraal geregeerd gebied. Door de vlucht van de intellectuele,
de culturele en de commerciële elite naar het Noorden, door de blokkade van de
Scheldemonding (waardoor Antwerpen een binnenhaven werd) en door de talrijke
oorlogen die vreemde mogendheden er kwamen uitvechten, kwam het Zuiden in een
lange periode van stagnatie en verval terecht, die tot in de 19de eeuw heeft geduurd.
Het economische en culturele zwaartepunt verschoof in de 17de eeuw naar het
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Noorden, met name naar de Hollandse steden.
Over het ontstaan en de ontwikkeling van de steden in de Lage Landen kan men het
zeer leerzame boek van de Stichting Teleac raadplegen: Steden & hun verleden
(SDU-Uitgeverij, 's-Gravenhage 1988), onder de redactie van Maurits van Rooijen.
En voor wie zich uitvoerig wil informeren over het leven in de Vlaamse steden van
het einde van de 15de tot het einde van de 18de eeuw, is er sedert kort een schitterend
vuistdik boek ter beschikking: Stad in Vlaanderen (Brussel 1991), uitgegeven door
het Gemeentekrediet en de Administratie Externe Betrekkingen van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap. In dit boek geven twintig wetenschappers in de vorm
van essays een rijk geschakeerd beeld van de cultuur en maatschappij van de Vlaamse
steden tussen 1477, toen door het huwelijk van Maria van Bourgondië met
Maximiliaan van Oostenrijk het Huis van Habsburg zijn intrede deed, tot 1787, het
jaar van de bestuurlijke hervormingen van keizer Jozef II. Aan de orde komen
onderwerpen als het burgerrecht, economische en sociaal-culturele structuren, de
wooncultuur, burenlast en milieuhinder, omgangsvormen en rituelen, de
binnenhuisinrichting, de klanken in de stad, de stedelijke literatuur, de devotie, het
mecenaat, maatwerk en confectie, uitgeven en drukken te Antwerpen, enz. Verder
treft men in deze publikatie de rijkelijk geïllustreerde catalogus aan van een expositie
over de Vlaamse steden, die in de lente van 1991 in Brussel heeft plaatsgevonden.
Hij bevat honderden panorama's van vestingen en havens, portretten, geschilderde
taferelen uit het dagelijks leven, foto's en afbeeldingen van stadsklokken, grenspalen
en torenhanen, meubelen, serviezen, schoeisel, kledingstukken enzovoort, alle met
een beschrijving en commentaar. Het boek wordt afgesloten met een uitgebreide
bibliografie.
In Stad in Vlaanderen is enigszins de neerslag te vinden van de zogenaamde
vergelijkende methode in de geschiedschrijving, waarbij het Zuiden met het Noorden
wordt vergeleken, al komt het Noorden niet expliciet aan bod. Het gaat in zekere zin
om culturele scheidslijnen. Maar het werk is - voor Vlaanderen althans - ook een
betrekkelijk nieuwe aanzet tot het schrijven van de Vlaamse cultuurgeschiedenis,
waarbij niet in de eerste plaats van economische feiten wordt uitgegaan, maar van
sociaal-maatschappelijke en culturele factoren. In het boek komt de cultuur en vooral
de volkscultuur dan ook ruim aan bod: de kerkgang, de volksfeesten, kermissen en
drinkgelagen, de begrafenisrituelen, de ommegangen, kortom de gehele stadscultuur.
De verschillen tussen de lagere en de hogere klassen worden ontrafeld aan de hand
van hun rituelen, gewoonten en gebruiken (bijvoorbeeld de omgangsvormen en
rituelen in volkse kroegen en burgerlijke salons). Daarbij worden niet alleen
schriftelijke bronnen gebruikt, maar speelt ook allerlei beeldmateriaal - prenten,
schilderijen, almanakken enz. - een belangrijke rol. Stad in Vlaanderen vormt door
deze aanpak een interessante en aangenaam leesbare proeve van sociaal-culturele
geschiedschrijving.
Het zelfbeeld van een stad werd in het verleden beheerst door drie aspecten die
van groot belang waren: het eendrachtig samenzijn en samenhoren, de inwendige
hiërarchie en de afgeslotenheid. Aan alle drie wordt in Stad in Vlaanderen
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aandacht besteed, maar het laatste was misschien wel het meest typische aspect (het
ontbreekt nl. zo goed als volledig in de hedendaagse Vlaamse steden). De stad vormde
tot het derde kwart van de 18de eeuw een besloten gemeenschap, beschermd door
haar muren waarbinnen de dagelijkse gang van activiteiten geregeld werd door het
luiden van de klokken. Er bestond een groot contrast tussen het platteland, dat
ongerept tot aan de stadswallen reikte, en de stad. Het stedelijk gevoel van
afgeslotenheid begon af te brokkelen toen Jozef II in geheel Vlaanderen een begin
liet maken met het slopen van de wallen en stadspoorten. Dat was een keerpunt in
de geschiedenis van de Vlaamse steden.
In de 19de eeuw ondergingen de Vlaamse steden ingrijpende veranderingen: de
meeste muren en poorten werden afgebroken, riviertjes werden overdekt en grachten
gedempt, er verschenen steeds meer fabrieken en ateliers (wat een massale verhuizing
van het platteland naar de stad veroorzaakte), er werden (sloppen)wijken gebouwd
voor het nieuwe proletariaat en deftige straten met herenhuizen voor de nieuwe
bourgeoisie, en men legde trein- en tramlijnen aan om al deze mensen naar hun werk
te brengen. De stad werd een uitdijende agglomeratie waarin ook de zeden en
gewoonten veranderden. In de 20ste eeuw bleven de steden verder groeien tot de
jaren zestig ongeveer. Naar het einde van de ‘golden sixties’ toe verlieten steeds
meer mensen de overbevolkte, drukke en vervuilde steden om in de wijde omgeving
te gaan wonen. De toegenomen welvaart, het aanleggen of verbeteren van talrijke
verkeerswegen en de massale verbreiding van de auto hebben deze stadsvlucht mede
mogelijk gemaakt. Het gevolg was een suburbanisatie van het platteland en een
dagelijkse invasie van de stad door pendelaars. Het leven in de stad wordt nu niet
meer door de klokken, maar door het helse verkeer tijdens de spitsuren geregeld.
Over de veranderingen die de Vlaamse steden en de maatschappij in de 19de en
de 20ste eeuw hebben ondergaan, kan men lezen in het prachtige tweedelige werk
van Karel van Isacker: Mijn land in de kering (De Nederlandsche Boekhandel,
Antwerpen / Amsterdam, I-1978, II-1983). Hij geeft daarin zijn visie weer op de
evolutie van de Belgische samenleving tussen 1830 en 1980: vrij idealiserend over
het verleden en nogal negatief over de verwijdering van het traditionele leven en de
invoering van een aantal ‘domme steedse uitvindingen’ waardoor de stad
onbewoonbaar werd. Ondanks de zeer persoonlijke kijk op een aantal
maatschappelijke ontwikkelingen blijft dit nu ongeveer tien jaar oude werk - samen
met het prettig leesbare boek van Geert van Istendael, Het Belgisch labyrint (De
Arbeiderspers, Amsterdam 1989), dat vanuit een kritisch-progressief standpunt
geschreven is - noodzakelijke literatuur voor iedereen die enig inzicht wil verwerven
in de Belgische maatschappij en mentaliteit. De gekleurde visies die uit beide werken
naar voren komen, kunnen worden aangevuld met de informatie uit het vrij recente
Rapport van de Club van Leuven. Vlaanderen op een kruispunt. (Lannoo, Universitaire
Pers Leuven 1990), onder redactie van Paul van Rompuy. In het eerste hoofdstuk
van dit boek wordt een overzicht gegeven van de beelden die Vlamingen, Walen en
Brusselaars van zichzelf en van de anderen hebben. Sociologen vinden die beelden
uitermate
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boeiend, niet zozeer omdat het nauwkeurige afbeeldingen zijn maar vooral omdat
ze maatschappelijke functies vervullen. Doordat mensen hun gedrag afstemmen op
de subjectieve definities die zij van situaties hebben, worden beelden vaak reëel in
hun gevolgen. In het tweede hoofdstuk krijgt men feiten en cijfers over de
demografische ontwikkelingen in België per regio (ontgroening, vergrijzing, evolutie
van de beroepsbevolking e.d.), waarbij telkens ook interpretaties worden gegeven
en verbanden gelegd. Het derde hoofdstuk onderzoekt de sociaal-culturele en politieke
verschillen tussen de verschillende gemeenschappen in België. Daaruit blijkt dat het
samenleven in Vlaanderen en Wallonië vooral vorm krijgt vanuit de wijze waarop
maatschappelijke organisaties zich verbinden met politieke partijen.
De Vlaamse steden hebben de leidinggevende rol die ze in het verleden hebben
gespeeld reeds lang geleden moeten opgeven. Toch zijn ze op allerlei gebieden nog
zeer belangrijk: cultuurhistorisch, economisch en bestuurlijk-politiek.
Cultuurhistorisch vormt Brugge waarschijnlijk het fraaiste middeleeuwse geheel,
met zijn Belfort en Halle, Prinselijk Begijnhof en Minnewater, schilderachtige Reien
en patriciërswoningen, en zijn prachtige verzameling Vlaamse Primitieven in het
Groeningemuseum. Antwerpen is met zijn wereldhaven (vooral container- en
stukvervoer) en uitgestrekte industriegebieden (olieraffinaderijen, petrochemische
en chemische bedrijven, automontage enz.) het economische hart van Vlaanderen,
hoewel het concurrentie ondervindt van de nieuwe, in 1985 geopende diepzeehaven
in Zeebrugge (waar een polyvalent havencomplex groeit) en de haven van Gent
(vooral aanvoer van massagoederen: ertsen, graan, steenkool, ook fruit). De Vlaamse
Raad (d.i. het Vlaamse deelparlement) heeft Brussel gekozen als hoofdstad van de
Vlaamse Gemeenschap, maar toch kan men zich afvragen of ze nog als een echte
‘Vlaamse’ stad mag worden beschouwd: slechts 15 tot 20 procent van de inwoners
is nog Nederlandstalig. Brussel heeft een sterk Franstalig en internationaal karakter
gekregen. Vanaf het einde van de middeleeuwen en in nog sterkere mate sedert het
ontstaan van België, vormt Brussel het politieke en bestuurlijke centrum van het
land. De parlementen en de administratieve diensten van de centrale en van de
Vlaamse overheid zijn er gevestigd. En ook op het internationale vlak is de betekenis
van Brussel groot: het is de zetel van de Europese Gemeenschap, het Europees
Parlement (samen met Straatsburg, waarmee het nu in een strijd gewikkeld is voor
de definitieve toewijzing) en de Navo, het heeft het omvangrijkste corps diplomatique
ter wereld en neemt de tweede plaats in op de ranglijst van wereldsteden wat het
aantal internationale organisaties betreft. Na Parijs is het de voornaamste congresstad.
De grote steden in Vlaanderen worden geconfronteerd met een aantal problemen
die ook de meeste andere Westeuropese steden niet vreemd zijn: het drukke verkeer
en de vervuiling die het veroorzaakt, het dure onderhoud en de restauratie van
gebouwen, de integratie van migranten uit de Maghreblanden (er was aan het begin
van de zomer in Brussel een hele reeks gewelddadige confrontaties tussen grote
groepen migrantenjongeren uit de tweede generatie
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en de ordediensten), het leefbaar houden of weer leefbaar maken van de stad.
Woningproblemen zoals in de Randstad Holland zijn in de Vlaamse steden onbekend.
Zeer ernstig zijn de financiële moeilijkheden die steden als Gent, Antwerpen en
Brussel kennen: hun uitgaven zijn veel groter dan hun inkomsten. Om nog voor
verdere subsidiëring door de overheid in aanmerking te komen (via het zgn.
Gemeentefonds), hebben ze de afgelopen jaren een drastisch bezuinigingsplan moeten
opstellen en uitvoeren, wat onder andere de afschaffing, fusie of reductie van een
aantal diensten en de afvloeiing van duizenden personeelsleden impliceerde. Het
was een bittere pil die de grote steden moesten slikken op de drempel van de 21ste
eeuw.
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In Babel gastarbeider zijn
Kroniek van de poëzie
Theo Hermans (Londen)
Zoals tennisspelers en boksers meermalen afscheid nemen, zo is het sommige dichters
gegeven twee keer - maar zelden méér - te debuteren. Hans Berghuis begon zijn
dichterlijke loopbaan in 1949, nauwelijks vijfentwintig jaar oud, met zijn bundel
Grote en kleine metten voor jou. Ervolgden enkele romans, vertalingen van Spaanse
copla's, literaire recensies in de Volkskrant, en toen viel er stilte. Na vele jaren zwijgen
stak de dichter in hem echter opnieuw de kop op en zo verscheen in 1986 Plaatsen
van onherbergzaamheid. Dat dit geen eendagsvlieg maar een nieuw debuut was, is
inmiddels gebleken. Een jaar later al volgde Een winter in Tomi. Wie bij deze
plaatsnaam aan Ovidius denkt, heeft goed geraden. Berghuis is het sindsdien in
dezelfde richting blijven zoeken, steeds dieper gravend in de geschiedenis. In 1989
kwam hij met Etruskische gezangen, een merkwaardige bundel waarin bijna een
identificatie tot stand komt tussen de Etrusken en de moderne mens. In de gezangen
spreken immers de Etrusken zelf, in directe bewoordingen, en door het lezen
verplaatsen wij ons in hun visie op leven, werken, eren, feestvieren, liefhebben en
sterven. Dat spreken van de Etrusken ontsproot natuurlijk aan de verbeelding van
Berghuis. Niet alleen zijn er slechts weinig Etruskische teksten bewaard gebleven,
meestal in de vorm van korte rituele inscripties, maar de taal zelf is nog zo goed als
onontcijferd, op enkele losse woorden en vormen na.
De langste Etruskische tekst die bekend is, 281 regels, staat op de windsels van een
uit Egypte afkomstige mummie die zich in het museum in Zagreb bevindt. Deze
mummie komt ter sprake in het laatste gedicht van Hans Berghuis' nieuwste bundel,
Kleitabletten (Amsterdam, Querido, 1990; 44 blz.). Daardoor is de verbindingslijn
tussen de beide verzamelingen heel duidelijk getrokken. Maar waar Etruskische
gezangen zich in hoofdzaak op de voorromeinse beschaving in Noord-Italië richtte,
is in Kleitabletten de aandacht verschoven naar een nog ouder tijdperk en, geografisch,
naar het oosten, naar Mesopotamië en de Babylonische wereld. De bundel opent met
een reeks van tien gedichten onder de titel ‘Babylonisch’. Dan volgt een ‘Intermezzo’
bestaande uit negen ‘gedichten voor de levenden’ en aan het slot is er ‘Kliniek’, een
reeks van tien ‘verzen uit het voorgeborchte’. De openingsreeks sluit het dichtst aan
bij de titel van de bundel en bij de techniek van de Etruskische gezangen. In deze
gedichten, volgens de achterin opgenomen ‘Verantwoording’ gebaseerd op
transcripties van authentieke Assyrisch-Babylonische teksten in spijkerschrift, spreken
dus eeuwenoude stemmen. Maar Berghuis heeft er niet alleen voor gezorgd dat hun
woorden springlevend en eigentijds klinken, hij heeft ironische vooruitwijzingen en
anachronismen toegevoegd die de lezer eraan herinneren dat hier een
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bakermat ligt, dat alles wat wij sindsdien hebben bedacht, gezegd en geschreven al
in die teksten en woorden opgesloten zat:
Maar spaar onze Hagar. Zij draagt de kinderen
van onze woestijn. Zo zullen wij heersers zijn
van de aarde. Wij zullen een Grootgod verzinnen,
die zegt dat wij zijn beeld en gelijkenis zijn.
Wij zeggen hem zijn woorden wel voor, want wij
schrijven de heilige boeken en maken de wetten.

Tussen de oude taalbrokstukken en tekstfragmenten waarmee de dichter woekert,
duikt uiteraard ook de Babylonische spraakverwarring op - maar niet op de manier
die de lezer verwacht had. Immers, de verwoesting van de toren van Babel is het
werk van eenstemmig en eentalig in opstand gekomen gastarbeiders. Overigens
komen in de reeks ‘Intermezzo’ de Babelse gastarbeiders weer in zicht, maar ditmaal
als zwarte mijnwerkers in Zuid-Afrika. Nee, Berghuis weet op een niet te voorziene
en treffende wijze gestalte te geven aan de tegenstelling tussen het ondeelbare Woord
als instrument van kennis en macht en het uiteenvallen van de taal in woordscherven
en zinsflarden. Zo wordt in verscheidene gedichten van de serie ‘Kliniek’ het verlies
van controle over taal als mentaal proces in beeld gebracht. Het meest aangrijpend
gebeurt dit in het gedicht over de dement geworden moeder die er nog wel in slaagt
woorden tot zinnen aan elkaar te rijgen, maar die zinnen niet meer met de
werkelijkheid overeen kan doen stemmen. Zij zit vastgebonden in een rolstoel,
breekbaar als een kleitablet: ‘“Niet vallen, oma,” / zegt een engel in het wit. “Als u
niet valt, / dan kunt u nog tijden mee.”’ Maar ook al blijft oma nog jaren heel, haar
taal is nu al onherroepelijk uit elkaar gevallen.
Kleitabletten komt pas goed tot zijn recht als de verschillende reeksen op elkaar
betrokken worden. Dat is ook het geval met Dochters van het donker (Amsterdam,
Van Oorschot, 1991; 55 blz.), het debuut van Marieke Jonkman. De spiegelstructuur
is hier nog nadrukkelijker aanwezig: eerst zeven gedichten die, hoewel zonder
overkoepelende titel, een soort aanloopreeks vormen; daarna de reeks ‘Vriendinnen’,
elf gedichten gericht tot vrouwen die alle een naam hebben beginnend met de letter
M; als spil midden in de bundel het alleenstaande gedicht ‘bang in het licht’;
vervolgens de reeks ‘Mannen’, weer elf gedichten; tenslotte, bij wijze van epiloog,
de reeks ‘Zeven brieven’. Daar komt bij dat de gedichten in de reeks ‘Vriendinnen’
telkens uit vier strofen van drie regels bestaan, en die in de reeks ‘Mannen’ uit drie
strofen van vier regels. ‘Bang in het licht’, vier strofen van vier regels, spreekt over
een touw en de mogelijkheid van zelfmoord door verhanging. In het eerste en het
laatste gedicht van de bundel gaat het ook over touwen en over paars en blauw in
het trapgat bengelen. Een strak aangesnoerd geheel dus.
Toch valt dat zorgvuldige evenwicht veel minder op dan deze becijferende opsomming
misschien doet veronderstellen. De parallellen worden zeker niet
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dwangmatig uitgewerkt, de afzonderlijke gedichten zijn gevarieerd van toon en beeld,
net als de grillige rijmen en assonanties die er in verwerkt zijn, en hoewel het meestal
over neergang en wanhoop gaat, klinkt de stem die in de verzen aan het woord is
bepaald onsentimenteel, op het grimmige af. ‘Maud’ kan als illustratie dienen:
Maud, je ging te ver: Ons huwelijk is droog, vergeeld.
Hij streelt me zeer verveeld, ik kan geen kleur
bekennen tenzij ik sherry zuip met gouden ster.
Te strelen valt er niets, nu jij nerveus rekt
wat er te rekken valt, omvang meet en weegt
wat geen gewicht meer heeft. Augurken vreet.
Afgemeten dorpeling, versleten in de sleur,
waar is de vering van de tijd, uitzinnigheid
en weelde van je vlees, de Amsterdamse overdaad?
De lol is uit het kattekwaad. Nuchter of bezopen
ben je daartoe niet in staat. Ben ik een rimpel rijk?
Walging zoekt haar bedding in een nieuwe scheur.

Het pendant hiervan, het tweede gedicht van de reeks ‘Mannen’, richt zich tot de
partner in deze uitzichtloze relatie:
Goeie grap: tien jaar voor niets geleefd, gestreeld.
Gestreeld? Er zat geen huid onder je vingers, geen
navel onder je nagel. Lippen weken uiteen, dacht je,
maar er hapte alleen oneindige breedte.

In de volgende strofen gaat het echter een andere richting uit, zodat verbindingen
met andere gedichten uit de reeks ‘Vriendinnen’ mogelijk worden.
Het laatste gedicht van deze serie heet ‘Moeder’ en staat enigszins apart: de titel is
geen eigennaam en de aanspreekvorm verandert plotseling van ‘je’ in ‘u’. Dat niet
alleen: wie het opgevallen is dat onder al de met M beginnende namen van vriendinnen
de naam Maria ontbreekt, kan zich afvragen waarom er juist in ‘Moeder’ sprake moet
zijn van genade en gratie, van de kleur blauw, van een buiten beeld blijvende man
en vader, en van duiven. Misschien is het niet te ver gezocht hier behalve een ‘echte’
moeder tevens een afspiegeling van de moeder van Christus te zien. Het is echter
een moeder die uitsluitend afschermt en weert, wier slaafse zorgelijkheid als
benauwend, fnuikend en beangstigend wordt ervaren, vooral omdat zich achter haar
een naamloze, sprakeloze God schuilhoudt. Zoveel geslotenheid drijft de ‘ik’
opstandig en bitter het huis uit, maar doet ook haar zelfvertrouwen teniet. Als die
benadering juist is, zit er in Dochters van het donker een aanzienlijke lading frustratie
opgeslagen. ‘Staat/zelfverlies zo vast dat alles valt?’, luidt de gecursiveerde vraag
in het centrale gedicht ‘Bang in het licht’. Daar lijkt het inderdaad op. De bitse felheid
waarmee
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dat wanhoopsgevoel onder woorden gebracht is, blijft nog lang nazinderen.
Marieke Jonkmans verzen bevatten wellicht meer opgekropte emotie dan wij
tegenwoordig van Nederlandse dichters gewend zijn, het blaffen en grommen van
enige Maximalen en Nieuwe Wilden even buiten beschouwing gelaten. Veruit de
meest geëmotioneerde dichter van het Nederlandse taalgebied is echter een Vlaming,
Leonard Nolens. Dat Nolens langzamerhand meer weerklank in Nederland begint te
vinden, blijkt uit de aandacht die hij krijgt in de pers, de prijzen die hem worden
toegekend en het feit dat uitgeverij Querido binnenkort een representatieve selectie
uit zijn poëtisch oeuvre brengt. Nolens' tiende bundel, Liefdes verklaringen
(Amsterdam, Querido, 1990; 56 blz.), werd bij verschijnen uitgebreid besproken in
o.a. NRC Handelsblad, de Volkskrant, HP/De Tijd en zeven maanden later, nadat hij
de Jan Campertprijs had gekregen, ook nog in de Vlaamse krant De Standaard.
Nolens schrijft ongetwijfeld de meest viscerale poëzie die er momenteel in het
Nederlands bestaat. Dat hij daar na al die jaren nog niet retorisch ronkend aan te
gronde is gegaan, komt doordat hij als geen ander de verschillende registers van de
taal naar zijn hand weet te zetten. Nolens kan beurtelings klagerig en bezwerend
klinken, maniëristisch en grof, breedvoerig en prangend, aanmatigend en kwetsbaar,
drammerig en elegant. In meer dan één opzicht is hij te nemen of te laten. ‘Lees me
helemaal of lees me niet’, staat er al direct in het eerste gedicht van de nieuwe bundel,
die verder, net als iedere nieuwe bundel van Nolens, geheel in de eerste persoon is
geschreven, altijd gericht op het zichtbaar maken van de ‘vent’ achter de ‘vorm’,
steevast gebruik makend van op de spits gedreven parallellen, tegenstellingen,
tegenstrijdigheden en paradoxen. Niet iedereen zal mee willen met deze veeleisende
poëzie die, onveranderlijk op uitersten belust, op het scherp van de snee wil
balanceren, lichamelijk en persoonlijk op het navrante af. Wie Nolens dus links wil
laten liggen, mag dat doen. Wat de dichter zelf betreft: één enkele lezer zou hem al
volstaan. Maar wie eenmaal besloten heeft Nolens ten voeten uit te lezen, wordt
telkens weer uitgedaagd en welhaast gedwongen tot een totale confrontatie. Zo
appelleert hij in ‘De beest spelen’ aan een dierlijk bewustzijn door na de grafische
beschrijving van een otter die een mossel leegslurpt en een orang-oetan die met een
rietstengel in een mierennest woelt, tenslotte deze strofe te doen volgen:
En ik, die naar die twee gekeken heb
Met mijn schutterende handen,
Met mijn handen schutterend
Van het denken, het herdenken, het heroverdenken
Van wat des mensen is, verveling, schulden, drank,
Lawaai, migraine, oorlog, ik en mijn handen
Hebben niets beters gevonden vandaag
Dan deze doodgemoedereerde poten, deze bloeddorstige vliezen
Na te doen.

Hier worden handen, poten en vliezen bijna één, uit weerzin en wanhoop om de
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janboel die de mens van zijn wereld gemaakt heeft. Toch is het filosofische
overpeinzen van wat des mensen is niet Nolens' hoofdbekommernis. Hij zoekt geen
ultieme waarheden of uitspraken, veeleer is het er hem om te doen van dag tot dag
vast te leggen wat er in hem omgaat, hoe hij tegenover zichzelf en de wereld staat,
als persoon, als man, als minnaar, als dichter. Dat peilen en polsen levert geen
eenvormig portret op, maar een bewogen, veelzijdig, verscheurd en verscheurend
beeld.
In het midden van Liefdes verklaringen staat ‘Tussenspel’, een voor Nolens' doen
hoogst ongewoon licht en luchtig gedicht in vier afdelingen. Het vangt wat
raadselachtig aan met de regels ‘Misschien is dat / wat dit moet zijn’ en gaat over
een toevallig aangetroffen ‘ding’, blijkens de laatste afdeling een klompje ijs. Aan
het eind van het gedicht wordt tevens duidelijk dat het ijsklompje een symbool is
voor wat de lezer onder ogen heeft: het gedicht zelf, de hele bundel, de poëzie van
Leonard Nolens als zodanig: hol en vol tegelijk, ‘raadsel / spel van een verspeelde /
dag,’ verdwijnend in ‘een waaien en stromen van alles’, maar ontegensprekelijk
bestaand en tastbaar op dit moment. ‘Misschien is dat / wat ik moet zijn’, zegt de
dichter bij wijze van besluit. Daarmee is een treffende typering geleverd van de
verhouding tussen deze schrijver en dit onontwijkbaar eigen oeuvre.
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Boekbesprekingen en -aankondigingen
J. De Vries en F. de Tollenaere, met medewerking van A.J. Persijn,
Etymologisch Woordenboek. Vijftiende druk, vermeerderd en verbeterd
door F. de Tollenaere. Het Spectrum, 1991. f 37,50. ISBN 90-274-26772.
Dit beknopte etymologische woordenboek is een grondig herziene versie van het
gelijknamige woordenboek dat met de ondertitel Waar komen onze woorden vandaan?
als Aula-pocket sinds 1958 veertien drukken beleefde. De vijftiende druk is niet
alleen verbeterd en vermeerderd, maar ziet er ook anders uit: het boek is fraai
gebonden.
Natuurlijk berust dit handwoordenboek op de etymologische standaardwerken: het
Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche Taal van J. Franck en N. van Wijk
uit 1912, op het Supplement bij dit woordenboek uit 1936 van C.B. van Haeringen
(samen met het woordenboek gepubliceerd), en het Nederlands Etymologisch
Woordenboek van J. de Vries uit 1971. In deze werken kan men voor uitvoerige
informatie terecht. Maar dit beknopte woordenboek is niet alleen een compilatie van
de genoemde standaardwerken. De etymologische wetenschap maakt vorderingen
en het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), dat de geschiedenis van de
woordenschat na 1500 beschrijft, is bijna voltooid. Al in de eerste drukken werd zo
nauwkeurig mogelijk van ieder woord het jaartal aangegeven van de eerste vindplaats.
In het voorwoord van de vijftiende druk merkt F. de Tollenaere - terecht - wat bitter
op: ‘Voordat deze nieuwe bewerking werd gedrukt, werd ik onaangenaam verrast
toen ik in een in 1989 uitgekomen “Etymologisch Woordenboek” de meeste
dateringen terugvond die ik, na tijdrovend zoeken, in de 13e druk van dit werk had
gepubliceerd. Dat overnemen gebeurde zonder toestemming van uitgever en auteur
en zonder bronvermelding’. Bedoeld is het woordenboek van Van Veen, dat door
Van Dale Lexicografie is uitgegeven.
Het woordenboek heeft nog een nieuwigheid: de sterretjes (asterisken) voor de wortels
zijn weggelaten. In overeenstemming met recente etymologische inzichten vormen
de ‘wortels’ geen geconstrueerde woorden, ‘maar buiten tijd en ruimte staande,
veranderlijke, abstracte constructies’. De tijd waarin men het Onze Vader in het
Indo-Europees (Indogermaans) reconstrueerde, ligt al meer dan een eeuw achter ons.
De Tollenaere, die zich al zeer verdienstelijk had gemaakt als redacteur van het WNT
(het ver-traject is een voorbeeld van filologische acribie) en als stichter van het
Instituut voor Nederlandse Lexicologie, heeft de Nederlandse taalkunde
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opnieuw een dienst bewezen. Iedere neerlandicus zou dit betaalbare etymologische
woordenboek in zijn bezit dienen te hebben, zoals iedere student Nederlands de
Inleiding van Jan de Vries zou moeten lezen: een fraaie inwijding in het etymologische
handbedrijf.
J.W. de Vries (Leiden)

P.G.J. van Sterkenburg, in samenwerking met M.C. van Dalen, M.J.M.
Hooyman en M.E. Verburg, Groot woordenboek van Synoniemen en andere
betekenisverwante woorden. Utrecht/Antwerpen, Van Dale Lexicografie
bv, XXV + 1240 blz. f 150. ISBN 90-6648-303-2.
Een groot synoniemenwoordenboek ontbrak nog voor het Nederlands. In dit
woordenboek vindt men meer dan 45 000 trefwoorden. Bij ieder trefwoord staan de
betekenisvarianten vermeld, waarvan het merendeel uit synoniemen bestaat. Veel
van deze varianten vormen het uitgangspunt voor anderssoortige informatie: woorden
met een tegengestelde, een beperktere of een ruimere betekenis. Het woordenboek
bevat bovendien een lijst van ongeveer 7 500 vaste verbindingen als ‘met hangende
pootjes’ met betekenisdefinities, in dit geval ‘beschaamd’. Bij ieder trefwoord en de
varianten ervan wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen betekenisverschillen
en register- of stijlverschillen. De voor de Vlaamse taalgemeenschap karakteristieke
synoniemen worden ook vermeld, en wel met de toevoeging ‘Belg.’, dus ‘Belgisch’,
en niet ‘Vlaams’.
Een synoniemenwoordenboek is een onmisbaar hulpmiddel voor hen die veel schrijven
of vertalen, en voorts ook voor puzzelaars en buitenlanders die graag willen weten
wat het correcte en gepaste woord is. De bruikbaarheid van een dergelijk woordenboek
hangt dan ook in hoge mate af van de toegankelijkheid, zoals de bruikbaarheid van
ieder systematisch geordend woordenboek. In dit opzicht stelt het woordenboek zeker
niet teleur, maar dan moet de zeven pagina's lange gebruiksaanwijzing eerst goed
worden gelezen, en men moet bovendien snel vertrouwd raken met afkortingen en
symbolen. De gebruiksaanwijzing blinkt uit door helderheid en overzichtelijkheid.
Achtereenvolgens worden aan de orde gesteld: Ingangen, Betekenisnummers, Resumés
(aanduidingen bij woorden met meer betekenissen waarvan uit de omliggende termen
niet op te maken valt om welke betekenis het gaat), Woordgroepen (in een aparte
lijst opgenomen) en weergave van de verschillende betekenisrelaties
(voorkeurs-synoniemen en perifere synoniemen worden onderscheiden; synoniemen
worden verduidelijkt met markeringen als gebruikssfeer, stijllaag, sociale groep,
attitude en vakgebied; associatieve relaties als tussen flink en volhouden worden
vermeld; antoniemen en hyponiemen krijgen zonodig ruime aandacht).
Het materiaal voor het woordenboek is ontleend aan de reeks grote
vertaalwoordenboeken voor hedendaags taalgebruik van Van Dale, de vaste
verbindingen komen uit Van Dale Handwoordenboek Hedendaags Nederlands
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uit 1988 (NN; een tweede, herziene druk verscheen in 1991). Aldus staat te lezen in
‘Totstandkoming van het woordenboek’ (XII-XIII), een paragraaf die naar mijn
mening uitgebreider had kunnen zijn: wellicht is voor de gebruiker van het
woordenboek meer informatie niet nodig, de taalkundige zou er meer van willen
weten. De door de computer geselecteerde woorden zijn opnieuw gerangschikt en
in zogenaamde boomstructuren ondergebracht. Hoe dat gebeurd is, wordt niet
uiteengezet. Volstaan wordt met de mededeling dat het uiteindelijke resultaat van
de structurering ongeveer 2 000 ‘bomen’ opleverde, waarbij iedere ‘boom’ één
‘concept’ representeert met een top (er is geen hoger ‘begrip’) en een uitgestrekte
‘bodem’ met veel woorden: vervoermiddel is zo'n concept. De ‘bomen’ worden terecht - niet vermeld; het zou immers voor een gebruiker ondoenlijk zijn een woord
binnen zo'n ‘boom’ te vinden. Om de bruikbaarheid te vergroten zijn er slechts twee
niveaus weergegeven: de ingang, het hyperoniem met alle directe hyponiemen.
Verwijzingen leiden vervolgens naar andere niveaus. De systematische ordening
(geen ideologische!) wordt op deze wijze in toegankelijke stukken verdeeld.
Lexicografisch zeer bevredigend, maar in lexicologisch opzicht minder: de criteria
op grond waarvan de woordenschat in ‘concepten’ verdeeld is, blijven onbekend.
Pragmatische overwegingen hebben geprevaleerd.
Het Groot woordenboek van Synoniemen is een buitengewoon handig woordenboek,
ook voor de neerlandistiek extra muros. Wat mogen we nu nog van Van Dale
Lexicografie verwachten? Een verbeterd Etymologisch Woordenboek?
J.W. de Vries (Leiden)

D. Bouman-Noordermeer e.a., Beter Nederlands 2. Grammaticaal hulpboek
voor anderstaligen. Muiderberg: Coutinho, 1991. f. 19,50. ISBN
90-6283-796-4.
Grammatica mag weer in het vreemde-talenonderwijs. Dat blijkt onder meer uit het
verschijnen van nieuwe grammaticale hulpboekjes en pedagogische grammatica's,
maar ook uit het opnieuw opduiken van grammaticale overzichtjes in de nieuwste
leergangen. Voor het Nederlands als vreemde taal was er tot nog toe weinig
voorhanden op het gebied van grammaticale oefenboekjes (zie NEM XXIX, 2, 1991:
34), toch is er ondertussen alweer een tweede deel verschenen van Beter Nederlands.
Dit tweede grammaticale hulpboek stelt zich, net als zijn voorganger, tot doel de
moeilijke aspecten van de Nederlandse grammatica zo aan te bieden dat de leerder
ze systematisch kan aanpakken en ze zich via aangepaste oefeningen geleidelijk
eigen kan maken. Beter Nederlands is dus geen grammatica en evenmin is het een
gestructureerde leergang Nederlandse grammatica. Het uitgangspunt van de opstellers
is geweest dat grammatica een ondersteunende functie moet hebben en nooit doel
op zichzelf mag zijn. Dat heeft ertoe geleid dat dit hulpboek is opgevat als een bundel
knelpunten uit de

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1992

63
Nederlandse spraakkunst. Elk knelpunt krijgt een aparte behandeling en aparte
oefeningen in een op zichzelf staand hoofdstukje. De bedoeling van een dergelijk
opzet wordt door de auteurs als volgt toegelicht: ‘Wij hebben afgezien van een
cursorische opbouw, omdat nu de docenten en cursisten zelf aan de hand van de
geconstateerde lacunes een selectie uit de aangeboden stof kunnen maken. Deze
mozaïekachtige aanpak heeft het aperte voordeel dat het boek gemakkelijk occasioneel
naast eender welke leergang kan worden gebruikt. De docent vindt naar aanleiding
van een in zijn leergang opduikende moeilijkere structuur meteen een systematische
behandeling en aanvullend oefenmateriaal om de betreffende structuur in te slijpen.
Voor de die-hards van de ‘natuurlijke methode’, die niet geloven in de waarde van
een grammaticale aanpak en die menen dat grammaticale instructie bij het v.t.o. uit
den boze is, kan ik misschien verwijzen naar de interessante studie van Long (1983)
die na een grondige analyse van allerlei empirisch onderzoek over het nut van
grammatica-onderwijs in het v.t.o. tot het besluit kwam dat grammaticale instructie
drie positieve effecten kan hebben:
(a) ze kan de leerders uiteindelijk zover brengen dat ze op de duur de correcte
structuren gebruiken;
(b) ze kan het verwervingsproces versnellen;
(c) ze draagt ertoe bij dat leerders gemakkelijker het niveau van de
moedertaalspreker kunnen benaderen.

Dat dit drie effecten zijn die tot de expliciete doelstellingen van het
vreemde-talenonderwijs behoren behoeft mijns inziens geen betoog.
Wat nu de aanpak van Beter Nederlands 2 betreft: die steunt op de trits instructie,
herkenning, produktie. Eerst krijgt de gebruiker simpele, exemplarische voorbeelden
met toelichting: dat is het instructiegedeelte, dat in de achterin toegevoegde ‘theorie
voor de docent’ verder wordt uitgespit. Zo staat bij het werkwoord weten te als
pregnante voorbeeldzin: Hij wist een ongeluk te voorkomen.
Die zin krijgt als uitleg:
a. Hij wist hoe hij het moest doen.
en
b. Wat hij moest doen is gelukt.
Vervolgens moet de gebruiker de gegeven betekenis ‘herkennen’ in zinnen van het
type: Het oudste meisje wist de brand te blussen.
Pas in het laatste stadium moet de leerder zelf zinnen ‘produceren’ met de
constructie weten te.
Deze drietrapsaanpak wordt voor elk van de acht onderwerpen herhaald. Op zichzelf
een aardige didactische benadering, alleen is de presentatie van de toelichting erg
saai en wordt er te weinig gebruik gemaakt van lay-out-mogelijkheden, schema's of
illustraties. Het boek richt zich met zijn nagenoeg exclusief verbale aanpak tot meer
cerebraal ingestelde leerders, waarvan af en toe ook erg veel kennis van
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toelichtingscommentaar volkomen nietszeggend.
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Als bij de zinnen je ziet dat hij ouder wordt en je ziet hem ouder worden wordt gezegd
‘Typerend is dat we in dit soort zinnen meestal het onbepaalde “je” gebruiken’, dan
ontgaat mij ten enenmale de zin en de bedoeling van het commentaar.
Toch is Beter Nederlands 2 nuttig werkmateriaal voor gevorderde studenten. De
behandelde elementen (er, scheidbare ww., mogen, laten, etc.) zijn de echte
grammaticale struikelblokken voor anderstalige leerders en het geselecteerde
oefenmateriaal is functioneel gekozen. Samen met Beter Nederlands 1 biedt het een
representatieve staalkaart van wat een gevorderde cursus Nederlands voor
anderstaligen op het gebied van grammatica kan omvatten.
L. Beheydt (Louvain-la-Neuve)
Long, M.H. ‘Does second language instruction make a difference?’, TESOL Quarterly
17 (1983), p. 359-382.

Johan P. Snapper, De Spiegel der Verlossing in het Werk van Gerard Reve.
Utrecht/Antwerpen: Veen Uitgevers, 1990. 199 blz. ISBN 90-204-1941-2.
Van de naoorlogse ‘Grote Drie’, Willem Frederik Hermans, Harry Mulisch en Gerard
Reve, is laatstgenoemde auteur buiten Nederland waarschijnlijk het minst bekend.
Overeenkomstig Hermans en anders dan Mulisch, is Reves literaire talent zo nauw
verbonden met de bijzondere manier waarmee hij de taal manipuleert - in het bijzonder
in de wijze waarop hij conflicterende stijlvormen naast elkaar plaatst - dat zijn werk
een grote uitdaging vormt voor iedere vertaler in spe.
Ook thematisch is hij ‘moeilijk’. Komen er in Mulisch' De aanslag voldoende
prototypen (of stereotypen) voor om deze roman ook nog begrijpelijk te maken voor
de Californische jeugd van de jaren negentig, en kan Hermans' De donkere kamer
van Damocles gelezen worden als melodrama (alhoewel dit de plank misslaat), dan
lijkt het werk van Reve moeilijker te situeren. Wat moet men in Boston of Peoria
aan met zoiets als De avonden, laat staan met Lieve Jongens? Wat zouden onze
collega's Anglicisten en Germanisten van Frits van Egters maken (anders dan hem
als een vreemde Nederlandse versie van Holden Caulfield - de held van Catcher in
the Rye - te beschouwen) of van de gedichten in Nader tot U, die hebben geleid tot
Reves fameuze ‘ezel-proces’? Zelfs de latere Reve, de Reve van nu, is en blijft Reve,
geen Allen Ginsberg of James Baldwin. Begrip voor Reves werk vereist een
benadering van zijn literaire loopbaan in zijn specifieke context.
Snapper heeft een uitstekend boek geschreven dat, in een pleidooi voor de essentiële
eenheid in Reves oeuvre, bijdraagt tot een dergelijk begrip. De Spiegel
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der Verlossing is in de vijf hoofdstukken waarin het is opgedeeld gericht op de eerste
25 jaar van Reves literaire produktie.
De eerste drie hoofdstukken, waarvan er twee ten dele een verdieping zijn van
eerder verschenen essays van Snapper in Dutch Studies en PAANS, behandelen uiterst
gedetailleerd de verschillende aspecten van tijd, ruimte en karaktervorming in Reves
werk, vanaf De avonden tot aan De Taal der Liefde. Afwezig is het verwachte
‘klassieke’ vierde hoofdstuk over intrige. Snapper beargumenteert deze keuze in zijn
inleiding, waarin hij zegt dat over de eenheid van handeling niet veel valt op te
merken, om de eenvoudige reden dat veel van Reves werk weinig of geen plot bevat.
Daarentegen treft de lezer een vierde hoofdstuk aan dat de rol van ‘het schrijven’ en
‘het Boek’ behandelt. Dat dit een centraal thema bij Reve is, zal duidelijk zijn voor
ieder die bekend is met Het Boek van het Violet en de Dood. Het afsluitende
hoofdstuk, een terugblik, maakt nieuwsgierig naar een vervolg. In dit hoofdstuk toont
Snapper namelijk aan dat de eenheid die de vroege Reve karakteriseert evenzeer
aanwezig is in een typisch later werk, Oud en Eenzaam, gepubliceerd in 1978.
De Spiegel der Verlossing is een zeer rijk boek, zo rijk dat het vrijwel ondoenlijk is
in het korte bestek van een recensie een goede weergave te geven van alle facetten
die in dit boek aan de orde komen.
Hoewel alle hoofdstukken van belang zijn, is wellicht het derde hoofdstuk met zijn
diepgaande discussie over De Ander, mens en dier, God als dier en dier als God, het
meest essentieel voor het begrijpen van Reves werk. Meer dan de talrijke spiegels
en ramen in Reves werk, zijn het deze ‘acteurs’ die de Revische protagonist
‘spiegelen’. Maar of en hoe deze ‘spiegeling’ leidt tot de ‘verlossing’ in de titel, is
een ingewikkelde zaak. Laat mij volstaan met de opmerking dat, wat Reves unieke
relatie met God betreft, alles aan bod komt, met inbegrip van de gedichten die hebben
geleid tot het ‘ezel-proces’. De ontwikkeling van heimelijke tot openlijke homosexuele
thema's krijgt de aandacht die het toekomt, maar niet meer dan dat. Snapper legt de
nadruk, en mijns inziens terecht, op Reves artistieke prestatie en op de wijze waarop
volgens Snapper ‘de fictieve Revische wereld is opgebouwd en functioneert’ (p. 11).
Gezien de betekenis van De Ander, de spiegels en het ‘afspiegelen’ in zowel
stilistische als psychologische zin, is er ongetwijfeld voldoende materiaal in Reves
werk voor de psychoanalist van zowel de Lacaniaanse als de Kohutiaanse school.
Voor deze werkwijze heeft Professor Snapper echter niet gekozen.
Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat Snappers boek niet bedoeld is voor de
beginnende Reve-lezer. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Kummer en Verhaars
alleszins nuttige Over De avonden van Gerard Reve (Synthesereeks, Amsterdam:
Wetenschappelijke uitgeverij, 1976) kan De Spiegel der Verlossing niet als inleiding
of spiekvertaling gebruikt worden. Wie iets wil opsteken van dit boek zal werkelijk
al bekend moeten zijn met Reve en zijn werk. Wie aan die voorwaarde voldoet, heeft
met De Spiegel een indrukwekkend Reve-boek
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tot zijn beschikking gekregen: in 200 pagina's worden verbanden blootgelegd die de
lezer wellicht al bekend waren (waarom zou men anders een tweede of derde boek
van een auteur lezen?), maar die nu in alle klaarheid verder geanalyseerd en besproken
kunnen worden.
Voor mijzelf was het hoofdstuk over tijd bijzonder stimulerend. Hierin worden op
het eerste gezicht uiteenlopende thema's als het conflict tussen de innerlijke tijd van
verschillende personages met de uiterlijke tijd van de wereld, Reves gebruik van
treinen en treinbeelden, het wachten op de toekomst, en de eeuwigheid,
bijeengebracht. Snapper toont zich een uiterst oplettende lezer die in staat is de
betekenis bloot te leggen van een ogenschijnlijk onbenullige handeling als het in de
woonkamer verveeld doorbladeren van een spoorwegboekje (waarom juist een
spoorwegboekje?) door Frits van Egters.
Het is juist deze precisie die de lezer laat zien wat Reve tot Reve maakt. Oppervlakkig
gezien zou men kunnen stellen dat Hermans' aandacht voor tijd geheel parallel loopt
aan Reves aandacht voor tijd: beiden zijn immers ‘naoorlogse’ schrijvers. In De
donkere kamer lezen we: ‘Zijn horloge stond op vijf over acht toen hij uit de blauwe
tram stapte in Voorburg’. (Amsterdam: Van Oorschot, 1981, p. 46). Deze opmerking
vertoont gelijkenis met een passage als: ‘Hij stampvoette, trok zijn kraag goed dicht
en liep met gebogen hoofd voort. De uithangende klok van een bankkantoor wees
achttien minuten over negen’ in De avonden (Amsterdam: Atheneum - Polak & Van
Gennep, 1972, p. 71). Thematisch echter zijn Reves gebruik van tijd en de problemen
die samenhangen met het begrip tijd van een geheel andere orde dan die van Hermans.
Hoewel Snapper geen vergelijking maakt tussen Reve en Hermans, wordt door zijn
ontleding van Reves universum duidelijk hoe verschillend deze twee ‘naoorlogse’
auteurs wel zijn.
Als linguïst wil ik er nog aan toevoegen dat ik Snappers bespreking van Reves taal
zeer de moeite waard vond. Snapper wijst niet alleen op de ironische tweedeling in
al het werk van Reve tussen de archaïsche stijl die gebruikt wordt in het verhaal en
de spreektaal door Reves personages gebezigd, hij schenkt ook aandacht aan de
subtiele verschuiving in wat de personages zeggen. Een schitterend voorbeeld hiervan
is Frits van Egters of Erik Kylanders overgang van de eerste persoon enkelvoud naar
de eerste persoon meervoud, niet (zoals men zou verwachten) tijdens een dialoog,
maar wanneer zij in zichzelf spreken! Een dergelijke overgang dient niet verward te
worden met wat in het Engels gebruikelijk is, wanneer een moeder zegt: ‘Let's wash
our hands now Johnny’, in plaats van ‘Johnny wash your hands’. De ‘betekenis’
bevat zowel sociologische als psychologische aspecten die alleen ontcijferd kunnen
worden door zorgvuldig na te gaan wat er gebeurt in de tekst, iedere keer wanneer
deze overgang zich voordoet. Snapper schroomt niet de lezer een dergelijke analyse
voor te schotelen.
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Het is wellicht onvermijdelijk dat een recensent, geconfronteerd met een rijk en
veelomvattend boek als De Spiegel, in haarkloverij vervalt. Zelf ben ik gecharmeerd
van Reves verklaring over esthetische filosofie in het pseudo ‘Gesprek met Van het
Reve’ en in zijn autobiografische korte verhalen ‘Haringgraten’ en ‘Lof der
Scheepvaart’, opgenomen in Tien Vrolijke Verhalen (1961). Deze verhalen en hun
relatie met ander werk hadden mijns inziens vollediger besproken kunnen worden.
Wanneer Snapper zijdelings over Oud en Eenzaam zegt: ‘Het is altijd zeer opvallend
hoeveel aandacht Reve besteedt aan de details van de plaatsen die hij noemt’ (p. 174)
kunnen we een uiteenzetting hierover terugvinden in het pseudo-interview van twintig
jaar geleden. Tevens verdient de relatie tussen de herinnering van
concentratiekampslachtoffers in ‘Brief uit het Verleden’ (in Nader tot U), en de
laatste pagina van ‘Lof der Scheepvaart’ meer aandacht dan de summiere verwijzing
naar Tien Vrolijke Verhalen.
Maar zoals gezegd, het betreft hier slechts haarkloverij. De Spiegel der Verlossing
is een belangrijke bijdrage tot onze kennis van de moderne Nederlandse literatuur.
Het verdient de aandacht van onze collegae. Ik zou Professor Snapper aanraden een
Engelse versie van zijn werk te publiceren, ook al zou dit betekenen dat hij zelf Reves
passages zou moeten vertalen.
Wellicht zou een Engelse editie buitenlandse wetenschappers uiteindelijk ertoe
aanzetten Gerard Reve de internationale bekendheid toe te kennen die hij verdient.
Robert S. Kirsner (Los Angeles)

Kees Groeneboer, Het ABC voor Indië; Bibliografie van leermiddelen
Nederlandse taal voor Nederlands-Indië. KITLV, Werkdocumenten 5,
Leiden, 1991. 136 blz. f 30. ISBN 90-6718-029-7.
‘Lang voordat zich in Nederland arbeiders uit de landen rond de Middellandse Zee
vestigden, bezonnen onderwijsdeskundigen in Indië zich al op de wijze waarop het
Nederlands aan anderstaligen gegeven moest worden. Men was er zich ook al van
bewust dat de “inlander” die het Nederlands als een volstrekt vreemde taal moest
leren, een andere methode nodig had dan degene die het Nederlands in zijn eigen
omgeving als tweede taal naast zijn moedertaal had te gebruiken. Uit recente
verhandelingen over het onderwijs aan buitenlanders bijkt in het geheel niet dat de
vooroorlogse literatuur over deze problematiek bekend is’. Met deze woorden geeft
J.W. de Vries in zijn voorwoord het belang van deze bronnenpublikatie aan, niet
alleen voor historici en neerlandici maar ook voor dialectici en toegepast-taalkundigen.
Groeneboer heeft in deze bibliografie de leermiddelen beschreven die speciaal
werden vervaardigd voor het onderwijs Nederlands in Nederlands-Indië. Daarmee
is niet al het leermateriaal bijeengebracht dat voor dat doel in de voormalige kolonie
werd gebruikt. Want, zoals de samensteller in zijn inleiding opmerkt, tot
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ongeveer 1900 werd het Nederlands op scholen in Indië ‘als moedertaal aangeboden
en domweg als voertaal gebruikt, zonder rekening te houden met de daadwerkelijke
moedertaal of -talen van de kinderen’. Dat zal dus ook wel betekend hebben: gebruik
maken van voor de Nederlandse markt ontwikkelde leer- en leesboeken. In hoeverre
die praktijk ook na 1900 nog bleef bestaan, is niet duidelijk.
Groeneboers bronnenpublikatie loopt van 1612 tot 1950 en telt 365 titels die 955
deeltjes omvatten. Slechts zo'n 30% daarvan is in een Nederlandse bibliotheek
aanwezig, een even groot deel bevindt zich uitsluitend in Indonesië, terwijl 40% als
verloren gegaan moet worden beschouwd. Omdat 1950 als eindjaar werd gekozen,
heeft Groeneboer speciaal voor Nieuw-Guinea ontwikkelde taal- en leesboekjes die waren er ook! - buiten beschouwing gelaten. Ook een reeks als Kinderen in
Zonneland van mevrouw Renes-Boldingh waarvan ik vermoed dat die mede voor
gebruik op dat eiland was samengesteld, ontbreekt. Was het niet beter geweest de
overdracht van Nieuw-Guinea aan Indonesië als eindjaar van de bibliografie te
nemen?
Voor het overige niets dan lof voor dit pionierswerk, dat onder onvoorstelbaar
moeilijke omstandigheden, in de bloed-hete magazijnen van de Nationale Bibliotheek
in Jakarta, werd uitgevoerd. De titels zijn alfabetisch op auteursnaam opgenomen in
verschillende rubrieken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen taal- en
leesboeken, en publikaties vóór en na 1900. Dank zij een auteursnaam- en een
zakenregister zijn alle titels snel te vinden. En nu maar hopen dat de auteur ‘het er
niet bij laat zitten’ zoals De Vries in zijn inleiding verzucht, en zijn dissertatie over
de taalpolitiek inzake de Nederlandse taal in Nederlands-Indië tot een goed einde
brengt.
H.J. Boukema (Ankara)

Van Nu & Toen. Staalkaart van artikelen uit Ons Erfdeel. Rekkem, Stichting
Ons Erfdeel, 1990. 360 blz., Bfr. 950 / f 55. ISBN 90-70831-29-5.
Septentrion, le dialogue permanent. Choix de textes publiés dans Septentrion,
revue de culture néerlandaise. Rekkem, Stichting Ons Erfdeel, 1990. 208
blz. Bfr. 750 / f 43. ISBN 90-70831-31-7.
Niet alleen in de beperkte kring van de intra- en extramurale neerlandistiek, niet
alleen in de zoveel bredere culturele wereld als zodanig, maar ver daarbuiten is het
tijdschrift Ons Erfdeel een begrip geworden. Daar heeft het dynamische en
mediabewuste optreden van hoofdredacteur Jozef Deleu zeker toe bijgedragen. De
belangrijkste reden ligt ongetwijfeld in de kwaliteit van het blad zelf. Ons Erfdeel is
geen tijdschrift dat in wetenschappelijk opzicht grensverleggend wil zijn, maar dat
andere barrières wegneemt door, in de best mogelijke zin van het woord,
populariserend te werk te gaan - onafhankelijk, kritisch, en met steun van een groot
aantal deskundigen op diverse terreinen. In laatste instantie dankt het blad zijn
fenomenale succes aan de professionele en bijzonder intelligente wijze
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waarop het aan cultuurverspreiding doet, ook buiten het culturele circuit in enge zin.
Grenzen en met name grensoverschrijdingen zijn overigens niet van Ons Erfdeel
los te denken, niet zozeer omdat het administratieve centrum van de Stichting, zoals
bekend, op spuugafstand van Frankrijk ligt, maar vooral omdat de fundamentele
doelstellingen van Ons Erfdeel in die termen beschreven staan. Binnen het
Nederlandse taalgebied wil de Stichting de culturele samenwerking over de rijksgrens
heen bevorderen, in het buitenland wil zij de Nederlandse cultuur in zijn geheel meer
bekendheid geven. Dat die doelstellingen met idealistische voortvarendheid én
commercieel inzicht worden nagestreefd, blijkt uit de cijfers, die zonder meer
duizelingwekkend zijn. Van het tijdschrift Ons Erfdeel, opgericht in 1957, worden
12 000 exemplaren verkocht; van het Franstalige Septentrion, opgericht in 1972, 7
000 exemplaren; van het tweetalige jaarboek De Franse Nederlanden / Les Pays-Bas
français, opgericht in 1976, 2000 exemplaren. De brochure over het Nederlands, uit
1981, is momenteel beschikbaar in tien talen; die over de geschiedenis van de Lage
Landen, uit 1987, in zeven talen. In totaal zijn van deze beide brochures zowat
tweehonderdduizend exemplaren verspreid. Binnenkort verschijnt een derde brochure,
Hedendaagse Nederlandstalige prozaschrijvers, in vier talen. Er is een meer dan
gewone dosis vasthoudendheid en initiatief nodig om zoiets tot stand te brengen.
Hoewel het blad Ons Erfdeel al langer bestond, werd de Stichting Ons Erfdeel pas
in 1970 opgericht. Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van deze Stichting
verschenen vorig jaar twee bloemlezingen, één uit het Nederlandstalige tijdschrift
en één uit Septentrion. In Van Nu & Toen staan veertig artikelen, het Franstalige
boek telt er 32. Beide boeken dienen zich aan als staalkaarten en globaal gezien zijn
zij dat ook. De presentatie en de inhoudelijke spreiding van de artikelen bieden een
getrouwe weerspiegeling van de twee tijdschriften. Zoals ook de tijdschriften naast
elkaar bestaan en elkaar slechts incidenteel overlappen, zo zijn ook de raakpunten
tussen de beide boeken bijna toevallig. Het stuk van Philippe Noble over de
Nederlandse literatuur in Frankrijk kan men weliswaar twee keer lezen, maar de twee
andere auteurs die in beide boeken staan, Herman de Coninck en Anne Marie
Musschoot, behandelen telkens andere onderwerpen. Net als het blad is ook het boek
Septentrion op Frankrijk gericht, terwijl Van Nu & Toen, zoals Ons Erfdeel, meer
aandacht heeft voor de culturele verscheidenheid / eenheid van de Nederlanden en
voor de Nederlanden in de wijde wereld. In beide boeken worden, begrijpelijkerwijs,
de grote namen ten tonele gevoerd: in Septentrion is de langste bijdrage van de hand
van Annie Romein-Verschoor, maar ook Malraux over Du Perron staat er nadrukkelijk
in; in Van Nu & Toen is het langste stuk van Hella Haasse, en zorgen auteurs als
André Brink, Carmiggelt en Marten Toonder voor meer luister. De academische
wereld is eveneens met gevestigde reputaties vertegenwoordigd. Al met al dus twee
goed verzorgde, zeer solide en uitermate gevarieerde verzamelingen, evenbeelden
van de betreffende tijdschriften.
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Wat dit laatste aangaat zijn de bloemlezingen hun doel wellicht zelfs voorbijgeschoten.
Het boek Septentrion bestaat voor driekwart uit bijdragen die in de jaren tachtig in
het tijdschrift verschenen. In Van Nu & Toen is meer dan de helft van de artikelen
afkomstig uit de laatste vijf (van de 32) jaargangen van Ons Erfdeel. We hebben dus
te maken met staalkaarten van de zeer recente geschiedenis van de beide bladen.
Maar misschien zit ook daar een nuchtere bedoeling achter. Tenslotte hebben deze
boeken minder een terugblikkende dan een wervende functie, en die ligt ook en
vooral buiten de academische omheining waar men de geschiedenis van Ons Erfdeel
tenslotte met gebruikmaking van drie delen bibliografie kan afgrazen.
Theo Hermans (Londen)
Onlangs verscheen bij het ‘Centre for Low Countries Studies’ in Londen een
Engelstalige feestbundel voor R.P. Meijer, die van 1971 tot 1988 hoogleraar
Nederlandse taal - en letterkunde was aan de Universiteit van Londen. Het boek,
onder redactie van Jane Fenoulhet en Theo Hermans, heeft als titel Standing Clear
en bevat bijdragen van Margaretha Schenkeveld (over Werther Nieland), Lesley
Gilbert (over Elsschots Kaas), Jane Fenoulhet (over Vestdijk), Dick Boukema (over
de criticus P.M. Reinders), Frida Balk-Smit Duyzentkunst (over Achterberg), William
Woods (over Nijhoff), Kees Snoek (over G.J. Resink), Karel Bostoen (over Jan van
der Noot), Theo Hermans (over vertaalopvattingen in de Renaissance), Peter King
(over schilderkunst en toneel in de zeventiende eeuw), Ton Broos (over J.C.
Weyerman), J.W. de Vries (over Nederlandse invloed op het Indonesisch) en Reinier
Salverda (over de taalkundige H.J. Pos). Standing Clear (237 blz.) verschijnt als deel
1 in een nieuwe reeks ‘Crossways’, die naast het tijdschrift Dutch Crossing wordt
uitgebracht. Standing Clear is verkrijgbaar in een gebonden en een paperback-uitgave,
prijs respectievelijk f 85.50 en f 42.50 (of £ 25.50 en £ 12.50). Inlichtingen en
bestellingen bij het Centre for Low Countries Studies, Foster Court Room 35,
University College London, Gower Street, London WC1E 6BT, Engeland.
Uitgerekend tijdens het Elfde Colloquium Neerlandicum verscheen Studies over
Nederlandse vertalingen: een bibliografische lijst, samengesteld door Theo Hermans.
De lijst, die zowat 1400 titels van studies over in het Nederlands vertaalde literatuur
vermeldt en een veelzijdig register bevat, vormt deel 1 van de nieuwe reeks
‘Vertaalhistorie’. De volgende vijf delen in de serie, te verschijnen in de komende
twee à drie jaar, zullen bestaan uit materiaalverzamelingen met primaire teksten over
vertalen in de Nederlanden van de Renaissance tot de Tweede Wereldoorlog. Studies
over Nederlandse vertalingen (140 blz.; ISBN 90-71313-34-4) kost f 27.50. Intekenen
op de hele reeks (mét korting) is mogelijk rechtstreeks bij de uitgever: Stichting
Bibliographia Neerlandica, Antwoordnummer 93011, 2500 XM 's-Gravenhage.
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Van de IVN
IVN-prijs voor Olga Krijtová
Tijdens het Elfde Colloquium Neerlandicum, dat van 25-31 augustus 1991 plaatsvond
te Utrecht, werd in de algemene vergadering de IVN-prijs uitgereikt aan dr. Olga
Krijtová voor haar essay ‘De stem van de Lage Landen elders vernomen’. De
prijsvraag was door de IVN uitgeschreven ter viering van haar twintigjarig bestaan.
De jury bestond uit: J. Deleu, prof. dr. R.P. Meijer, mevrouw prof. dr. A.M.
Musschoot, mevrouw dr. M.L.A.I. Philippa en prof. dr. H. Schultink.

Juryrapport
De prijsvraag die de IVN ter gelegenheid van haar twintigjarig bestaan heeft
uitgeschreven, vroeg om een essay met als onderwerp ‘De stem van de Lage Landen
elders vernomen’. Het gebied van die stem stond geheel ter keuze van de auteur,
maar voorwaarde was dat er een duidelijk beeld gegeven zou worden van het
functioneren van die stem. Er werd met nadruk niet gevraagd om een wetenschappelijk
betoog maar om een goed leesbaar relaas waarin ook persoonlijke ervaringen aan
bod mochten komen. Aan die opdracht en voorwaarden werd geheel voldaan door
het essay dat een verslag geeft van de weerklank van de stem van de Lage Landen
in Tsjechoslowakije. Het essay begint met een inleiding over twee kleine koninkrijkjes
waar nogal gemopperd wordt, wat door de inwoners van een oud koninkrijk in het
oosten, nu een republiek, met verbazing beluisterd wordt omdat men daar al zo lang
heel andere stemmen uit de Lage Landen had opgevangen.
De auteur gaat dan na waar de Tsjechen en Slowaken vooral naar geluisterd hebben.
Er wordt gesproken over de vele bewonderaars die Erasmus al bij zijn leven in
Bohemen had en er wordt gesteld dat de eerste vertaling van Erasmus een Tsjechische
was. De militaire samenwerking van Tsjechen en Nederlanders in het begin van de
zeventiende eeuw wordt gememoreerd evenals de trek van Tsjechische studenten en
schilders naar Nederland. De auteur wipt dan over twee eeuwen heen en belandt bij
Hendrik Conscience die al vroeg royaal in het Tsjechisch vertaald werd en zo bijdroeg
aan de versterking van het Tsjechische zelfbewustzijn. Ook Multatuli en Herman
Heijermans werden in Tsjechoslowakije bekende namen.
Uitvoerig gaat de auteur in op de aard van de Tsjechische vertalingen uit het
Nederlands. Waarom werden Antoon Coolen en Johan Fabricius en Jan de Hartog
zo druk vertaald? De auteur verwijst naar buiten-literaire oorzaken en vraagt dan:
‘Maakt dat wat uit?’ Het essay culmineert in de beantwoording van die vraag en
beredeneert dat schrijvers die in Nederland en België literair niet de hoogste ogen
gooien van grote betekenis kunnen zijn in een land waar de
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politieke en sociale omstandigheden drastisch verschillen van de onze. Vooral om
de heldere en behartigenswaardige uiteenzetting van deze kwestie stelt de jury voor
dit essay met de prijs te bekronen.
augustus 1991
R.P. Meijer

ANV-Visserneerlandiaprijs voor S. Predota
Op 10 oktober 1991 werd in Wroclaw, Polen aan prof. dr. Habil. S. Predota de
ANV-Visserneerlandiaprijs uitgereikt. Dr. S. Predota, buitengewoon hoogleraar aan
de Universiteit van Wroclaw en sinds 1 oktober 1990 hoofd van de Erasmusleerstoel
Nederlandse taal, letteren en cultuur aldaar, mocht deze prijs in ontvangst nemen
vanwege zijn buitengewone verdiensten voor de extramurale neerlandistiek.

IVN-bestuur
Het IVN-bestuur voor de periode september 1991-september 1994 zal bestaan uit de
volgende personen:
Prof. dr. Th.A.J.M. Janssen, voorzitter;
Dr. Th. Hermans, ondervoorzitter;
Drs. P.G.M. de Kleijn, secretaris;
Drs. G.A. Elshout, penningmeester;
Dr. A. Berteloot, lid;
Prof. dr. H. Brems, lid;
Mw. prof. dr. A.M. Musschoot, lid;
Mw. prof. dr. S. Vanderlinden, lid;
(Bovenstaande personen vormen het ‘dagelijks bestuur’; onderstaande
bestuursleden vertegenwoordigen ieder een zogenaamd ‘taalgebied’.)
Prof. dr. W.F. Jonckheere, Zuid-Afrika;
Dr. P. de Klerk, Frankrijk;
Mw. dr. E. Mollay, Midden- en Oost-Europa;
Prof. dr. J.P. Snapper, Verenigde Staten en Canada;
Lilie Suratminto M.A., Indonesië;
Mw. prof. R. Trampus-Snel, Zuid-Europa;
Mw. drs. I. Wikén Bonde, Scandinavië.

NEM-redactie
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De in augustus afgetreden voorzitter van de IVN, F. Balk-Smit Duyzentkunst, is
toegetreden tot de redactie van NEM die tot september 1994 zal bestaan uit: F.
Balk-Smit Duyzentkunst, L. Beheydt, H.J. Boukema, Th. Hermans, R.P. Meijer en
J.W. de Vries.
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[Neerlandica extra Muros - mei 1992]
Twee gezichten van Marga Minco*
Johan Pieter Snapper (Berkeley)
Er zijn weinig Nederlanders die de naam Marga Minco niet kennen, de schrijfster
van Het bittere kruid, het boekje dat op zo'n bijzondere wijze de tragedie van haar
persoonlijke oorlogservaringen beschrijft. Zij is bij uitstek de schrijfster die naast
haar eigen overlevingsschuld ook - hoewel minder expliciet - een schuldgevoel bij
de Nederlandse bevolking oproept. Inderdaad is Marga Minco een best-selling auteur
in Nederland en in het buitenland een van de bekendste Nederlandse schrijvers.
Omdat Minco vaak over zichzelf schijnt te schrijven is de belangstelling voor haar
eigen persoonlijkheid altijd zo groot geweest. Het is dan ook geen wonder dat er
meer interviews met Marga Minco zijn verschenen dan met enige andere Nederlandse
schrijver.
Desondanks kent de gemiddelde lezer slechts één van haar gezichten - dat van de
zachtjes lijdende, passieve waarnemer van het onbegrijpelijke lot van haar eigen
familie in de laatste wereldoorlog. Men beschouwt Minco vaak als een overlevende,
iets minder reflecterende Anne Frank, een schrijver die op een dagboek-achtige
manier een aangrijpend verslag levert over het Nederlandse jodendom in verdrukking.
Een auteur van kleine autobiografische kronieken; eerder een documentalist dan een
echte schrijver. In de Nederlandse literatuurgeschiedenis neemt zij meestal haar
plaats in naast een Anne Frank of een Durlacher en niet naast Hermans, Reve,
Mulisch, Van der Heijden, Maarten 't Hart e.a. En ondanks het feit dat zij wel een
ereplaats inneemt op de aanbevolen leeslijst voor het middelbaar onderwijs (van
Anbeek en Goedegebuure) wordt zij weinig bestudeerd door universitaire neerlandici;
wat te betreuren is.
Het is onmiddellijk duidelijk dat de autobiografische en semi-autobiografische
elementen in Minco's werk het overwicht hebben. Maar dit wil niet zeggen dat de
wereld van Marga Minco slechts een statisch, ééndimensioneel theater is van de
steeds wederkerende zelfde verteller. In haar werk blijven de karakters, noch de
handeling, noch de beschrijving, noch de problematiek gelijk. In Het bittere kruid
(1957) bijvoorbeeld, is de verteller een teenager die als argeloze getuige de
geleidelijke ondergang van haar familie waarneemt van begin tot radeloos eind. Een
leeg huis (1966), dat zich na de oorlog afspeelt, gaat over een jonge vrouw, Sepha,
die naar Amsterdam terugkeert met een mede-lifter, Yona, haar alter-ego. In Sepha
portretteert Minco de min of meer vooruitstrevende jodin die ondanks haar leed en
lot haar toekomst tegemoet probeert te gaan. Het is Yona - zoals Jonas in de walvis,
zegt Minco - die wanhopig vastzit in haar verleden en die door zelfmoord een eind
maakt aan haar hachelijke bestaan.
Deze fascinerende tweevoudige hoofdpersoon is niet de enige karaktersplitsing
in de roman. In het tweede gedeelte van het boek zien we een heel ander gezicht

*

Lezing gehouden op het Elfde Colloquium Neerlandicum, augustus 1991
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van de Sepha die we in Amsterdam hebben leren kennen. Dit is de Sepha in Frankrijk,
waar zij - na haar man in Amsterdam te hebben achtergelaten - een avontuurlijke
verhouding met een Fransman begint. In dit vakantieoord vormt Sepha een scherp
contrast met haar vroegere zelf. Hier zien wij haar als een moedwillige avonturier
die vrij is - in ieder geval tijdelijk - van haar voor- zowel als haar na-oorlogse persona.
De glazen brug (1986) speelt zich af vlak na de bevrijding. De hoofdpersoon,
ditmaal Stella geheten, gaat op zoek naar de geboorteplaats van Maria Roselier, het
Vlaamse meisje wier naam en identiteit zij gedurende haar onderduikjaren overnam.
De vraag ‘wie ben ik eigenlijk?’, reeds overheersend in de vervreemdingsproblematiek
van Een leeg huis, neemt een centrale plaats in en slingert als een leidmotief door
het verhaal heen. Zoals altijd, combineert Minco deze identiteitskwestie met het voor
haar bijna net zo belangrijke plaats- en tijdsbesef. Minco verenigt zulke vragen door
het gebruik van steeds terugkerende motieven, vooral die van het huis, de straat, de
trein, de brug en de vinnig tikkende Minconische klok die de tijd van voren naar
achteren schijnt aan te geven, d.w.z. van het heden naar het verleden.
Een van die motieven die een belangrijke rol speelt in het identiteitsvraagstuk van
Marga Minco is het steeds veranderende beeld van de brug. In het verhaal ‘De
terugkeer’ (1965) zijn er twee bruggen, een vlak bij het huis van vroeger en een in
een park; beide symboliseren een overgang van het problematische heden naar een
idyllisch verleden waarin de kinderen van de hoofdpersoon nog leefden. Het is het
hardnekkige verleden dat de vader nu, na de oorlog, verhindert een normaal leven
te leiden, want zijn kinderen zijn in een concentratiekamp omgekomen en hij heeft
zijn huis van vroeger moeten opgeven. Als een kinderloze vreemdeling zwerft hij
rond in zijn eigen stad, niet meer wetend waar of wie hij is. Zijn brug leidt steeds
naar de wanhopige zijde van een verleden dat voorgoed weg is, en toch steeds
aanwezig blijkt te zijn. In Een leeg huis heeft de brug eenzelfde functie, tot aan het
eind van de roman, waar de brug ook als een passage in een nieuwe richting
functioneert. Na de woning van haar overleden vriendin te hebben bezocht, blijft
Sepha op de brug staan van waar zij afscheid neemt van haar alter-ego, d.w.z. van
haar tweede, naar het verleden gerichte gezicht. Daarom kan zij, zodra zij de brug
oversteekt, een nieuw leven beginnen.
In De glazen brug is de functie van de brug nog steeds een afrekenen met het
verleden zowel als een poging om het raadsel van leven en dood op te lossen. Hier
is de uit het verleden opdagende brug een metafoor van het leven. Als enige
overlevende van haar familie steekt Stella in verscheidene terugblikken een specifieke
brug over uit haar jeugd. Toch is het beeld van de brug hier veel complexer, want
Stella heeft haar leven in de eerste plaats aan een andere, echte brug te danken; of
liever, aan Maria Roselier, die haar dood vond door een val van een brug en het dus
voor Stella mogelijk maakte om de identiteit van dit Vlaamse meisje over te nemen.
In het beeld van de brug geeft Minco de hoop weer door de metaforische overbrugging
van verschillende plaats- en tijdaspecten; ook dient hij als wankele aanwijzer van
een steeds aanwezig noodlot
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of toeval dat het voor de levensreiziger onmogelijk maakt de weg voort te zetten. In
laatste instantie vertegenwoordigt de Minconische brug de mysterieuze schakel tussen
leven en dood waarin de hoofdpersoon zijn of haar identiteit terug probeert te vinden.
In de werken van Minco zijn deze vaak tegenstrijdige mogelijkheden te lezen in de
meervoudige gezichten van de personages.
De roman De val (1983) laat ons een ander gezicht zien van het bekende
Mincopersonage. Het gaat hier om een weduwe, Frieda Borgstein, wonend in een
bejaardenhuis. Ondanks het slechte weer gaat zij er op een dag op uit om inkopen te
doen voor haar 85ste verjaardag. Maar in plaats van haar verjaardag viert zij haar
dood door een val in een gemeenteput, met kokend heet water. In dit verhaal neemt
het kokende water de plaats in van het dodelijk water onder de brug van Maria
Roselier in De glazen brug. Hier is het de put die de dualiteit van haar leven en dood
ontbindt. Nu de overlevende niet meer overleeft, wordt ook het geheim van haar
leven onthuld. De put met water en de put die haar graf vormt sluiten zowel de
identiteitskwestie als het dubieuze bestaansrecht waarmee Frieda haar hele leven
heeft geworsteld af.
Toch verschillen de gezichten van de bovengenoemde karakters niet zo erg van
elkaar. Het zijn eerder variaties, nauw verbonden aan een gedeelde problematiek.
Als men een heel ander Mincogezicht wil leren kennen, dan moet men de werken
van haar lezen die - ogenschijnlijk tenminste - niets of weinig met de oorlog te maken
hebben en tegelijkertijd een veel helderder inzicht in het gehele oeuvre van deze
schrijver verschaffen. Ik heb het over de verzamelde verhalen, kinderverhalen,
televisiestukken, dromen en zelfs nog niet verschenen stukjes. Met andere woorden,
om de schrijver Marga Minco te kunnen waarderen moet men behalve de
oorlogsverhalen ook de rest van haar werk in beschouwing nemen.
Omdat de populariteit van Het bittere kruid zo groot is, vergeet men bijna dat Minco
met een heel ander soort verhaal debuteerde. In de jaren vijftig schreef zij een aantal
korte bitter-vrolijke verhalen voor het maandblad Mandril, dat in zekere zin de
invloed van Tsjechov, Katherine Mansfield en zelfs Gerard Reve vertoont. In het
algemeen zijn dit absurde verhalen vol zwarte humor, waarin de mensen vaak de
grenzen van normaal sociaal gedrag te buiten gaan. Een van de hoofdfiguren in die
verhalen is een gehuwde, kinderloze vrouw van middelbare leeftijd die, met opzet
of niet, in een hachelijke positie raakt. ‘Een voetbad’ (1951) beschrijft hoe een
eenzame, overspannen huisvrouw in haar eigen huis van een welbespraakte indringer
een voetbad krijgt als bestrijdingsmiddel tegen haar misère. Te laat merkt de
nietsvermoedende vrouw dat het voetbad uit langzaam hard wordend cement bestaat.
In het verhaal getiteld ‘In het voorbijgaan’ (1959) is de vrouw zelfbewuster. Hier
ontvangt de verveelde echtgenote van een drukke veearts een vreemdeling bij haar
thuis, die haar man dringend wil spreken. Deze is er niet en tussen de twee ontstaat
onmiddellijk een erotische verstandhouding, ondanks het feit dat de vrouw
hoogzwanger is. In ‘Een verhoor’ (1951), een verhaal vol typische Minconische
toevalligheden, zien wij een variatie op het prozaïsche beeld van de huisvrouw. Op
Kafkaeske
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wijze wordt deze van een misdaad en een affaire beschuldigd waarvan zij niets afweet.
Zij ondergaat een verhoor door twee vreemde mannen, waarbij zij door haar
beschuldigers ondervraagd, beledigd en mishandeld wordt. Maar zij trekt zich hiervan
weinig aan, alsof elke afwijking van haar routine beter is dan haar saaie dagelijkse
leven.
Bijna hetzelfde beeld van de getrouwde vrouw beschrijft Minco in het verhaal
‘Iets anders’ (1957). Maar hier is de vrouw wel degelijk schuldig aan een misdaad
en aan een affaire. Een vrouw uit gegoede kring begaat in een opwelling een
winkeldiefstal; ze steelt een trui. De diefstal wordt ontdekt en de vrouw wordt door
de politie verhoord. Als verontschuldiging vertelt zij dat ze het uit verveling had
gedaan. Ze wilde ‘iets anders’. ‘Het doet er niet toe wat, als het maar anders is’, zegt
ze tegen de politie. Dit z.g. ‘andere’ is eigenlijk een symptoom van een leven, waarin
zij minstens twee rollen speelt en vaak een ander gezicht heeft. De lezer leert dat
deze dame bij het aantrekken van de trui ineens en met voldoening moet denken aan
de verhouding die ze zeven jaar geleden met een zakenrelatie van haar man had.
Zodoende krijgt zij een erotische sensatie van de diefstal, en zeker geen schuldgevoel.
De agressieve houding van de verwaarloosde echtgenote loopt als een herkenbaar
motief door Minco's verhalen. In het verhaal ‘De vriend’ (1959) probeert de vrouw
zich van haar dominerende man te bevrijden door een erotische relatie met zijn beste
vriend te beginnen. Zij krijgt hem zo ver een dagje met haar aan het strand door te
brengen, maar helaas verder niets, wat haar met diepe teleurstelling vervult. In het
verhaal ‘De man die zijn vrouw liet schrikken’ (1956) draait Minco de rollen om. In
dit allerabsurdste verhaal over een echtpaar van middelbare leeftijd is het de man
die wel eens iets anders wil. Hij wil niet iemand anders, maar wil zijn eigen vrouw
graag van een andere kant leren kennen. Hij verstopt zich voor haar, bespiedt haar
op allerlei vreemde manieren en probeert haar te laten schrikken. Niets lukt; zij blijft
koel en kalm en doet net of alles heel gewoon is. Maar op een dag, terwijl hij haar
tijdens het eten tevergeefs probeert te overtuigen een zenuwarts te raadplegen, valt
zijn servet onder de tafel. Als hij het opraapt, aait hij per ongeluk het been van zijn
vrouw. Zij begint te gillen, moet naar de kliniek gebracht worden, terwijl hij
vastgenageld op zijn stoel blijft zitten met het servet in zijn hand.
De wanverhoudingen tussen man en vrouw die Minco zo beeldend beschrijft
getuigen, voorzover men ze serieus kan nemen, niet zo zeer van een ironische
benadering van het huwelijksleven als van een cynische tekening van alle menselijke
verhoudingen. Minco heeft vanaf haar jeugd een scherp oog gehad voor situaties die
het menselijk tekort illustreren. In Het bittere kruid en Een leeg huis zien wij hoe
vooral de joodse kinderen gedurende de oorlogsjaren werden gesard en uitgescholden
door de buurkinderen en medeleerlingen. Voor Minco was dit slechts gedeeltelijk
een aspect van een groeiend antisemitisme. In de eerste plaats ligt deze neiging om
de medemens te benadelen en te bespotten in ieder mens. Dit pessimistische oordeel
van de mens wordt heel duidelijk in de verhalen waarin Minco kinderen op elkaar
laat reageren. Hoewel de joodse kinderen vaak de dupe zijn van gemene niet-joodse
kinderen, gebeurt
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het ook andersom; en niet zelden vertonen ook joden onder elkaar discriminerend
gedrag. In het verhaal ‘De tekening’ (1959) bijvoorbeeld speelt het joods-zijn eigenlijk
geen rol in de wanverhoudingen tussen kinderen onderling en tussen het kind en haar
ouders. Het gaat eerder om het algemene probleem van de discriminatie van insiders
ten opzichte van de outsider. Het meisje Katie wordt wegens haar dikte uitgescholden
door - en uitgestoten uit - de kring van haar klasgenoten. Op zekere dag probeert
deze outsider het aanzien van de andere leerlingen te verwerven door iets te doen
wat niemand anders zou durven. Zoals vaak in Minco's verhalen speelt ook hier de
erotiek een rol. Het meisje tekent een naakt mannetje met een sterk vergroot
geslachtsdeel en geeft het papiertje door in de klas. Na een matig gegiechel onder
de leerlingen wordt zij met het tekeningetje in haar hand door de onderwijzeres
betrapt. Na schooltijd is zij alles behalve de nieuwe heldin; zij wordt door haar
klasgenoten net als altijd nageroepen; al is het nu met een nieuw scheldwoord.
Dit is echter maar een gedeelte van het verhaal. Er is nog een andere manier waarop
dit door angst en minderwaardigheidsgevoel gekwelde meisje haar folteraars probeert
te evenaren. Het is van meet af aan evident dat ook zij schuldig is aan de
wanverhouding van haar eigen wereld. Het verhaal begint met een ontbijtscène,
waarin zij een plan beraamt om haar ouders op een gemene manier te irriteren, onder
meer door een glas melk op de tafel omver te gooien. Op deze manier geeft zij uiting
aan haar eigen paradoxale gevoelens. Zij is in ieder geval niet het enige slachtoffer,
noch zijn haar achtervolgers de enige kwellers in haar dagelijks leven; en Katie kan
zodoende ook genieten van het bevredigende gevoel om haar eigen pijn op iemand
anders te projecteren.
In een interview dit voorjaar vertelde Marga Minco mij dat haar (absurde) verhalen
eigenlijk als verlengingen van haar oorlogsverhalen beschouwd moeten worden. En
voorzover die verhalen ook pas na de oorlog zijn verschenen, klopt dat. Aan de andere
kant - zo heet trouwens een van haar verhalenbundels - is het ook zo dat de
oorlogsverhalen in zekere zin als verlengstukken van de andere verhalen gelezen
kunnen worden. De problematiek in haar werk - vooral het antisemitisme - is tenslotte
ook een outsider-insider probleem in extremis. Het beschrijft het toppunt van de
slechte neigingen in de mens; en daarom moet de hele mensheid de schuld van de
onderdrukker delen. De twee gezichten van Marga Minco zijn twee aspecten van la
condition humaine, waarin men weer heel duidelijk kan zien dat de afkeer van mensen
ten opzichte van de buitenstaander ook aanwezig is in de buitenstaander vis-à-vis de
medemens. In dit opzicht ontziet Minco ook zichzelf als de bijna autobiografische
verteller niet. In ‘De mexicaanse hond’ (1967) b.v., een jeugdherinnering uit de jaren
twintig en dertig, zijn het niet alleen de antisemitische tiraden van een fanatieke
Hitler over de radio die de verteller zich herinnert, maar ook het dochtertje van de
visboer, dat altijd naar vis stonk. En, net als in het verhaal ‘De tekening’, wordt dit
onaantrekkelijke meisje geschuwd en verafschuwd door haar klasgenoten, inclusief
door de toen nog bij de meerderheid behorende verteller zelf.
In het autobiografische verhaal ‘Het scherm’ (1973) tekent Minco een fascine-
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rend beeld van een onverwachte outsider, nl. de vijand. Het speelt zich af in een
ziekenhuis in het begin van de oorlog. Naast de verteller, die aan tbc lijdt, leert de
lezer enkele van de andere patiënten kennen: een zeker Nellie, een totaal door haar
medepatiënten genegeerde vrouw, die zich daarom achter een scherm verschuilt. De
enigen die heel lief voor haar zijn en haar regelmatig komen bezoeken zijn de door
alle andere patiënten geminachte drie ‘moffenmeiden die syf hebben opgelopen’ en
in een apart zaaltje liggen, en drie W.A. mannen in uniform, die vooral de moeder
van de verteller met angst en verachting vervullen. Het scherm waarachter Nellie
zich geborgen voelt symboliseert niet alleen de scheiding tussen moffen en joden
maar vooral ook tussen de meerderheid en de minderheid. Het scherm is een metafoor
van scheiding tussen de ‘ins’ en de ‘outs’. Door de figuur van Nellie wordt het
duidelijk dat de discriminatie ten opzichte van de W.A. mannen en de moffenmeiden
- overigens gerechtvaardigd - niet alleen gebaseerd is op het feit dat zij de vijand
vertegenwoordigen als wel omdat zij ‘anders’ zijn. In het overige werk van Minco
zien wij dat het metaforische scherm nooit op dezelfde plek blijft staan. Het staat
niet alleen tussen de Duitsers en de Nederlanders, maar ook tussen de nazi's en de
joden, en ook tussen de Nederlandse meerderheid en een Nederlandse minderheid.
Dit dubbele gezichtspunt van Margo Minco is haar meest pessimistische.
Zoals ik reeds heb aangeduid heeft Marga Minco ook een gezicht dat minder
somber is. Dit gezicht, reeds bespeurbaar in o.a. de figuur van de ontevreden
huisvrouw, wordt zichtbaar, als ik dat zo mag zeggen, vooral in haar kinderverhalen.
Hier ontmoeten wij karakters die hun leven volgens de willekeurige spelregels van
hun eigen fantasie leiden. Deze willen niet alleen iets anders, maar zijn als
sprookjesfiguren echte buitenstaanders, ook wat communicatie betreft. Het boekje
Kijk 'ns in de la. Een leesboek voor jongens en meisjes van zes tot 10 jaar (1963) is
een soort ‘tafeltje dekje’ sprookje, waarin meneer Bovendien en zijn gezel Subiet,
een fietsreis maken met een tafel. Ontsnapt aan de sleur van het dagelijks leven van
mensen en dieren maken de twee wereldreizigers allerlei avonturen mee. Ze komen
o.a. terecht bij een meneer Kluizenaar die zijn hele leven heeft besteed aan de
bestudering van de echo en zelf in een echotaal spreekt. Ook ontmoeten zij een man
die in een legohuis woont en die een tunnel laat graven om aan de andere kant van
de aarde te geraken. Hij wil de tafel van meneer Bovendien als lift gebruiken om de
lange doorreis te bespoedigen. Dit populaire sprookje heeft veel gemeen met het
verhaal voor volwassen mensen, ‘Meneer Frits’ (1954), waar de hoofdpersoon a.h.w.
een combinatie is van de twee zojuist genoemde figuren. Meneer Frits, een kluizenaar,
houdt zich ook bezig met taalproblemen, in dit geval is zijn specialiteit ‘het
verkleinwoord in de Gelderse dialecten’. Zijn tweede passie is het graven van een
tunnel om naar de andere kant van de aarde te komen. Ook het echomotief is hier
aanwezig. Er is net een telefoon bij Frits thuis aangelegd en wanneer hij hem voor
het eerst wil proberen, gaat hij naar het postkantoor, belt zichzelf op, raakt in de war
over waar en wie hij nu is en is ervan overtuigd dat Frits ‘onderweg is naar de andere
kant’.
De andere kant is steeds de andere zijde die op asymmetrische wijze wel degelijk
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bij het hele Mincogezicht hoort. De zorgvuldige lezer ziet de pijn en de humor, zowel
als de werkelijkheid en het sprookje van haar absurde wereld in de motieven die in
haar werk domineren. Wij herkennen het alom aanwezige lege huis, het dwangmatige
reizen naar elders, zij het over een brug of door een tunnel, het gebrekkig contact
met anderen, het alleen zijn, de hardnekkige identiteitskwestie en het verbijsterende
toeval als schakels in het oeuvre van Minco, die een onmiskenbare eenheid vormen.
Ik zou graag besluiten met een samenvatting van het kinderverhaaltje ‘De wandelende
struik’, dat Marga Minco in 1970 publiceerde. En ik wil u vragen of u de twee
gezichten van de schrijver herkent in een verhaal dat, mutatis mutandis, de
Minconische wereld in een notedop vertegenwoordigt.
Er was eens een jasmijnstruik die er op een dag genoeg van had altijd maar op dezelfde
plek in het park te staan. Op een avond trekt hij zijn wortels uit de grond en wandelt
de stad uit. Hij plant zich op een boerderij, waar de boer en zijn dochter, zowel als
de kippen en de geit, grote waardering hebben voor zijn mooie takken en bloemen.
Toch krijgt de struik na een tijdje weer zin om verder te gaan. Hij komt aan in een
dorp, waar hij zich midden op het marktplein vestigt. Het hele dorp, van burgemeester
tot de melkboer, is verrukt van de prachtige struik. Er wordt een groot feest gegeven,
maar de struik trekt twee dagen later zijn wortels weer uit de grond en wandelt verder.
De jasmijn komt vervolgens terecht in een uitgestrekte tuin vol bomen, bloemen
en andere bloeiende struiken. Hier voelt de struik zich gelukkig. Maar de eigenaars
van het landgoed, een baron en barones ontdekken de vreemdeling: een ordinaire
jasmijn midden in het rozenperk! De baron neemt maatregelen. Hij draagt zijn
knechten op de struik te verwijderen. Met hun hakbijlen en zagen komen die bij het
rozenperk. De baron en barones hadden voor deze gelegenheid hun speciale
jachtkostuums aangetrokken. Ze verheugen zich enorm op zo'n verzetje. Maar de
struik was helaas al weg.
De diep onthutste zwervende struik komt nu terecht in een dennenbos, waar hij
zijn wortels wil strekken. Hij wordt door een lange tak van een sparreboom op zijn
bladeren getikt. ‘Zeg, vrind, wat doe je daar?’ vraagt de spar. ‘Ik wil me hier vestigen,’
zegt de struik. ‘Dat zou ik maar laten,’ zegt de spar. Nu mengen ook de andere denneen sparrebomen zich in het gesprek. ‘Zie je niet dat je hier niet hoort?’ vraagt er een.
‘Je bent van een heel ander soort,’ zegt een andere. ‘Maak dat je wegkomt uit ons
bos,’ roept een grote denneboom, die tot dan toe had gezwegen. ‘Vort!’
Vermoeid komt de struik weken later terug in het stadspark van vroeger. Als de
andere struiken hem vragen hoe het in de wereld is, zegt de struik, gelaten, dat het
overal hetzelfde is. ‘Maar je zult toch wel veel avonturen beleefd hebben?’ ‘Ja’, zegt
de struik. ‘Ik heb het een en ander meegemaakt. Ik zal het jullie wel eens vertellen.’
Het verhaal eindigt met drie zinnetjes die een merkwaardige toepassing zijn op
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Minco's eigen zuinige verteltechniek: ‘Maar het duurde nog maanden voor hij zijn
verhaal deed. Want het werd net winter. En in de winter zeggen struiken heel weinig.’
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Nederlandstalige Surinaamse literatuur
Een kort overzicht van de laatste tien tot vijftien jaren
Ch. H. Eersel (Amsterdam)
Literaire taalkeuze
Men is gewoon de letterkunde in te delen volgens de taal waarin ze geschreven is.
Dat dit criterium niet altijd houdbaar is, blijkt uit b.v. de onderverdelingen die men
binnen één naar taal gedefinieerde letterkunde maakt. Zo wordt de Spaanse letterkunde
meestal onderverdeeld in de Spaanse (van Spanje dus) en de Latijns-Amerikaanse.
In Latijns-Amerika zelf wordt de literatuur doorgaans nationaal gepresenteerd:
Mexicaanse, Argentijnse, Columbiaanse. Wat de Engelse letterkunde betreft, spreekt
men van Britse en Amerikaanse.
Maar wanneer een land veeltalig is, zou men de nationale samenhang van de
literaire cultuur geweld aandoen, als alleen de taal als indelingscriterium gebruikt
zou worden. Daar in twee- of meertalige landen ook persoonlijke, individuele tweeof meertaligheid voorkomt, kan het gebeuren dat een schrijver zijn werken in
verschillende talen schrijft, ja, zelfs binnen één werk kan hij verscheidene talen
hanteren, of aan codewisseling doen. Voor zijn eigen landgenoten/lezers hoeft hij er
geen vertalingen of toelichtende voetnoten bij te voegen, omdat die lezers ook
meertalig zijn. Men zal dus om de samenhang, de eenheid zo men wil, van veeltalige
letterkunde aan te geven andere criteria moeten hanteren. Welke mogelijkheden tot
literaire taalkeuze heeft de Surinaamse schrijver?
De volgende talen hebben de laatste jaren een literaire functie gekregen, dat wil
zeggen, dat er een redelijk aantal literaire werken in geschreven en gepubliceerd
worden.
1. Het Nederlands, dat de officiële taal is van Suriname en ook de enige
onderwijstaal is.
2. Het Sranan, dat de algemene omgangstaal is, de lingua franca. Het is (nog) niet
gestandaardiseerd. De literaire schrijftraditie is vrij jong, veertig jaar.
3. Het Sarnami (Hindi), dat is de Surinaamse variant van het Hindi, liever gezegd,
een zelfstandige ontwikkeling van een aantal aan het Hindi verwante Indiase
talen. Ook in deze taal is de literaire schrijftraditie erg jong. Het standaard Hindi
van India heeft wel een literaire traditie. De sociale functie van het Sarnami is
beperkt tot etnische groepstaal.

Er worden in Suriname behalve de drie genoemde talen nog wel vijftien talen
gesproken, maar de literaire produktie in die talen is verwaarloosbaar klein. Natuurlijk
is er zoals overal in de wereld een levendige orale traditie. De bewerking daarvan
komt langzaam op gang. De publikatie van dergelijke volksverhalen geschiedt meestal
in tweetalige edities: Nederlands en de oorspronkelijke taal.
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Als een Surinaamse schrijver het Nederlands kiest als literaire taal, kan hij twee
kanten op. Hij kan zich zo goed mogelijk houden aan het standaard Nederlands van
Nederland, het A(B)N dus, met dien verstande dat hij verschillende niet-Nederlandse
woorden zal moeten gebruiken om de Surinaamse natuur te kunnen beschrijven. Hij
kan ook als uitdrukkingsmiddel het zogenaamde Surinaams-Nederlands gebruiken,
dat is de variant van het Nederlands die dagelijks mondeling wordt gebruikt, en
waarin de laatste tijd literair geëxperimenteerd wordt. Overigens schreef Albert
Helman reeds in 1954 in deze variant van het Nederlands zijn bewerking van Green
Pastures van Marc Connelly. Toch is het meeste werk van Albert Helman in het
standaard Nederlands geschreven. Zelfs van de codewisseling Nederlands/Sranan,
die bijna hèt kenmerk is van de door Surinamers in het Nederlands geschreven
verhalen, maakt Albert Helman nauwelijks gebruik. Bij Edgar Cairo treffen we het
andere uiterste. Het Surinaams-Nederlands is zijn literaire taal bij uitstek. Hij gaat
daarin zo ver dat men zijn Surinaams-Nederlands Cairojaans is gaan noemen. In
Suriname kunnen de lezers weinig waardering voor Cairo's taal opbrengen: zo praten
we toch niet? Cairo's succes in Nederland komt doordat de Nederlandse lezers het
‘echte’ Surinaams-Nederlands niet kennen.
De Surinaamse schrijver van Creoolse afkomst kiest dus het standaard Nederlands,
het Surinaams-Nederlands, het Sranan of combinaties daarvan. De Hindostaanse
schrijver kan dezelfde talen kiezen plus het Sarnami, het Hindi of het Urdu. Hindi
en Urdu worden gekozen afhankelijk van de aangehangen religie, respectievelijk
Hindu of Islam.
In Nederland zullen de Surinaamse schrijvers hun werken altijd voorzien van
vertalingen, voetnoten of woordenlijsten.

Surinaamse letterkunde
Ondanks de verscheidenheid in literaire taalkeuze kunnen we toch aannemen dat er
zoiets bestaat als de Surinaamse letterkunde. Schrijvers en lezers maken uit wat ze
een Surinaams literair werk noemen. De taal en de plaats (Suriname of Nederland)
spelen daarbij geen rol. Michiel van Kempen (1987, p. 30) stelt de volgende definitie
voor van de Surinaamse literatuur:
Surinaamse literatuur omvat alle orale en geschreven literatuur
voortgebracht in een of meer van de door groepen gehanteerde talen van
Suriname, waaruit een (historisch gefundeerd) bewustzijn blijkt van te
horen tot Suriname en bij te dragen aan de uitbouw van het Surinaamse
cultuurgoed.
Maar reeds lang vóór Van Kempens definitie werd, vooral door jongeren, de inhoud
van die definitie toegepast om b.v. juist Albert Helman buiten te sluiten. De generatie
van de jaren zeventig vond Helman en zijn werken niet representatief voor Suriname.
En waarom niet? Helman was naar de mening van die groep te westers. En toch lazen
ze hem! Die zeventigers moesten zich ergens tegen afzetten. Ze waren druk bezig
met het omhoog halen van een Surinaams nationaal besef, iets dat overigens reeds
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in de jaren vijftig was ingezet, maar nu op 25 november 1975 een bijzonder accent
zou krijgen door de onafhankelijk-
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heidsverklaring. Pas recentelijk, in de jaren negentig vooral, komt er een
herwaardering voor Albert Helman als Surinaams schrijver.

Nederlandstalige Surinaamse letterkunde
a. In Nederland
In het navolgende beperk ik mij tot een kort overzicht van de Surinaamse letterkunde
die in het Nederlands is geschreven. Daartoe reken ik ook het Surinaams-Nederlands.
Dat Nederlands kan voor wat de woordenschat betreft merkbaar verschillen van dat
van Noord-Nederland zonder echter daardoor geheel onverstaanbaar te worden voor
de Noordnederlandse lezers. Het gaat dan niet alleen om de uit andere talen
overgenomen woorden ter aanduiding van de tropische natuur, maar ook om woorden
die in het moderne Noordzee-Nederlands verouderd of vergeten zijn of in andere
betekenissen voorkomen, zoals bottelarie voor bijkeuken en kraken voor het
aanmoedigen van een favoriete sportclub. Wie belangstelling heeft voor de
woordenschat van het Surinaams-Nederlands kan terecht bij Van Donselaar,
Woordenboek van het Surinaams-Nederlands (1976, 19892). In syntactisch opzicht
verschilt het Surinaams-Nederlands weinig van het A(B)N. De uitspraak wijkt wel
af van de standaard uitspraak van het A(B)N.
In de laatste tien à vijftien jaren treedt steeds duidelijker een verschil aan het licht
tussen de Surinaamse schrijvers die in Nederland wonen en daar hun werken laten
uitgeven, en de schrijvers die in Suriname wonen en publiceren. Het verschil betreft
het lezerspubliek en de thema's. De Surinaamse schrijvers in Nederland richten zich
primair of zelfs uitsluitend tot Europees-Nederlandse lezers. Hun taalkeuze past zich
aan bij het taalgebruik van die lezers. Als ze afwijkend Nederlands of andere talen
gebruiken verklaren ze de afwijkende woorden. In Suriname doen de schrijvers dat
niet. Wat de thema's betreft, zien we dat de in Nederland wonende Surinaamse
schrijvers een soort verdediging of rechtvaardiging van hun anders zijn naar voren
brengen: migrantenliteratuur dus. Een gevestigd auteur als Albert Helman die tot de
Nederlandse canon behoort, keert in zijn laatste werken terug tot zijn ‘roots’. Lees
b.v. zijn Hoofden van de Oayapok! Roman in vijf redevoeringen, uit 1984. Maar zijn
ruim tachtig werken kan men moeilijk tot de migrantenliteratuur rekenen. Hij werd
in 1903 geboren en kwam reeds in het begin van de jaren twintig naar Nederland en
integreerde zich in de Nederlandse en Europese cultuur.
De jongere schrijvers, die bovendien pas een jaar of vijftien in Nederland wonen
schrijven allemaal over hun herkomst, over de ontmoeting of botsing met de ‘witte’
cultuur. Edgar Cairo, geboren in Suriname in 1948, is de meest produktieve van hen.
Hij schrijft zowel poëzie als proza, in het Nederlands en in het Sranan, maar vooral
in het Surinaams-Nederlands. Door zijn eigenzinnig gebruik van het
Surinaams-Nederlands heeft hij in Nederland nog meer bekendheid verworven dan
door het strikt literaire van zijn werk. Kollektieve schuld of famir' man sani (1976)
heeft ook in Suriname lezers gevonden. Zijn andere werken zijn niet erg populair in
zijn geboorteland, voornamelijk door het gebruik van het Cairojaans.
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Merkwaardig is zijn gewoonte tweetalige titels aan zijn boeken te geven, ofschoon
de inhoud eentalig Surinaams-Nederlands is: Obja sa tan a brewa! Er zal geen einde
zijn aan brouwsels van magie!, gedichten uit 1975; Adoebe-lobi Alles tegen alles
(1977); Mi boto doro / Droomboot havenloos (1980). Edgar Cairo schrijft in zijn
romans, gedichten en toneelstukken over de Afro-Surinaamse cultuur, over de Creool
in Suriname zelf en in Nederland. In feite is de rode draad in zijn werk de moeizame
strijd voor emancipatie van de zwarte mens met zijn zwarte cultuur.
Een ander voorbeeld van een jongere auteur die in Nederland woont is Astrid
Roemer, geboren in 1947. Ook zij beoefent net als Cairo alle genres: poëzie, drama
en romankunst, maar zij schrijft in gewoon A(B)N. Wel komen er Sranan woorden
in haar teksten voor, maar die verklaart ze voor de Nederlandse lezer. Haar thema's
zijn terug te brengen tot de migrantenliteratuur, echter niet zo nadrukkelijk als bij
Cairo. Daarnaast speelt het vrouw zijn een bijzondere rol in haar boeken, waardoor
ze een universeler karakter krijgen. Neem mij terug Suriname (1974) beschrijft het
heen en weer geslingerd worden tussen Nederland en Suriname; een soort
heimwee-literatuur kan het genoemd worden, hetgeen in de titel van de herschrijving
duidelijker wordt: Nergens ergens (1983). Echte bekendheid in Nederland verwierf
Astrid Roemer met Over de gekte van een vrouw (1982). Met de roman Levenslang
Gedicht (1987) is zij gaan behoren tot de canon van de Nederlandse letterkunde. En
toch heeft deze roman een Verantwoording nodig van twee en halve pagina om
bepaalde passages te verklaren voor de Nederlandse lezer. Op de achterflap van het
boek staat:
Levenslang Gedicht gaat over het zoeken naar God, dus over het geworstel
met geliefden; over bloedverwanten, dus over de angst voor de dood.
Levenslang Gedicht is een tocht langs de kringloop van ons bestaan.
De opbouw van het werk in vier delen rondom de wisseling van Europese seizoenen
doet ook al niet vermoeden dat hier een Surinaamse schrijfster aan het woord is. Het
boek opent met ‘I zon in stier, de natuur zoekt vastigheid... de zon verspreidt warmte;
de knoppen springen open...’. Het tweede deel loopt van februari tot en met april en
van september tot en met december. De delen drie en vier bestrijken weer andere
jaargetijden, zodat de wisseling van de jaargetijden niet chronologisch is. In 1989
verscheen van haar de novelle Alles wat gelukkig maakt. Daarin wordt over een
driehoeksverhouding verteld.
Bij Joanna Werners, geboren in 1953, krijgen we de combinatie zwart bewustzijn
en feminisme in de Nederlandstalige Surinaamse letterkunde. Haar roman Droomhuid
(1987) is de eerste lesbisch-feministische roman in de Surinaamse letteren genoemd.
Bea Vianen werd geboren in 1935. Ze debuteerde met gedichten en korte verhalen
in Suriname. Zij woont en publiceert in Nederland. Opzettelijk gebruik van het
Surinaams-Nederlands komt in haar werken niet voor. Zij is echter Surinaamser in
haar thema's dan Astrid Roemer. Haar meest bekende roman Sarnami hai is al oud,
1969, en heeft als thema het verzet tegen knellende tradities, in dit geval een meisje
dat in opstand komt tegen de Hindostaanse
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tradities. Knellende banden proberen te breken, ontkomen aan dwingende
voorschriften en opvattingen, allemaal thema's die we terugvinden in haar andere
romans, zoals Strafhok (1971) en Geen onderdelen (1979). In Ik eet, ik eet, tot ik niet
meer kan (1973) zijn herinneringen aan haar eigen jeugd verhuld, waaronder het
leven in een R.K. meisjesinternaat in de kolonie Suriname.
Een schrijfster die zich pas in 1982 in Nederland vestigde is Thea Doelwijt. Zij
werd geboren in 1938. In Suriname behoorde ze tot de groep vernieuwers van het
toneel. In Nederland houdt zij zich weer bezig met cabaret en toneel. Het toneelstuk
Iris (1987) is een protest tegen het militarisme in Suriname. Dat militarisme en de
beruchte moorden van december 1982 hebben veel Surinaamse pennen in beweging
gezet.
Zo verscheen in 1988 De tranen van Den Uyl, een toneelstuk geschreven door
Hugo Pos over een Surinaams journalist en de decembermoorden. Hugo Pos, geboren
in 1913, is een aparte figuur onder de in Nederland wonende Surinamers. Aan de
ene kant schrijft hij verhalen die in Suriname spelen en uit hij zijn emotionele
betrokkenheid bij zijn geboorteland, zoals in De tranen van Den Uyl. Aan de andere
kant neemt hij in zijn poëzie en verhalen duidelijk afstand van wat migrantenthematiek
heet, en schrijft hij universeel. Zijn verhalenbundel Het doosje van Toeti (1985) is
een voorbeeld van zijn gerichtheid op Suriname, zijn tweede verhalenbundel De
ziekte van Anna Printemps (1987) speelt overal. Nog meer dan in het proza vindt
men in de poëzie van de in Nederland wonende Surinamers de migrantenthematiek
terug: heimwee, protest tegen de koloniale culturele overheersing, vervreemding en
discriminatie. Vele gedichten worden tweetalig uitgegeven (met vertalingen in het
Nederlands). Op de Surinaamse poëzie-avonden wordt de traditie uit het geboorteland
voortgezet om, voor een begrijpend eigen publiek, gedichten vanaf een podium voor
te dragen. Baldewsingh, geboren in 1962, is een dichter die zowel in het Nederlands
als in het Sarnami publiceert. Zijn bundel Nederlandse en Sarnami gedichten
verscheen in 1988 onder de titel Voor wat ze werkelijk te zeggen hebben.

b. In Suriname
In het voorgaande is erop gewezen, dat in dit artikel alleen de in het Nederlands
verschenen werken uit de Surinaamse letterkunde besproken zullen worden, en dat
we ons verder zullen beperken tot de laatste tien à vijftien jaar. De in Nederland
wonende schrijvers publiceren hun poëzie in het Nederlands of in tweetalige bundels,
in Suriname verschijnt veel werk in andere talen dan het Nederlands. De
Nederlandstalige werken die hier aangehaald worden zijn dus niet representatief voor
de gehele Surinaamse letterkunde zoals die momenteel beoefend wordt in Suriname.
De situatie in Suriname is ook anders dan in Nederland voor wat literaire taalkeuze
en thematiek betreft. In de eerste plaats komt daar de migrantenthematiek niet voor.
De landen, werelddelen moet ik zeggen, van herkomst: Afrika en Azië, spelen wel
af en toe een rol in de poëzie en in het drama, maar niet overheersend en zeker niet
in de zin van heimwee of terugkeer. Nederland
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komt in de literatuur naar voren als het land van de overheerser, vandaar
anti-kolonialisme als thema. Maar over ontmoeting en over botsing wordt niet
gesproken. Slavernij en contractarbeid worden nog steeds verwerkt in de literatuur,
omdat de pijnlijke gevolgen daarvan nog voelbaar zijn. Het verzet tegen de
Surinaamse elite die klakkeloos de Europese (= Nederlandse) cultuur heeft
overgenomen is ook een van de vele thema's, die toch weer indirect te maken hebben
met Nederland. Maar we komen ook de nationalistische verheerlijking van eigen
land, volk, natuur en geschiedenishelden tegen. De taalkeuze is duidelijk. De
niet-Nederlandse woorden en zinnen in Nederlandstalig werk krijgen geen vertaling
mee, poëzie en toneelwerken zijn meestal eentalig niet-Nederlandstalig. Het proza
daarentegen is overwegend in het Nederlands of het Surinaams-Nederlands. Een
overzicht van de Nederlandstalige letterkunde van Suriname geeft dus
noodzakelijkerwijs slechts een fragmentarisch beeld van de literaire bedrijvigheid
in dat land. Als men leest dat Suriname multicultureel, multi-etnisch en multilinguaal
is, dan wil die typering nog niet zeggen dat de bewoners zelf dit zo ervaren in de
dagelijkse praktijk. Die verscheidenheid is hun eenheid: zo is Suriname.

Dichters
Er zijn schrijvers die voornamelijk poëzie hebben gepubliceerd en wel overwegend
in het Nederlands.
De meest bekende onder hen is Shrinivasi, geboren in 1926. Hij heeft ook wel
gedichten gepubliceerd in andere talen dan het Nederlands, maar de poëzie die hem
bekendheid heeft gegeven is Nederlandstalig. Van Slory daarentegen, de grootste in
het Sranan schrijvende dichter, moet juist het omgekeerde gezegd worden. Hij blijft
daarom jammer genoeg buiten dit overzicht van Nederlandstalige schrijvers.
Shrinivasi heeft ook de gewoonte om aan zijn bundels tweetalige titels te geven,
terwijl de gedichten zelf voor het merendeel in het Nederlands zijn geschreven.
Ofschoon Suriname - natuur, mensen en geschiedenis - zijn inspiratiebron is, kan
men niet zeggen dat hij beperkt nationalistisch is. Zijn poëzie heeft een zacht
melancholische ondertoon. In 1984 verscheen een grote door Geert Koefoed
samengestelde bloemlezing van zijn gedichten onder de titel Een weinig van het
andere.
Bhai (geboren in 1935) publiceerde slechts één bundel gedichten: Vindu (1982).
De titel is Hindi en betekent geheim, maar de gedichten zelf zijn in het Nederlands.
Zijn lyriek is filosofisch-beschouwend.
In de derde plaats kan genoemd worden Trudie Guda (geboren in 1940) die in
haar bundel Vogel op het licht (1981) de actuele situatie van Suriname op poëtische
wijze verwoord heeft.
Geheel anders dan de drie genoemde dichters is Orlando Emanuels. Hij werd
geboren in 1927, publiceerde reeds in de jaren zestig enkele verspreide gedichten,
maar verwierf pas in de jaren tachtig bekendheid. Het is alsof de militaire dictatuur
die in 1980 werd ingesteld hem tot poëtische rijpheid bracht. Zijn poëzie is
geëngageerd. In de bundel Getuige à decharge (1987) komt een dichter
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naar voren die gerijpt de jaren van onderdrukking in poëzie weet te verwoorden.
Verschillende Surinaamse schrijvers hanteren naast het Nederlands en de Surinaamse
talen ook het Engels in hun poëzie. Eén van hen heeft echter ook een bundel in het
Nederlands uitgegeven. Martha Tjoe Nij, geboren in 1953, publiceerde in 1982 de
bundel Vandaag is de dood, met erotische lyriek.
Voor wat de laatste tien tot vijftien jaren betreft kan nog één in Suriname wonende
schrijver genoemd worden die voornamelijk poëzie heeft gepubliceerd. Het is Albert
Mungroo, geboren in 1931. Hij heeft ook heel veel gedichten in het Sranan en enkele
in het Engels geschreven. De belangrijkste thema's in zijn gedichten zijn religie en
filosofie, b.v. in Een zucht uit het hart (1982).
Er zijn nog talrijke ‘minor poets’ te noemen, maar hun werk is wat de kwaliteit
betreft te wisselvallig, zowel literair als typografisch. Wat het laatste betreft, moet
men weten dat Suriname nauwelijks uitgevers kent en zeker geen uitgevers die bereid
zijn poëzie uit te geven. De meeste dichters publiceren daarom noodgedwongen hun
bundels in eigen beheer en zorgen zelf voor de distributie. Zo'n manier van
boekproduktie komt de typografische kwaliteit beslist niet ten goede.
De volgorde waarin deze zes ‘Nederlandstalige’ dichters genoemd zijn, zegt ook
wel iets over de kwaliteit van hun poëzie. Maar ik haast mij om deze uitspraak weer
ongedaan te maken. Het is moeilijk om het dichterlijke werk van de verschillende
schrijvers grondig met elkaar te vergelijken. Er is nog nauwelijks sprake van duidelijke
stijlen, consistente scholen, richtingen en poëtische opvattingen. De literaire kritiek
is ook nog onvoldoende ontwikkeld of eigenlijk afwezig. Het gehele literaire bedrijf
in Suriname is nog aan het groeien. Het lijkt ook dat de poëzie in de eigen talen
sterker is.

Verhalen
Zoals gezegd worden in de verschillende Surinaamse talen veel gedichten geschreven,
vooral in het Sranan. Het proza is evenwel een schaars goed op de Surinaamse literaire
markt. Men kan daarvoor vele oorzaken aangeven. Eén daarvan is het ontbreken van
uitgevers, die het financiële risico van het uitgeven van omvangrijk literair werk
willen dragen. De Surinaamse romanschrijvers wonen misschien mede daarom in
Nederland, waar ze wel uitgevers kunnen vinden. Dat ze daarmee soms concessies
moeten doen ter wille van de leesbaarheid in Nederland, nemen ze op de koop toe.
Voor een bundel gedichten van 35 pagina's kan men misschien een uitgever vinden.
In ieder geval kan zo'n bundel in eigen beheer worden uitgegeven. Een roman of
verhalenbundel uitgeven is een kostbare aangelegenheid, vooral als men niet zeker
is van de kopers. En toch kan een aantal schrijvers genoemd worden die in de laatste
jaren verhalen en romans gepubliceerd hebben. Bijna allen hebben in het Nederlands
gepubliceerd, want romans in de nationale talen zijn zo goed als afwezig.
René de Rooy (1917-1974) had in zijn jonge jaren buiten Suriname, en wel op
Curaçao, literaire bekendheid verworven. Eind vijftig keerde hij naar Suriname terug
en bleef er tot een paar jaren vóór de onafhankelijkheid in 1975. Hij stierf
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buiten Suriname, in Mexico, in 1974, maar pas na zijn dood verscheen in 1979 het
min of meer autobiografische werk Verworpen vaderland. Het boek verscheen in
Nederland. Verbitterd en scheldend neemt De Rooy afscheid van zijn vaderland.
De meest populaire schrijver, zowel van poëzie als van proza, is R. Dobru
(1935-1983) geweest. Hij heeft veel gedichten in het Sranan geschreven. Het zijn
bijna alle nationalistische en/of sociale protestverzen. Hij oogstte veel bijval wanneer
hij ze op politieke podia voordroeg. Zijn verhalen zijn in een spontaan, ongekunsteld
Surinaams-Nederlands geschreven. Ze gaan over liefde en sociale misstanden of
politiek. Literair zijn ze niet hoogstaand maar door de volksthema's boden ze
herkenbare situaties aan de gewone lezers. Enkele boeken: Tori boto (1976) waarin
eerder verschenen verhalen zijn verzameld en Abango en andere verhalen (1980).
Als we toch van een literaire ‘school’ willen spreken, dan moet R. Dobru genoemd
worden. Hij heeft veel navolgers: zijn stijl, zijn onderwerpen en zijn wijze van
voordragen zijn gemeengoed geworden. De laatste paar jaren neemt zijn invloed af.
Een man die pas op hoge leeftijd zijn verhalen publiceerde is M.Th. Hijlaard
(1890-1979). Zijn bundel herinneringen verscheen pas in 1978 onder de titel Zij en
ik. Daarin komen kostelijke verhalen voor over het volksleven uit het begin van de
twintigste eeuw.
Het is al gezegd: de meeste in Suriname wonende schrijvers beoefenen zowel de
poëzie als het proza. De volgende twee auteurs konden daarom evengoed hierboven
onder de dichters genoemd worden. Ze worden onder de verhalenvertellers genoemd,
omdat ze daarmee meer bekendheid hebben gekregen.
Frits Wols, geboren in 1938, publiceerde in 1981 de gedichtenbundel Surine Cyclus
en in 1991 Zo anders met gedichten uit de periode 1986-1990. Sterk is zijn poëzie
niet, de vorm is traditioneel. Zijn proza is te vinden in de korte romans: Buitenvrouw
(1977) en Het groene labyrint (1988). Hij behandelt in die boeken voorvallen uit het
gewone leven. Zijn verhalen situeert hij in Suriname. Mede daardoor wordt zijn proza
graag gelezen.
Paul Marlee (geboren 1938) probeert zowel in zijn poëzie als in zijn proza nieuwe
vormen en werkt universele thema's uit. Zijn gebundelde poëzie verscheen in de
jaren rondom de onafhankelijkheid. Zijn romans zijn Boropata's (1974) en Proefkonijn
(1985). Het zijn geen omvangrijke boeken. Proefkonijn speelt gedeeltelijk buiten
Suriname; het gaat over het altijd zoeken naar eenheid en identiteit. In dat opzicht
is het thema universeel te noemen. Ook Boropata's is niet typisch Surinaams, want
het gaat eigenlijk over de problematiek van het volwassen worden, in dit geval dan
in de tropen.
De geschiedenis van Suriname heeft weinig historische romans opgeleverd. Reeds
in 1903 verscheen van de hand van een R.K. missionaris, H. Rikken, de historische
roman Codjo de brandstichter, en later, in 1931 het bekende boek van Albert Helman
De stille Plantage over de tragische ondergang van een Hugenotenfamilie in Suriname
in de zeventiende eeuw. Er schijnt een kleine opleving in dat genre gekomen te zijn.
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Cynthia McLeod (geboren 1936) publiceerde in 1987 in Suriname de historische
roman Hoe duur was de suiker? Binnen de vier maanden was het uitverkocht en
verscheen er een tweede druk. Het is het verhaal van een joodse familie in de tweede
helft van de achttiende eeuw. De Surinamers willen kennelijk wel verhalen lezen
over hun eigen geschiedenis. McLeod vertelt het verhaal vlot en boeiend. Voltaire
laat in Candide (1759) een neger uit Suriname de vinnige woorden zeggen: ‘Tegen
die prijs eet U suiker in Europa’, terwijl hij wijst op zijn verminkte lichaam en de
ellendige toestand waarin hij verkeert. In Hoe duur was de suiker? situeert McLeod
haar verhaal in hetzelfde land en in dezelfde periode als de passage uit Candide, en
vertelt over slavernij, plantagewerk en ook over slavenverzet: de prijs van de suiker!
Maar haar verhaal gaat toch primair over een joodse familie, zodat het eigenlijke
thema zoals aangeduid door Voltaire niet wordt uitgediept.
Het verzet van de slaven leidde vaak tot rebellie. Een van de legendarische leiders
was Tata Colin uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Ruud Mungroo (geboren
in 1938) heeft over hem een korte roman geschreven: Tata Colin (1982). Colin werd
gevangen genomen en veroordeeld. Maar in zijn verhaal laat Mungroo hem door de
muren van de gevangenis heen over de wateren de legende invliegen. Hij zal eens
terugkomen om zijn volk te bevrijden. Mungroo schrijft ook gedichten en hoorspelen.
De staatsgreep van 1980 is het onderwerp van Julien Colijn (1981) geschreven
door Eddy Pinas, geboren in 1939. Het is geen echte historische roman omdat het
onderwerp en de situatie eigentijds zijn.
Ten slotte wordt genoemd Dorus Vrede, geboren in 1949, die in Rond het sterfbed
van mijn dorp (1987) heel bewogen het dramatische verhaal vertelt van het vollopen
van het Brokopondo-stuwmeer in de jaren zestig en het verdrinken van dorpen en
heilige plaatsen, en het ongeloof van de eenvoudige dorpelingen dat zoiets mogelijk
zou kunnen zijn.
Dit korte overzicht van de recente Nederlandstalige Surinaamse literatuur in Nederland
en in Suriname is uiteraard onvolledig. Vele beginnende dichters en prozaschrijvers
zijn niet genoemd, nog niet. De genoemde schrijvers kunnen wel min of meer
representatief genoemd worden voor de Surinaamse letterkunde in het Nederlands
van de afgelopen tien tot vijftien jaren.
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Het onnut van intersubjectieve gegevens in taalkundige
beschrijvingen van het Nederlands
Arie Sturm (Oldenburg)
Dat er werk aan de winkel is, weet ieder zinnig taalkundige. Daar is geen aanmaning
van Balk-Smit Duyzentkunst voor nodig. De vraag is alleen wat voor werk. In deze
reactie op Kirsner (1991) wil ik beargumenteren dat het soort werk dat Kirsner
voorstaat, ons alleen maar verder van huis brengt.
Wellicht is het buiten de muren niet helemaal doorgedrongen, maar er is door
Nederlandse taalkundigen (en trouwens ook taalkundigen van andere nationaliteiten)
al het nodige gepubliceerd over wat Kirsner (1991: 12) ‘de methode van de botte
bewering’ belieft te noemen en het vermeende ‘nut van intersubjectieve gegevens
in taalkundige beschrijvingen’. Samen met mijn vakbroeder Johan Kerstens heb ik
me daarbij niet onbetuigd gelaten. Ik zou daarom wellicht kunnen volstaan met een
verwijzing naar Kerstens en Sturm (1979), Sturm en Kerstens (1981) en Kerstens en
Sturm (1989), maar de zaak waar het om gaat, is van zo wezenlijk belang voor het
taalkundig onderzoek, dat het me beter lijkt nog eens uit te leggen waarom het licht
dat Kirsner (1991) gezien heeft en waarvan hij zo aanstekelijk verslag doet, alleen
maar een dwaallicht is.
Als taalkundig onderzoek iets aan het licht heeft gebracht dan is het wel dat iedere
normaal toegeruste volwassene beschikt over een verbijsterende hoeveelheid kennis
met betrekking tot zijn moedertaal. Die kennis is, zo leren ons de verschillende
deeldisciplines binnen de taalwetenschap, van uiteenlopende aard. Een belangrijk
onderscheid in dit verband is dat tussen enerzijds kennis van het taalsysteem, d.w.z.
kennis van de regels en principes die bepalen hoe in een taal taaluitingen fonologisch,
morfologisch, syntactisch en semantisch opgebouwd kunnen zijn, en anderzijds
kennis van het gebruik van taaluitingen, d.w.z. kennis omtrent de mogelijke
antwoorden op de vraag: Wat kan ik zeggen, tegen wie, over wat, in welke situatie,
op welke manier, met welke bedoeling. Kirsner gaat er kennelijk van uit dat de
distributie van de uitroep hoor, waar het hem om begonnen is, een kwestie is die ligt
op het terrein van het taalgebruik. Dat blijkt uit zijn zgn. ‘vriendelijkheidshypothese’:
hoor heeft als semantisch kenmerk VRIENDELIJKHEID en past daarom alleen achter
taaluitingen die dat kenmerk ook hebben (p. 13). Om nu, zoals het een wetenschapper
betaamt, op intersubjectieve wijze te toetsen of zijn hypothese klopt, heeft Kirsner
een enquête gehouden onder moedertaalsprekers van het Nederlands die paren van
zinnen voorgelegd kregen als (p. 13):
(1) Wim is net geslaagd, hoor!
(2) Wim is net verongelukt, hoor!
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Daarvan moesten ze dan aangeven welke van de twee ‘beter Nederlands’ is.
Daarmee stelt Kirsner zijn proefpersonen, zonder dat ze dat in de gaten hebben,
feitelijk voor een onmogelijke opgave. Immers, of het nu gaat om kennis van het
taalsysteem dan wel om kennis van het taalgebruik, voor beide geldt dat
moedertaalsprekers zich van het merendeel van die kennis niet bewust zijn. En hoe
lastig het is die kennis bewust te maken, realiseert zich iedere taalkundige telkenmale
als er weer werk aan de winkel is. En dan heeft die taalkundige nog het voordeel dat
hij weet waar hij naar op zoek is en dus waar hij bij zijn beschouwing van taaluitingen
op moet letten, welke eigenschappen daarvan voor zijn onderzoek relevant zijn en
welke niet. De proefpersonen bij enquêtes als die van Kirsner, weten dat niet. Waarop
moeten zij, met hun slechts onbewuste kennis, de voorgelegde zinnen beoordelen?
Op overeenstemming met de regels van het taalsysteem? Dan is er bij een paar als
(1) en (2) geen onderscheid te maken. Hoor behoort tot de klasse van de zgn.
interjecties die zich o.a. kenmerken door het ontbreken van syntactische
verbindingsmogelijkheden (De Groot, 1963). Ze vormen dus altijd zelfstandige
taaluitingen. En geen enkele regel van het Nederlandse taalsysteem verbiedt om twee
zelfstandige taaluitingen in nevenschikkend verband op elkaar te doen volgen, zelfs
niet als de ene ‘vriendelijk’ is en de andere niet. Dat men, als men zulks doet,
hoogstwaarschijnlijk de mensen van zich vervreemdt, is een andere zaak. Of moeten
de proefpersonen de voorgelegde zinnen beoordelen met betrekking tot hun onbewuste
kennis van hun taalgebruik? Dat is niet minder lastig, want niet alleen is het evident
dat juist bij die kennis aanmerkelijke verschillen kunnen bestaan tussen
moedertaalsprekers, afhankelijk van intelligentie, sociale klasse etc., maar ook dient
men zich bij een dergelijk oordeel communicatieve situaties voor te stellen waarin
de te beoordelen zinnen al dan niet bruikbaar zijn en de een heeft nu eenmaal een
grotere fantasie, of rijkere ervaringen dan de ander. Wie weet bij voorbeeld of er niet
proefpersonen zijn geweest, die, op het verkeerde been gezet door de komma die
Kirsner in zijn voorbeeldzinnen gebruikt, hoor in (1) en (2) opgevat hebben niet als
interjectie maar als een imperatief met de betekenis ‘luister’?
Kirsner is gefrappeerd door de 21 proefpersonen van de 22 die, conform zijn
hypothese, zin (1) als ‘beter Nederlands’ beoordeelden. Ik daarentegen ben meer
geïntrigeerd door die ene proefpersoon die zin (2) beter vond. Wat ging er bij die
beoordeling in godsnaam in het hoofd van de betreffende persoon om? Misschien is
het wel iemand die een Wim kent die uitermate dom is, steeds voor alles zakt en
bovendien heel erg onhandig is. Niemand die het kan zeggen.
Kortom, de gegevens die een enquête als die van Kirsner oplevert, zijn in zeer
hoge mate onbetrouwbaar. De onderzoeker weet net zo min als waarschijnlijk de
proefpersonen op welke van de zeer vele eigenschappen van de voorgelegde zinnen,
de oordelen berusten. En hij kan dat ook niet achterhalen. Wellicht wil men mij
tegenwerpen dat de betreffende gegevens toch maar mooi in overeenstemming zijn
met de door Kirsner opgestelde hypothese. Dat echter, bevestigt alleen maar de
onbetrouwbaarheid ervan. Als Kirsner de moeite had genomen om een deskundige
te raadplegen over zijn hypothese, dan was
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namelijk direct gebleken dat die hypothese onhoudbaar is. Kirsner baseert zijn
hypothese (p. 13) op de ‘relatieve ongewoonheid of ongebruikelijkheid’ van de
zinnen:
(3) Val dood, hoor!
(4) D'ruit, hoor!
(5) Geen toegang voor onbevoegden, hoor!

Dat dit eigenaardige zinnen zijn, daar wil ik best in meegaan. Maar dat dat niets te
maken kan hebben met Kirsners vriendelijkheidshypothese, laten de volgende zeer
normale zinnen zien:
(6) Als je dat nou nog één keer doet, dan kan je voor mijn part echt doodvallen
hoor.
(7) Nog één keer en ik stuur je naar de rector hoor.
(8) Hé, je mag hier godverdomme niet zo maar naar binnen hoor.

Alle drie zinnen waar de onvriendelijkheid van afdruipt en toch is hoor er perfect op
zijn plaats.
Wat is dan wel de regelmaat, aangenomen dat die er is, achter de distributie van
hoor? Daar komt men, zo hoop ik hierboven duidelijk gemaakt te hebben, nooit en
te nimmer achter met enquêtes als die van Kirsner. Waar hij, evenals vele taalkundige
enquêteurs vóór hem (zie Sturm en Kerstens (1981)) aan voorbijziet is een zeer
wezenlijk onderscheid voor taalkundig onderzoek: dat tussen taalgebruik en
taalbeschouwing. Moedertaalsprekers zijn te beschouwen als deskundig waar het
gaat om het in spontaan taalgebruik blijk geven van de onbewuste kennis die ze
hebben van het taalsysteem (de grammatica) van hun moedertaal en het adequate
gebruik van taaluitingen. Maar waar het gaat om de gerichte beschouwing van taal
en taalgebruik teneinde die onbewuste kennis bewust te maken, zijn het, op zijn
zachtst gezegd, over het algemeen volstrekte leken.
Ten onrechte veronderstelt een enquête als die van Kirsner dus dat
moedertaalsprekers ook getrainde taalkundigen zijn. Weliswaar denken ze dat helaas
zelf ook maar al te vaak, maar niets is minder waar.
Wil men, in het streven naar betrouwbare intersubjectieve gegevens,
moedertaalsprekers raadplegen, dan moet men ze derhalve aanspreken in hun
hoedanigheid van deskundige, d.w.z. als taalgebruiker, en niet, zoals in de enquête
van Kirsner gebeurt, als taalbeschouwer. Dat houdt dus in dat men bandopnames zal
moeten maken van spontaan taalgebruik en dan maar afwachten of en wanneer de
deskundigen hoor believen te gebruiken (en hopen dat ze zich daarbij niet per ongeluk
vergissen!).
Niet overigens dat een eventuele verzameling van dergelijke objectieve gegevens
de taalkundige onderzoeker veel verder zal helpen. Aan hem immers blijft hoe dan
ook de taak om op basis van die gegevens te bedenken waar het om gaat: de regel
die de distributie van hoor op de gemaakte bandopnames bepaalt. Die regel wordt

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1992

namelijk niet bij die bandopnames meegeleverd. Lukt het de onderzoeker de regel
te vinden die de distributie van hoor op de gemaakte opnames
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correct verantwoordt, dan is het nog maar de vraag of het de juiste regel is: Wie weet
zijn er wel gebruiksmogelijkheden van hoor die niet door de betreffende regel gedekt
worden, maar die toevallig in het bandenbestand niet voorkomen. Hoe kom je
daarachter?
Door te doen wat iedere taalkundige normaliter doet: er eens rustig voor gaan
zitten en als deskundig en getraind taalbeschouwer aan de hand van zelf
geconstrueerde taaluitingen gericht te gaan zoeken wat zoal de gebruiksmogelijkheden
van hoor zijn. Subjectief of niet, dát is de manier waarop de taalkundige aan de meest
betrouwbare feitenbasis kan komen. Het is niet anders.
Maar verdient dit soort onderzoek dan wel het predikaat ‘wetenschappelijk’? Zeker
wel. Immers bij de zo verzamelde feitenbasis zal het gewoonlijk niet blijven. De
betreffende onderzoeker zal naar beste kunnen een hypothese opstellen over de
regelmaat die het door hem onderzochte verschijnsel beheerst. Als het goed is, zal
hij die hypothese, net als in andere wetenschappen, mondeling en/of schriftelijk
voorleggen aan het zgn. ‘forum’: de verzameling collega-deskundigen, i.c. andere
taalkundigen die hij voor zijn onderzoek weet te interesseren. Zij zijn het, die
uiteindelijk bepalen of een hypothese houdbaar is of bijgesteld of verworpen moet
worden, en niet de mensen op straat. Dat geldt in iedere wetenschap, ook in de
taalkunde. En het is alleen op die manier dat de voor wetenschappelijkheid vereiste
intersubjectiviteit ontstaat. Laat ik een en ander met een voorbeeld adstrueren. Een
paar uurtjes intensief en gericht nadenken aan mijn bureau en op de fiets en een
gesprek met mijn collega Carla Broeder, die al jaren aan Duitse studenten Nederlands
uitlegt wanneer ze hoor wel en niet kunnen gebruiken, hebben mij, volgens ‘de
methode van de botte bewering’ tot de volgende hypothese gebracht met betrekking
tot de distributie van hoor:
(9) De distributie van hoor wordt bepaald door drie factoren.
1. Het gebruik van hoor veronderstelt een bepaalde mate van
vertrouwelijkheid tussen gesprekspartners en is daarom beperkt tot
informeel taalgebruik.
2. Daarin geldt dat een combinatie van taaluiting en hoor als illocutief
effect moet hebben dat de spreker de hoorder voor iets waarschuwt
of de hoorder iets toezegt/toegeeft.
3. Voor dat iets geldt daarbij steeds dat de spreker ziet of vermoedt
dat de hoorder er andere opvattingen over heeft dan de spreker zelf.

Laat ik wat (9) zegt eerst demonstreren aan een minimaal paar:
(10) Op de A1 staat een file.
(11) Op de A1 staat een file hoor.

Een eerste verschil tussen (11) en (12) is dat met (11) een waarschuwing gegeven
kán worden, terwijl (12), conform wat (9) zegt over illocutief effect, niet zo maar
een mededeling kan zijn, maar per se een waarschuwing is (of een toegeving, bij
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kind houdt vol en vader maakt met (12) een eind aan het gezeur).
Beschouwen we (10) en (11) beide als een waarschuwing. Wat is dan het verschil?
Stellen we ons, voor het antwoord op die vraag, twee personen voor die per auto op
weg zijn naar Amsterdam, waarbij hen verschillende reisroutes ter beschikking staan.
Degene naast de bestuurder heeft zojuist via haar walkman gehoord dat er een file
op de A1 staat. Ze wil de bestuurder daarvoor waarschuwen. Volgens mij kan ze dat
alleen met (11) doen als ze ziet of vermoedt dat de bestuurder van plan is over de
A1 naar Amsterdam te rijden en zij vindt dat hij dat beter niet kan doen. Dit
vermoeden bij de spreker over verschil van opvatting tussen hem en de toegesprokene,
is afwezig bij een waarschuwing als (10). Hier geeft de spreker een waarschuwing
zonder meer. Uit het bovenstaande volgt ook waarom bij de verkeersmededelingen
op de radio, hoewel bedoeld als waarschuwing, nooit sprake kan zijn van (11), maar
altijd sprake zal zijn van (10). De spreker op de radio kan niks zien of vermoeden
omtrent het gedrag of de plannen van de toegesprokenen en dus ook niet zijn andere
opvatting daarover kenbaar maken. Dus moet hij volstaan met het neutrale (10).
Hieruit valt weer op te maken, dat de eerste factor die in (9) genoemd wordt als
bepalend voor de distributie van hoor, informeel taalgebruik, wellicht alleen maar
een bijverschijnsel is van de derde factor. Een correct gebruik van hoor veronderstelt
dat de spreker vertrouwd is met, zicht heeft op het gedrag en/of bepaalde opvattingen
van de toegesprokene, en dat het gepast is dat de spreker te kennen geeft dat hij dat
gedrag afkeurt en/of de betreffende opvattingen niet deelt. Hetzelfde verschil als
tussen (10) en (11) is waar te nemen bij taaluitingen die een toezegging/toegeving
behelzen:
(12) Je hebt gelijk.
(13) Je hebt gelijk hoor.

Met het uiten van (13) geeft de hoorder expliciet te kennen dat hij ziet of vermoedt
dat de toegesprokene zijn toegeving niet verwacht, dus over die toegeving een andere
opvatting heeft dan de spreker. De spreker van (12) laat zich daarover niet uit. Zoals
al bleek bij (11) kunnen taaluitingen met hoor meerduidig zijn wat betreft hun
illocutief effect. Een duidelijk geval daarvan is (14):
(14) Ik ga weg hoor.

In (14) kan sprake zijn van een toezegging, bij voorbeeld aan een toegesprokene die
blijkens zijn gedrag graag alleen wil zijn en, naar de spreker weet of vermoedt, de
verwachting heeft dat de spreker niet weg zal gaan; ook kan er sprake zijn van een
waarschuwing, bij voorbeeld in een situatie waarin de toegesprokene zich in de ogen
van de spreker ergerlijk gedraagt, of een situatie waarin de toegesprokene naar het
idee van de spreker een andere verwachting heeft dan dat hij weggaat. Dat die andere
verwachting er moet zijn, blijkt uit het feit dat het onzinnig is (14) te uiten bij
voorbeeld tegen iemand die je zojuist ten afscheid gekust hebt en die jou vervolgens
uitlaat.
Kijken we nu met (9) in de hand naar de eerder gegeven voorbeelden.
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In (9) speelt het kenmerk VRIENDELIJKHEID geen rol. (9) voorspelt dus terecht niet,
in tegenstelling tot de hypothese van Kirsner, dat de zinnen (6)-(8) ongewoon zijn.
(6) en (7) kunnen geuit worden in een situatie waarin de toegesprokene gedrag
vertoont dat de spreker niet zint, ze hebben een waarschuwend effect. Evenals (8)
die bruikbaar is in een situatie waarin de toegesprokene gedrag vertoont dat de spreker
voor onjuist houdt. Van (3) en (4) voorspelt (9) correct dat ze vreemd zijn, omdat de
illocutie van de betreffende taaluitingen niet spoort met hoor: er is geen sprake van
een waarschuwing of toegeving, maar van een verwensing, resp. bevel.
Zodra overigens een bevel tevens een waarschuwend karakter heeft, is
combineerbaarheid met hoor weer wel mogelijk. Men zie het verschil tussen (15) en
(16):
(15) * Ga naar bed hoor.
(16) Je gaat nu naar bed hoor.

Hetzelfde geldt bij voorbeeld voor een verwensing met een toegevend karakter. Men
vergelijke (3) met (17):
(17) Voor mijn part mag je doodvallen hoor.

In tegenstelling tot (3) en (4), is (5) homoniem. Er kan sprake zijn van een (formeel)
verbod, dan is de zin inderdaad vreemd. Maar ook kan er, bij voorbeeld in een situatie
waarin de spreker de toegesprokene die zorgeloos een deur binnen wil gaan, wijst
op het daarop bevestigde bekende bord, sprake zijn van een waarschuwing. Dan is
(5) volstrekt normaal. Van (1) en (2) voorspelt (9) dat ze beide even normaal en
bruikbaar zijn in bij voorbeeld een situatie waarin de toegesprokene gedrag vertoont
dat de spreker niet zint, of dat hij voor onjuist houdt, gegeven het feit dat Wim net
geslaagd, resp. verongelukt is. De zinnen hebben dan een waarschuwend effect.
Tamelijk makkelijk is een situatie te bedenken waarin iemand gedrag vertoont dat
net passend is gegeven het feit dat iemand anders net geslaagd is. Voor zo'n situatie
bij iemand die net verongelukt is, is heel wat meer fantasie nodig. Misschien was
die ene proefpersoon van Kirsner lid van een amateurtoneelvereniging. Want als
waarschuwing van een regisseur aan degene die de rol instudeert van Wims vrouw
en net nadat Wim verongelukt is, de vrolijkheid zelve op de planken zet, is (2) even
bruikbaar en normaal als (1). Hierbij zij nog opgemerkt dat (1) duidelijk homoniem
is. Naast de gegeven gebruiksmogelijkheid in bij voorbeeld de situatie waarin Wims
vader net na diens slagen in alle somberheid voor zich uit zit te staren, kan (1) ook
gebruikt worden door bij voorbeeld de rector van Wims school, gericht tot bij
voorbeeld Wims moeder die zenuwachtig op de uitslag van diens examen staat te
wachten omdat ze weet dat het een dubbeltje op zijn kant zal zijn. Ook dan heeft (1),
conform (9), een waarschuwend effect: ‘U hoeft zich, wat ik zie of denk dat u doet,
niet langer ongerust te maken’. Daarnaast kan (1) ook nog een toegevend effect
hebben, bij voorbeeld in een situatie waarin twee examinatoren een verschil van
mening hebben over het geslaagd zijn van Wim en de tegenstander daarvan, na het
toepassen van een
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door de examenvoorzitter voorgestelde nieuwe berekeningswijze, zijn tegenstander,
die nog aan het rekenen is, toegeeft dat hij nu zijn zin krijgt.
Weer blijkt hier hoe onbetrouwbaar enquêtegegevens als die van Kirsner zijn.
Onachterhaalbaar is, op welke van de drie genoemde, of nog andere,
gebruiksmogelijkheden de proefpersonen (1) beoordeeld hebben.
De bespreking van (1) en (2) brengt nog een ander tekort van de hypothese van
Kirsner tegenover (9) aan het licht. Kirsner stelt het voor alsof het bij de distributie
van hoor om een wel-niet-kwestie gaat: hoor is of goed op zijn plaats in een taaluiting
of niet. Dat blijkt niet alleen uit zijn voorbeeldzinnen die ik hierboven besproken
heb, maar ook voor de zinnen die hij in een tweede enquête heeft gebruikt waarbij
de proefpersonen de graad van aanvaardbaarheid van de aanwezigheid van hoor
moesten kwantificeren (p. 13-17). Ik beperk me hier tot de twee zinnen die de uitersten
representeren in de uitslag van de enquête:
(18) Chinees is een moeilijke taal, hoor.
(19) Jij hebt m'n dochter verkracht, hoor.

De proefpersonen vonden van het gegeven aantal zinnen de aanwezigheid van hoor
in (18) het meest aanvaardbaar, die in (19) het minst. In tegenstelling tot de hypothese
van Kirsner ((18) heeft niks vriendelijks), spoort (9) perfect met deze leke-oordelen
(voor zover betrouwbaar). Hoe voor de hand liggend is niet een situatie waarin iemand
ploetert op een cursus ‘Chinees voor beginners’ en bij de uitroep van iemand anders
‘Ben je nou nog niet klaar met dat huiswerk’, waarschuwt met (18) en daarbij te
kennen geeft dat hij de opvatting die tot uiting komt in de gestelde vraag, niet deelt.
Maar als je als getraind taalbeschouwer even nadenkt is (19) een even aanvaardbare
zin van het Nederlands als (18). Bij voorbeeld in een situatie waarin twintig jaar na
het betreffende delict de dader, broer van de vader van het slachtoffer, aan die vader
vraagt, waarom hij bij elke ontmoeting steeds zo nors tegen hem doet. In dat geval
kan die vader perfect met (19) de dader waarschuwen dat die een verwachting heeft
(vriendelijk onthaal) die de vader voor onjuist houdt. (18) daarentegen is weer
volstrekt onaanvaardbaar als hij wordt uitgesproken als eerste mededeling door de
presentatrice aan het begin van een Teleaccursus Chinees.
Kortom de al of niet aanvaardbaarheid van hoor na een zin hangt niet, zoals Kirsner
veronderstelt, af van de gevoelswaarde van die zin, maar van de volgende vragen:
Kan de zin voorkomen in informeel taalgebruik, kan de zin gebruikt worden om de
toegesprokene duidelijk te maken dat hij zich ergerlijk of onjuist gedraagt, dan wel
er een verkeerde opvatting op na houdt, kan met de zin een waarschuwing of toegeving
geëffectueerd worden? Omdat in veel gevallen de beantwoording van deze vragen
geen kwestie is van ja of nee, maar eerder van dat hangt af van de situatie, hangt
ook de aanvaardbaarheid van de combinatie met hoor steeds af van die situatie.
Ook in dat opzicht schiet een enquête met de vraag naar de al of niet
aanvaardbaarheid van hoor bij zinnen zonder meer, te kort en leidt tot onbetrouwbare
gegevens.
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Ongeveer zo ver gekomen, leek het me tijd om (9) en de argumentatie daarbij zoals
ik die hierboven gegeven heb, eens voor te leggen aan een aantal deskundigen: mijn
naaste collega's Hans Beelen, Carla Broeder en Frans Bulhof, die ik bij deze bedank
voor hun kritisch commentaar, dat in deze versie van mijn artikel is verwerkt.
(Uiteraard ben alleen ik verantwoordelijk enz.)
Hans Beelen wees mij op een paar gebruiksgevallen van hoor die hem
problematisch leken in het licht van (9).
Voor zover ik kan nagaan komt dat doordat zijn voorbeelden erop lijken te wijzen
dat taaluitingen met hoor nog andere illocuties kunnen hebben dan die genoemd in
(9). In de eerste plaats gaat het om gebruiksgevallen als (20) en (21):
(20) Knap hoor.
(21) Goed hoor.

Het gaat hier om een oordeel over een prestatie. In overeenstemming met (9) zijn
ook deze gevallen beperkt tot informeel taalgebruik. Ook in overeenstemming met
(9) is dat het gaat om een oordeel dat de toegesprokene niet zonder meer kan
verwachten, of waarover hij onzeker is (factor 3): (20) en (21) kun je bij voorbeeld
uiten tegen een peuter die na één jaar pianoles Für Elise er al vlekkeloos uitkrijgt,
niet als de winnaar van het Elisabethconcours zulks presteert. En juist door dit aspect
leunen de oordelen in (20) en (21) m.i. zeer dicht aan tegen de in (9) genoemde
illocutie ‘niet zonder meer verwachte toegeving/toezegging’. Daarop wijst ook dat
het illocutief effect van (21) in het bedoelde gebruiksgeval zeer dicht ligt bij het
effect van (21) als antwoord op bij voorbeeld de waarschuwing: ‘Ik leg mijn jas even
hier neer hoor’. In dat laatste geval is er duidelijk sprake van een niet zonder meer
te verwachten toegeving. Ik betwijfel dus of het illocutief effect van uitingen als (20)
en (21) apart in (9) verantwoord moeten worden. Eerder lijkt het me zo dat de term
‘toegeving’/‘toezegging’, net als de term ‘waarschuwing’ in (9) ruim geïnterpreteerd
moeten worden. Dat bij taaluitingen met hoor het waarschuwend of toegevend effect
niet het enige illocutieve effect van de betreffende taaluitingen hoeft te zijn, is al
gebleken bij (16) en (17).
In de tweede plaats wijzen de door Hans Beelen aangedragen voorbeelden erop
dat hoor ook gebruikt kan worden bij groetformules bij het weggaan:
(22) Dag hoor.
(23) Tot ziens hoor.

Nu is het zo dat groetformules als (22) en (23) m.i. twee gebruikswijzen kennen. De
eerste daarvan is perfect in overeenstemming met (9). Het gaat er dan om iemand,
op informele manier, met die groet tevens te waarschuwen dat de spreker weggaat,
terwijl de toegesprokene dat niet zonder meer verwacht, bij voorbeeld omdat hij niet
ziet dat de spreker aanstalten maakt om weg te gaan. Bij de tweede gebruikswijze
gaat het om een groet die een intiemer karakter heeft dan de betreffende groet zonder
hoor. Er spreekt uit zo'n groet een gevoel van medeleven. Zo bezien valt ook die
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of (23) zegt de spreker tevens iets
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toe dat de toegesprokene niet zonder meer kan verwachten: dat hij met de
toegesprokene meeleeft, het beste met hem voor heeft of iets dergelijks. Hetzelfde
soort effect is waar te nemen bij wensen als (24) en (25).
(24) Beterschap hoor.
(25) Het allerbeste hoor.

Hoe nu het hierboven gegeven voorbeeld van taalwetenschappelijk onderzoek zonder
enquêtes verder afloopt, mag de lezer zelf uitmaken. Graag leg ik mijn hypothese en
de daarbij behorende argumentatie bij deze aan het forum voor. Naar eventuele kritiek
van vakgenoten kijk ik met belangstelling uit. Zolang die maar niet gebaseerd is op
enquêtegegevens.
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Synoniemenwoordenboeken en systematische woordenboeken in het
Nederlands
Frans Claes S.J. (Leuven)
Sinds ik in 1986 geschreven heb dat er geen enkel Nederlands
synoniemenwoordenboek in de eigenlijke zin van het woord in de handel was(1), zijn
er in vijf jaar tijd vier zulke woordenboeken verschenen. Eer ik die recente
synoniemenwoordenboeken beknopt bespreek, wil ik hier nagaan wat eigenlijke
synoniemenwoordenboeken en wat systematische woordenboeken zijn.

1. Synoniemen en synoniemenwoordenboeken
Een grote moeilijkheid bij het verzamelen van synoniemen is dat er in feite vrijwel
geen echte synoniemen bestaan. Soms hebben twee woorden wel dezelfde betekenis,
maar dan verschilt meestal nog de gevoelswaarde of de gebruikssfeer ervan. Volstrekte
synonymie berust, zoals Van den Toorn zegt, op verwisselbaarheid van de woorden
in alle contexten. Daardoor kan men bijv. zowel zeggen ‘zoogdieren zijn mammalia’
als ‘mammalia zijn zoogdieren’, en zowel ‘een vrijgezel is ongehuwd’ als ‘een
vrijgezel is ongetrouwd’. Maar ook in deze gevallen verschilt de gebruikssfeer van
de woorden nog. Evenmin is er volledige verwisselbaarheid als we spreken van eten
of spijs, van fruit of ooft(2). Synoniemenwoordenboeken in de eigenlijke zin van het
woord vergelijken woorden met dezelfde of met ongeveer dezelfde betekenis met
elkaar. Meestal rangschikken ze de trefwoorden alfabetisch en verklaren ze die met
enige betekenisverwante woorden.
Oudere synoniemenwoordenboeken, zoals het Woordenboek der Nederduitsche
synonymen. ('s-Gravenhage. 3 dln. 1821-1825) van P. Weiland en G.N. Landré,
zoeken daarbij meestal ten onrechte alleen maar betekenisverschil in de begripsinhoud
van de woorden en niet in de gevoelswaarde of de gebruikssfeer ervan. Zo komen
ze tot willekeurige onderscheidingen, bijv. dat gramschap van kortere duur zou zijn
dan toorn, dat zieden een sterkere graad van hitte zou aanduiden dan koken en dat
een zoen darteler zou zijn dan een kus(3). Sommige van deze onderscheidingen werden
nog in het midden van de twintigste eeuw in soortgelijke werken overgenomen(4).
Al vroeg waren er echter ook woordenboeken waarin betekenisverwante woorden
op een andere manier werden samengebracht.

2. Systematisch ingedeelde woordenboeken
Al sinds de middeleeuwen bestonden in West-Europa heel wat woordenlijsten en
woordenboeken, ingedeeld in hoofdstukken met telkens woorden die betrekking
hadden op hetzelfde onderwerp. Op die manier wilde men vooral scholieren of
reizigers vertrouwd maken met de woorden in verband met
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bepaalde domeinen van het dagelijkse leven. Een van de bekendste woordenboeken
met zo'n systematische of zakelijke indeling is de humanistische Nomenclator omnium
rerum (Antwerpen, 1567) van H. Junius, die tot het einde van de 18de eeuw in
verschillende talen en in bewerkingen voor scholen werd uitgegeven. Grote invloed
had ook de Janua Linguarum (Lissa, 1631) van de Tsjechische pedagoog J.A.
Comenius, waarvan o.a. uitgaven met een Nederlandse tekst verschenen(5).
Frans-Nederlandse schoolwoordenboeken met een systematische indeling werden
nog tot het midden van de 19de eeuw uitgegeven.
Een grote vernieuwing in dit soort woordenboeken werd aangebracht door de Engelse
geneesheer P.M. Roget, die na zijn pensionering de Thesaurus of English Words and
Phrases (Londen, 1852) samenstelde. Volgens een methodisch systeem van logische
woordclassificatie rangschikte hij de hele woordenschat in 1000 hoofdstukjes. In de
ondertitel van zijn woordenboek gaf hij aan dat het vooral bedoeld was voor wie zijn
gedachten duidelijker wilde uitdrukken of een letterkundige tekst wilde opstellen.
De vernieuwing van Roget bestaat er vooral in dat hij voor alle begrippen zo volledig
mogelijke woordvelden probeerde te geven. Zijn werk werd spoedig nagevolgd in
het Duits, door D. Sanders (Sprachschatz, 1873) en A. Schlessing (Wortschatz, 1881),
later door F. Dornseiff (Wortschatz, 1881), in het Frans, o.a. door T. Robertson
(Dictionnaire idéologique, 1894), en in het Nederlands door L. Brouwers (Het juiste
woord, Brepols, Turnhout, 1931; 6de uitg. bewerkt door F. Claes.
Standaard-Uitgeverij, Antwerpen, 1988). Wegens de ordening naar
betekenisverwantschap van de woorden worden deze woordenboeken ook
betekeniswoordenboeken of ideologische woordenboeken genoemd.
De jezuïet L. Brouwers, die omstreeks 1922 het woordenboek van Roget had leren
kennen, wilde oorspronkelijk vooral met het oog op het onderwijs zo'n werk in het
Nederlands samenstellen. Het schema voor zijn classificatie nam hij over van de
Zwitser C. Bally (Traité de stylistique française. 3de uitg. deel 2, 1921), die zelf op
de classificatie van Roget steunde. Zoals Roget komen ook Bally en Brouwers tot
het ronde getal van 1000 hoofdstukjes.
Een bepaald begrip kan men in Het juiste woord vinden door middel van het
alfabetisch register, dat op de systematisch ingedeelde hoofdstukjes volgt, of via de
systematische classificatie, die voorin is opgenomen. De hoofdstukjes zijn dikwijls
nog onderverdeeld in paragrafen. De woordsoorten staan er telkens afzonderlijk:
adjectieven, substantieven, werkwoorden, bijwoorden en zgn. onrechtstreekse
wendingen, nl. voorzetsels, voegwoorden en andere partikels. Daarna kunnen nog
causatieven en spreekwoorden komen. Dikwijls volgt op een hoofdstuk met
betekenisverwante woorden een ander hoofdstuk met antoniemen ervan: vreugde
wordt bijv. gevolgd door droefheid, hoop door wanhoop en moed door vrees.
Stilistisch nut heeft Het juiste woord voor wie bij het schrijven over een rijke
verzameling uitdrukkingsmiddelen wil beschikken, pedagogisch nut voor wie
leerlingen op systematische wijze vertrouwd wil maken met de uitdruk-
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kingsmiddelen van het Nederlands, en wetenschappelijk nut voor wie een studie wil
maken van een bepaald semantisch veld. Alleen hier wordt een overzichtelijk beeld
gegeven van de per begrip bestaande uitdrukkingsvormen(6).
(redak...), correspondentiebureau (kor...), tijdingzaal, advertentiebureau,
advertentiekantoor, vouwkamer, krantenwinkel, krantenkiosk,
krantenautomaat.
journalistiek, journalisme, perscentrum, persconferentie (... kon...),
redactiewerk (redak...), redactiegeheim, persvrijheid, hemerot(h)eek,
advertentiecampagne, advertentiekosten, advertentieprijs, advertentietarief,
abonnementsprijs.
A. redactioneel (redak...), journalistiek, freelance, ingezonden, kranterig,
geabonneerd.
W. zich abonneren op, op een krant aanhouden, voor een tijdschrift
bedanken, een tijdschrift afschaffen, een advertentie plaatsen, adverteren,
aankondigen, insereren, de kranten triëren, een blad colporteren (kol...).
700. Taal
N. taal, taalgebouw, grondtaal, oertaal, stamtaal, taalstam, taaltak,
taalfamilie, taalgroep, aanverwante taal, dochtertaal, zustertaal, oude talen,
dode taal, levende-, wereldtaal, landstaal, cultuurtaal (kul...), kunsttaal,
Volapuk, Esperanto, Ido, moedertaal, moederspraak, standaardtaal,
schooltaal, verheven taal, marinisme, hemelval, godentaal, gezwollen taal
870, gebarentaal 669(1), schrijftaal, spreektaal, omgangstaal, gemeenzame
(familiaire, informele) taal, geheimtaal, gebroken taal, volkstaal, platte
volkstaal, volksspraak, idioom, tongval, plat, thuistaal, patois, dialect (...
lekt), dialectisme, provincialisme, idiotisme, streektaal, gouwspraak,
gewesttaal, gewestspraak.
groeptaal, vaktaal, jargon, terminologie, boerentaal, boerenspraak,
zeemanstaal, soldatentaal, studententaal, brabbeltaal 678, kloosterlatijn,
monnikenlatijn, potjeslatijn, apetaaltje, mengtaal, hottentots, dieventaal,
gauwdieventaal, boeventaal, gabbertaal, kramerslatijn, koeterwaals,
Bargoens, argot.
taalverschijnsel, taalverwantschap 701, taalvorm, taaleigenaardigheid,
taalparticularisme (... ku...), taalverrijking, taalverarming, taalbederf,
taalverloedering, taalverbastering 701, taalvermenging, taalschat.
taalgeografie, woordgeografie, taalatlas, taalkaart, dialectatlas (... lekt...),
dialect-geografie, isoglosse, taalgebied, taalkring, taalminderheid,
anderstaligheid, woordgebruik, taalgebruik, spraakgebruik, talenkennis,
talenknobbel.
taalgevoel, eentaligheid, tweetaligheid, bilinguïsme, creolisering (kre...
ze...), taalbeweging, taalrecht, taalpolitiek, taalkwestie, taalprobleem,
taalstrijd, taalbarrière.
polyglot, talenkenner, taalvirtuoos, de spraakmakende gemeente,
Grootnederlander.
A. taalgevoelig, spraakmakend, eentalig, tweetalig, drietalig, viertalig...
enz..., meertalig, veeltalig, polyglottisch, anderstalig, vreemdtalig,
dialectisch (... lek...), Duitstalig, Duits sprekend, Engelstalig, Engels
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sprekend, Franstalig, francofoon, Nederlandstalig... enz., Grootnederlands,
Heelnederlands.
W. een taal spreken (gebruiken, hanteren), zijn taal kennen (beheersen,
machtig zijn), zuiver spreken, nieuwe woorden smeden, woorden ontlenen
aan (overnemen van).
vervlaamsen, verdietsen, vernederlandsen, verhollandsen, verfransen,
romaniseren (... ze...), verengelsen, verduitsen, germaniseren (... ze...)...
enz., een taal radbraken.
inburgeren, burgerrecht verkrijgen.
S. de taal is gans het volk; zoveel malen is men man, als men talen spreken
kan; die geen taal heeft, is geen naam weerd.
701. Taalwetenschap
N. taalwetenschap, linguïstiek, taalkunde, taalkennis, woordenkennis,
taalinzicht, taalbegrip, taalgevoel, taalpsychologie, lexicologie (... ko...),
filologie, lexicografie (... ko...), dialectstudie (... lek...), dialectologie,
toponymie 680, psycholinguïstiek, sociolinguïstiek, taalsociologie,
structuralisme (struk...), structurele taalwetenschap, taalhervorming.
germanistiek, neerlandistiek, frisistiek,
Uit: Het juiste Woord, blz. 433
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3. Wolters' Woordwijzer Synoniemen
In 1986 zag een nieuw Nederlands synoniemenwoordenboek het licht: Wolters'
Woordwijzer Synoniemen (Wolters-Noordhoff, Groningen. 421 blz.) van Jef
Anthierens. Het is een handig uitgegeven boekje in zakformaat, waarvan het
voornaamste deel bestaat uit 442 hoofdstukjes met alfabetisch gerangschikte
trefwoorden en telkens een reeks betekenisverwante woorden en begrippen. Aan
deze hoofdstukjes gaan twee registers vooraf: een ‘register synoniemen’ (p. 19-122),
nl. een alfabetische lijst van alle onder de hoofdtrefwoorden opgenomen synoniemen,
en een ‘register uitdrukkingen en gezegden’ (p. 123-159), nl. een alfabetische lijst
van de belangrijkste woorden uit de uitdrukkingen die in de hoofdstukjes staan.
Deze beknopte woordwijzer is bedoeld als een praktische en vlot hanteerbare gids,
die echter geen volledig overzicht wil geven van de Nederlandse taalschat. Wanneer
volgens de inleiding in de hoofdstukjes meer dan 14.000 synoniemen of varianten
en ongeveer 4000 uitdrukkingen of gezegden staan, moeten we er rekening mee
houden dat heel wat woorden, in verschillende betekenissen, herhaaldelijk
terugkomen. Naar schatting bedraagt het totale aantal woorden niet meer dan 10.000.
Vreemd is de retrograde volgorde van de synoniemen in de hoofdstukjes, volgens
de auteur omdat het boek daardoor ‘nog extra nuttig kan zijn voor puzzelaars’. Vreemd
zijn dikwijls ook de ‘betekenissprongen die voorkomen in de opsommingen van de
synoniemen: veel woorden kunnen slechts met veel moeite met elkaar in verband
gebracht worden. Het vreemdst van al is echter nog de keuze van de woorden zelf:
we vinden hier een groot aantal ongebruikelijke en heel eigenaardige woorden, zowel
archaïsmen als weinig gebruikte dialectwoorden. Zonder enige verklaring worden
al deze woorden naast elkaar geplaatst. Ten onrechte staat in dit boekje te weinig
praktisch bruikbaar hedendaags Nederlands(7).

4. Verklarend Synoniemenwoordenboek
In 1988 verscheen het Verklarend Synoniemenwoordenboek (Sijthoff, Amsterdam.
287 blz.) van Riemer Reinsma. Dit woordenboek geeft het betekenisonderscheid aan
tussen alfabetisch gerangschikte trefwoorden en de synoniemen ervan. Het is bedoeld
als ‘een handzaam naslagwerk voor mensen die al dan niet beroepsmatig schrijven,
in het openbaar spreken, voor scholieren en voor doorgewinterde taalfijnproevers’
en ‘wil aardige lectuur zijn voor lezers die zich graag verdiepen in overeenkomsten
en verschillen tussen woorden’.
Hoewel de auteur in zijn inleiding belooft weloverwogen maar resoluut het
onderscheid tussen synoniemen aan te geven, luidt de kritiek toch dat hij te weinig
exact aangeeft waarin de woorden van elkaar verschillen. Weliswaar mogen we hem
dat niet te kwalijk nemen, want niets is zo moeilijk als precies en beknopt het
onderscheid tussen synoniemen, als bijv. slim en knap, te omschrijven.
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De bescheiden omvang van het boek brengt mee dat het zeer onvolledig is. Hoewel
betrekkelijk veel synoniemen (7500) verklaard worden, maken deze toch nog maar
een klein gedeelte uit van de hele Nederlandse woordenschat. Onvermijdelijk is de
gemaakte keuze subjectief, zowel wat de opgenomen trefwoorden als wat de
behandelde synoniemen betreft.
Ondanks deze tekorten biedt dit synoniemenwoordenboek toch heel wat interessant
taalmateriaal, vooral een ‘bloemlezing bestaande uit een flink aantal groepen en
woorden die in betekenis dicht bij elkaar liggen’(8).

5. Wolters' Synoniemengids voor het Nederlands
Uitvoeriger dan de twee vorige werken is Wolters' Synoniemengids voor het
Nederlands (Wolters-Noordhoff, Groningen, 1989, 615 blz.). Dit synoniemenboek,
dat meer dan 21.000 trefwoorden en ongeveer 85.000 synoniemen geeft, voorziet
volgens het Woord vooraf ‘in de behoefte van mensen die in geschreven taal hun
gedachten exact of bondig willen weergeven of die een variant op een eerder gebruikt
woord zoeken’.
In dit werk wordt bij elk alfabetisch gerangschikt trefwoord allereerst de woordsoort
aangegeven, zo nodig meer dan één, met de verschillende betekenissen van het woord,
waarbij dan telkens enige synoniemen staan. Toch dekken deze synoniemen elkaar
vaak niet helemaal en komt het ook voor dat het trefwoord een overkoepelende naam
is van erop volgende soorten of vormen. Verklaringen worden er niet gegeven.
Zonder tussenkomst van een register wordt naar de verschillende clusters van
synoniemen verwezen. Ook zijn er nog verwijzingen naar woorden die geen synoniem
zijn van het trefwoord, maar die zelf als trefwoord zijn opgenomen ‘met als een van
zijn synoniemen het woord van waaruit verwezen wordt’. Deze laatste zin uit de
Inrichting van de synoniemenlijst (p. 9) lijkt wat verwarrend en wijst wel op een
niet-verklaarde, slechts onvolledige synonymie.
Al is dit werk vrij uitvoerig, toch blijft het een beperkte keuze uit de volledige
Nederlandse woordenschat. Het is niet duidelijk volgens welk criterium de opgenomen
waarden gekozen werden. Gewone werkwoorden en adjectieven zijn blijkbaar goed
vertegenwoordigd, maar veel andere heel gewone woorden ontbreken, bijv. aap,
binnen, broek, gras en hoed.
Ondanks zijn beperkingen geeft dit synoniemenboek toch goede synoniemen voor
een groot aantal woorden. Heel nauwkeurig en volledig is de beschrijving echter
niet(9).

6. Groot Synoniemenwoordenboek van Van Dale
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Het recentste Nederlandse synoniemenwoordenboek, het Groot Woordenboek van
synoniemen en aanverwante woorden (Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen,
1991. 1215 blz.), samengesteld onder leiding van P.G.J. van Sterkenburg, is
aanmerkelijk uitvoeriger dan de drie vorige woordenboeken.
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Een belangrijke vernieuwing in dit woordenboek is de structurering: de meer dan
45.000 trefwoorden worden in ongeveer 2000 ‘boomstructuren’ ondergebracht. Zo
worden bij de alfabetisch gerangschikte trefwoorden eerst enige synoniemen vermeld,
met een min of meer gelijke betekenis, daarna eventueel een antoniem, met een
tegengestelde betekenis, en verder enige hyponiemen, met een engere betekenis,
waarvan de nuance beknopt in de marge wordt aangegeven. Ten slotte volgt een
verwijzing naar hyperoniemen, met een ruimere betekenis dan het trefwoord. Het
verband tussen de trefwoorden en de erbij horende synoniemen, antoniemen,
beperktere en ruimere begrippen is typografisch op een speciale manier aangegeven.
Dat vraagt enige oefening bij het gebruik, maar met behulp van de gebruiksaanwijzing
kan men er vlug aan wennen.
Alle opgenomen verwante woorden staan zelf ook als trefwoord in het woordenboek.
Dat bij elk van die trefwoorden de hele reeks synoniemen weer herhaald wordt, kan
gemakkelijk zijn voor de gebruiker, maar het doet de omvang van het boek sterk
toenemen. Zo worden reeksen van een 50-tal synoniemen telkens een 50-tal keren
in het woordenboek herhaald. Verscheidene keren wordt een reeks van een 20- of
30-tal synoniemen meer dan eens op dezelfde bladzijde herhaald.
948

taal / tablet
taal1 / vgl
taalgebruik
waarin men
programmeert

computertaal /
programmeertaal

oorspronkelijk, van grondtaal
een vertaald werk
kunstmatig

t

kunsttaal

voor communicatie lingua franca
in een groot,
meertalig gebied
ontstaan uit de
vermenging van
talen

mengtaal

pezig / draderig /
zenig ouders leert

die men van zijn

moedertaal /
moerstaal <inf.>

taai2 [vloeistof] /
dik / stroperig /
viskeus <form.> /
vgl plakkerig1

als oorsprong van
een groep talen

oertaal

taai1 [vaste stof]
van vlees

door stroming

geronnen
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waaruit andere talen stamtaal
taai3 <inf> /
zijn ontstaan
volhardend /
onverdroten /
onvermoeibaar /
onvermoeid /
standvastig /
vasthoudend / niet
klein te krijgen /
persistent <form>

taai4

als normatief
erkend

standaardtaal

officieel

voertaal

van het volk

volkstaal

→ lastig2 →
moeilijk1

→ systeem2

taaiheid /
kleverigheid /
stroperigheid /
viscositeit <form>

taal2 / taalgebruik
/ spraak / praat
<inf.>

taak1 dat is zijn
pakkie-an <inf.> /
vgl

taalbeheersing /
taalvaardigheid

werk1 / vgl
opdracht1

→ vaardigheid

moeilijk of zwaar

opgave / opgaaf

taaleigen / idioom

als straf

strafwerk

→taalgebruik

→ werk3 →
bezigheid →
handeling

taalfout

taak2 [voor school]

→ fout2 →
onvolkomenheid

→ opgave2

taalgebruik /
spraak / taal / praat

taakverdeling

<inf> / vgl taal1

in het huishouden

rolverdeling

van een bep streek dialect / gewesttaal
/ patois / streektaal

→ verdeling

kernachtig

gespierde, gezouten
taal

Uit: Het Groot Synoniemenwoordenboek

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1992

33
Volgens de inleiding zijn ‘de geselecteerde trefwoorden actueel en hedendaags’. Wel
heeft men zich moeten beperken en zijn ‘niet alle woorden die tot een bepaalde
begripscategorie behoren’ opgenomen, omdat dit voor een woordenboek van
synoniemen ‘een onmogelijke opgave’ is.
Zo zijn bij grote opsommingen alleen woorden opgenomen die synoniemen en/of
hyponiemen hebben, maar bijv. niet het lichaamsdeel arm, ‘omdat het geen
synoniemen heeft’. Evenmin vindt men hier encyclopedische termen en puur
vaktechnische woorden.
Het basismateriaal voor dit woordenboek komt uit de reeks grote Van
Dale-vertaalwoordenboeken voor hedendaags taalgebruik. Daarnaast zijn ook
ongeveer 7500 uitdrukkingen en andere vaste verbindingen opgenomen, grotendeels
uit het Van Dale Handwoordenboek Hedendaags Nederlands (1988).
Een andere vernieuwing in de traditie van de Nederlandse synoniemenwoordenboeken
is dat hier de stijlverschillen duidelijk worden aangegeven, met afkortingen tussen
haakjes. Zo wordt erop gewezen dat een woord tot het bargoens, de jeugdtaal, de
vulgaire, de informele of de formele taal behoort, dat het eufemistisch, schertsend,
ironisch, beledigend of archaïsch is. De criteria hiervoor lijken soms wat subjectief:
sommige woorden worden te gemakkelijk ‘archaïsch’ of ‘formeel’ genoemd. In het
algemeen valt echter vooral het grote aantal informele woorden en woorden uit de
jeugdtaal en het bargoens op: dit hangt wellicht samen met het ‘actuele en
hedendaagse’ karakter van het woordenboek.
Informatie over de betekenisverschillen tussen de woorden vinden we in het
bovenvermelde systeem van ‘boomstructuren’. De moeilijke vraag naar het juiste
onderscheid tussen betekenisverwante woorden blijft echter grotendeels
onbeantwoord. Overigens blijken op verscheidene plaatsen reeksen synoniemen en
hyponiemen niet juist met elkaar in relatie gebracht te zijn. Verder zijn in de reeksen
ook heel wat leemten aan te wijzen(10).

7. Besluit
In systematische woordenboeken worden woorden en uitdrukkingen opgenomen te
midden van een betekenisveld. De context suggereert er de betekenis en vaak ook
de gevoelswaarde en gebruikssfeer. Tot dit genre behoort Het juiste woord, dat het
volledigste bestand van Nederlandse synoniemen bevat.
De synoniemenwoordenboeken in de eigenlijke zin gaan eigenlijk uit van het
afzonderlijke woord, dat als trefwoord wordt vergeleken met betekenisverwante
woorden. Onder de recente werken in dit genre is het Verklarend
Synoniemenwoordenboek van R. Reinsma het enige dat alle betekenisverschillen
tracht te verklaren. Het Groot Synoniemenwoordenboek van Van Dale heeft als
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belangrijke vernieuwingen de structuur van de betekenisrelaties en de aanwijzing
van de gebruikssfeer en de gevoelswaarde van de woorden.

Eindnoten:
(1) CLAES, F. ‘Synoniemenwoordenboeken en systematische woordenboeken: Het juiste woord’,
Taalbeheersing in de praktijk, mei-juni 1986, p. I-1111.
(2) TOORN, M.C. van den. Nederlandse Taalkunde. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1973, p.
177.
(3) VOOYS, C.G.N. de. Nederlandse Spraakkunst. Groningen: Wolters, 1967, p. 303.
(4) CLAES, F. ‘Synoniemenwoordenboeken...’, p. I-1112-1113.
(5) CLAES, F. ‘Nederlandse systematische en synoniemenwoordenboeken, vroeger en nu’, in:
Handelingen XLII der Kon. Zuidn. Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis,
1988, p. 18-20.
(6) GEERAERTS, D. en JANSSENS, G. Wegwijs in woordenboeken. Assen: Van Gorcum, 1982,
p. 74.
Zie ook HAERINGEN, C.B. Van. ‘Het juiste woord’, door L. Brouwers in: De nieuwe Taalgids
LIX, 1966, 206 vv.
(7) Zie de recensies van DEBRANDERE, F. in Nederlands van Nu, 25 (1987), p. 27-28, en CLAES,
F. in Taalbeheersing in de praktijk, nov.-dec. 1986, p. IV-519-522.
(8) Cf. HEESTERMANS, H. ‘Ontuchtig of onwelvoeglijk? Een niet helemaal geslaagd
synoniemenwoordenboek’, Onze Taal, 57 (1988), p. 55.
(9) Zie mijn recensie in: Taalbeheersing in de praktijk 29 (1990), p. 27-28.
(10) Zie mijn recensies in Taalbeheersing in de praktijk en in Leuvense Bijdragen (ter perse).
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Valse vrienden in de Van Dale-vertaalwoordenboeken
Frans-Nederlands en Nederlands-Frans
J.-P. Colson (Brussel)
Het begrip ‘faux amis’ of ‘deceptive cognates’ is al lang ingeburgerd in het jargon
van de filologen, taalkundigen en vertalers. Als gevolg van de talrijke uitwisselingen
tussen de cultuurtalen van Europa hebben veel woorden de grenzen overschreden,
waarbij ze vaak ingrijpende betekenisverschuivingen ondergaan hebben. In het kader
van de contrastieve analyse Frans-Engels is dit probleem reeds uitvoerig aan de orde
geweest (Koessler, Bouscaren & Davoust, Vinay & Darbelnet, Kirk-Green, Hill,
Chiflet, Thody & Evans, Van Roey 1985, Granger & Swallow, Labarre & Bossuyt,
Van Roey e.a., enz.). Hebben de taal van Voltaire en die van Shakespeare alle
aandacht van de onderzoekers, heel anders is het gesteld met die van Vondel.
Uitvoerige studies zijn er heel weinig en meestal wordt enkel gewezen op het bestaan
van valse vrienden afkomstig uit het Frans of het Engels, zonder verdere classificatie
(Eggermont, Verhasselt, Penninck & Buyse, Apeldoorn & Pot).
In dit artikel komen niet alle theoretische aspecten van het probleem aan de orde.
We willen er alleen op wijzen dat Franse ‘faux amis’ oorzaak zijn geweest van een
aantal fouten in de Van Dale-vertaalwoordenboeken, en dat meer onderzoek nodig
is op dat gebied.
Sinds de middeleeuwen en de tijd der rederijkerskamers heeft het Nederlands vanwege
zijn geografische positie tal van woorden aan het Frans ontleend. Veel literaire,
politieke of juridische begrippen zijn in de loop der tijden in het Nederlands
overgenomen (b.v. democratie, krediet, poëzie), maar ook in de huidige omgangstaal
is de Franse bijdrage duidelijk (b.v. bureau, jus d' orange, punaise). Zoals bekend
is de invloed trouwens wederzijds geweest: ook het Frans heeft aan het Nederlands
veel woorden ontleend (babord, bouquin, chaloupe, mannequin, enz.).
Het Frans en het Nederlands zijn daarenboven beide in belangrijke mate schatplichtig
aan het Latijn en het Grieks. In de loop van de 16de en 17de eeuw hebben de
humanisten uit de Lage Landen, zoals Plantijn, Erasmus, Stevin, Grotius, heel wat
woorden rechtstreeks aan het Grieks of het Latijn ontleend of aan de Nederlandse
morfologie aangepast (drama, fauna, flora, enz.).
Omdat de invloed op het Nederlands veelsoortig is geweest, is het geen wonder dat
de betekenisnuances van Franse of Latijnse woorden in het Nederlands niet altijd
meer in overeenstemming zijn met de oorspronkelijke termen. Een brutale leerling
is b.v. geen ‘élève brutal’, wel ‘insolent’. De Nederlandse recherche houdt zich niet
bezig met wetenschappelijk onderzoek (Frans: ‘la recherche’),
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en een toerist die in het Nederlands op de boulevard wandelt doet dat in het Frans
op ‘le front de mer’.
In al die gevallen waar de gemeenschappelijke etymologie ten onrechte synonymie
suggereert, is er sprake van ‘valse vrienden’.
Over de reële omvang van het verschijnsel ‘valse vrienden’ valt in het huidige stadium
van het onderzoek moeilijk te oordelen. Sommige taalkundigen menen, bewust of
onbewust, dat het om een marginale kwestie gaat. Onze persoonlijke ervaring is dat
dit beslist niet het geval is.
Die bedrieglijke Franse woorden zorgen in het Nederlands met name voor de volgende
problemen. Zowel Frans- als Nederlandstaligen stellen zich in de eerste plaats bloot
aan het gevaar van overgeneralisatiefouten binnen de semantische velden. Een
Vlaming of een Nederlander die Frans studeert zou b.v. fractieleider door chef de
fraction (i.p.v. chef de groupe) kunnen vertalen, medicijn door médecine (i.p.v.
médicament), meter (in de betekenis van ‘teller’) door mètre (i.p.v. compteur), of
nog formeel door formellement (i.p.v. officiellement, in zinnen als: ‘Formeel gaat de
Amerikaanse president naar Moskou om over de vrede te praten’). Op dezelfde wijze
maken Franstalige leerders van het Nederlands gemakkelijk fouten bij woorden als
brutal i.p.v. insolent (‘een brutale leerling’), démonstration i.p.v. manifestation (‘een
demonstratie’), économe i.p.v. économiste (‘een econoom’), fabrique i.p.v. usine
(‘in een fabriek werken’), of machinal i.p.v. mécanique (‘de machinale
vervaardiging’).
Wat erger is: het blijkt dat de valse vrienden mede oorzaak zijn van ‘gaten’ in de
semantische velden van de studenten. Het zal menig neerlandicus zijn opgevallen
dat de Nederlandse woordenschat een struikelblok blijft voor gevorderde Franstalige
studenten. O.i. is dat gedeeltelijk te wijten aan valse vrienden. Een Franstalige die
in een tekst geconfronteerd wordt met een woord als brutaal zal in de meeste gevallen
niet op het idee komen dat de betekenis ervan van het Franse begrip afwijkt. Het
gevolg daarvan is dat hij het nieuwe woord niet leert, in dit geval de Nederlandse
vertaling van insolent, al heeft hij tientallen keren het woord brutaal aangetroffen.
Op den duur ontstaan er op die manier gaten in de semantische velden die de
Franstalige leerders beheersen. De bedrieglijke gelijkenis met hun moedertaal blijkt
een negatieve invloed te hebben op hun natuurlijke verwerving van het Nederlandse
lexicon op basis van het taalaanbod.
Alle implicaties van de valse-vriendenproblematiek uitvoerig behandelen zou te ver
voeren. De voorbeelden hierboven laten zien dat die woorden zowel de Frans- als
de Nederlandstalige studenten heel wat problemen kunnen opleveren. Soms gaat het
gebruik van valse vrienden bovendien gepaard met min of meer vaste uitdrukkingen.
Franstalige germanisten of vertalers die b.v. het moedertaalequivalent zoeken voor
woorden als blank (‘de kelder stond blank’),
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fiks (‘een fikse rekening betalen’), of mankeren (‘wat mankeert u toch?) komen er
zelf niet uit en nemen hun toevlucht tot het woordenboek.
Van een gedegen vertaalwoordenboek Frans-Nederlands en Nederlands-Frans
mag je verwachten dat het alle gevallen van valse vrienden vermeldt, b.v. met een
sterretje. Maar dit is niet het geval. De aandacht van de lezer wordt geenszins op het
bestaan van die bedrieglijke woorden gevestigd. Verder zou men mogen eisen dat
het woordenboek de valse vrienden correct vertaalt, en wel met een interne coherentie
tussen de twee delen (Frans-Nederlands en Nederlands-Frans). We willen met een
paar voorbeelden aantonen dat ook daaraan nogal wat hapert.
Onze voorbeelden komen uit de Van Dale-vertaalwoordenboeken (A1, B.P.F. e.a.,
Groot Woordenboek Frans-Nederlands en Nederlands-Frans). We willen er vooraf
evenwel met nadruk op wijzen dat de kwaliteit van die woordenboeken, ondanks de
kritiek hieronder, toch op een bijzonder hoog niveau ligt. We hadden ook tientallen
voorbeelden uit andere woordenboeken kunnen aanhalen. Dat we voor de Van Dale
hebben gekozen ligt aan het feit dat dit juist het beste en meest verspreide
vertaalwoordenboek is.
Onze eerste serie voorbeelden houdt verband met wat in de Engelstalige vakliteratuur
‘the attraction of the cognate’ wordt genoemd en wat wij vrij vertaald in het
Nederlands ‘de verlokking van de valse vrienden’ zouden kunnen noemen: ‘What
must be avoided at all costs is to mention the cognate as one of the basic translations
of the headword or, worse still, the first. This is a trap into which dictionaries, even
the best of them, regularly fall.’ (Granger & Swallow, p. 114). Ook de Van Dale is
een paar keer in de val gelopen. Zo vindt men in de Van Dale Nederlands-Frans
(voortaan VDNF), onder tientallen andere, de volgende fouten:
- een braaf soldaat vreest de dood niet (1.5. betekenis [dapper]) wordt vertaald:
un brave soldat ne craint pas la mort (i.p.v.: un soldat courageux / un soldat
brave / un soldat valeureux / un brave);
- campagne (N1.) krijgt als tweede vertaling (0.2.): campagne (Fr.) i.p.v. saison
(denk b.v. aan zinnen als ‘tijdens de suikerbietcampagne worden veel secundaire
wegen gevaarlijk’). Het valt op dat de vertaling saison helemaal niet vermeld
wordt, zelfs niet in de uitdrukkingen.
- markant krijgt als eerste vertaling: marquant, met als varianten frappant, saillant,
remarquable. In veel gevallen kloppen die vertalingen niet (b.v. een markante
plaats innemen: occuper une place significative/importante, en niet marquante
zoals in de VDNF staat; die elementen zijn markant aanwezig in het landschap:
de manière (très) marquée/nette).

Een tweede punt van kritiek betreft de talloze contradicties tussen de delen
Nederlands-Frans en Frans-Nederlands (resp. VDNF en VDFN):
- in de VDFN wordt le corps de ballet (Fr.) omschreven als de balletdansers,
terwijl in de VDNF één van de vertalingen van ballet (N1.) juist (corps de)
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ballet is (op grond waarvan men zou verwachten dat de vertaling van ‘corps de
ballet’ in het Nederlands ‘ballet’ is);
in de VDNF krijgt bruut voor twee betekenissen de Franse vertaling brut; als
we daarentegen van het Frans uitgaan merken we in de VDFN dat brut 11
verschillende vertalingen krijgt in het Nederlands, waaronder echter geen bruut;
in de VDNF wordt champignon (Nl.) vertaald als champignon (comestible),
terwijl in de VDFN champignon (Fr.) de Nederlandse vertaling champignon
alleen krijgt onder champignon de Paris (Fr.);
finesse (Nl.) krijgt in de VDNF als eerste vertaling: finesse. Volgens de VDFN
kan finesse (Fr.) echter alleen in het meervoud door zijn Nederlandse tegenhanger
worden vertaald;
misère (Nl.) wordt in de VDNF vertaald door misère (eerste vertaling); in de
VDFN daarentegen krijgt misère (Fr.) 9 vertalingen, waaronder geen misère.

We zouden nog tientallen bladzijden kunnen vullen met dergelijke voorbeelden.
Tenslotte kan nog worden gewezen op een derde tekort in de Van Dale: het ontbreken
van informatie over de connotaties (o.a. context en stilistische waarde) van de Franse
bastaardwoorden. We zullen ons beperken tot twee karakteristieke voorbeelden.
In de VDNF wordt blessure (Nl.) gewoon vertaald door blessure (Fr.) Daaruit zou
de Franstalige gebruiker kunnen afleiden dat beide woorden equivalent zijn, terwijl
blessure (Nl.) bijna uitsluitend in de context van een sport- en inz. een
voetbalwedstrijd wordt gehanteerd. De blessuretijd is immers een duidelijke valse
vriend (Fr.: les arrêts de jeu). Men zou kunnen tegenwerpen dat een Franstalige nooit
op het idee zou komen het Nederlandse woord blessure in de VDNF op te zoeken.
Dit zou echter een slecht argument zijn, want veel germanisten of vertalers beginnen
op grond van de hierboven vermelde voorbeelden de Franse woorden in het
Nederlands te wantrouwen. Wie op zijn hoede is voor valse vrienden komt in de
VDNF helemaal niet aan zijn trekken.
Ons tweede voorbeeld betreft het woord empirique. In VDFN wordt dat woord zonder
verder commentaar vertaald door proefondervindelijk, empirisch, experimenteel. Op
grond hiervan zullen zowel de Frans- als Nederlandstalige gebruikers tot de conclusie
komen dat empirique en empirisch synoniem zijn. Welnu, dit klopt niet helemaal.
In het Frans kan empirique betrekking hebben op de wijsbegeerte (‘de empirische
filosofie’), maar wordt vooral gebruikt met een pejoratieve betekenis, om aan te
duiden dat iemands werkwijze of methode onwetenschappelijk is. Een scriptie met
als titel ‘une étude empirique...’ zou de kans van de student op een goed resultaat
daarom in gevaar kunnen brengen, terwijl ‘een empirische studie’ in het Nederlands
best mogelijk is, want het adjectief is gewoon synoniem met ‘experimenteel’. Die
informatie zoekt men tevergeefs in de VDFN.
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Tot besluit dient met nadruk herhaald te worden dat deze tekortkomingen in de beste
woordenboeken voorkomen (b.v. in de Robert & Collins voor het Engels, aldus
Granger & Swallow 1988). Oudere vertaalwoordenboeken Frans-Nederlands en
Nederlands-Frans die nog op de markt zijn, lopen vrij systematisch in de val van de
‘deceptive cognates’. De Van Dale-vertaalwoordenboeken liggen qua presentatie,
selectie en inhoud ver boven hun concurrenten. Een grondiger behandeling van de
valse-vriendengevallen zou ze echter nog aan kwaliteit doen winnen.
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Functionele grammatica en modale partikels in directieve zinnen
Roel Vismans (Hull)
Het gaat in dit artikel om de negen modale partikels (MPs) dan, eens, even, misschien,
maar, nou, ook, soms en toch, zoals zij kunnen voorkomen in zogenaamde directieve
zinnen.
Voorbeelden hiervan zijn:
imperatieven, waarin dan, eens, even, maar, nou en toch kunnen voorkomen:
1. Ga (MP) zitten.
2. Kom (MP) binnen.

vragen, waarin eens, even, misschien, nou, ook en soms kunnen voorkomen:
3.
4.
5.
6.
7.

Kun je het raam (MP) dicht doen?
Wil je het zout (MP) aangeven?
Mag ik de peper (MP) hebben?
Kan ik het raam (MP) dicht doen?
Mag ik je (MP) storen?

bewerende zinnen met moeten, waarin eens, even, maar en ook kunnen voorkomen:
8. Je moet (MP) uitkijken.
9. Je moet je (MP) vasthouden.

De term ‘directief’ is uiteraard niet alleen op dergelijke zinnen toepasbaar, maar ook
op andere paradigma's. Wegens ruimtelijke beperkingen is dit echter niet de plaats
om hier verder op in te gaan. We hanteren derhalve een wat losse definitie van de
term directief en zeggen dat het zinnen zijn zoals 1 t/m 9, die volgens de
taalhandelingstheorie van Searle (1976) ‘pogingen zijn van de spreker om de hoorder
iets te laten doen’(1).
De vragen die ik in verband met deze partikels in zulke zinnen wil beantwoorden
zijn: 1. wat is hun functie hier? en, 2. waarom hebben we de keus uit zoveel van deze
MPs? Ik wil de antwoorden hierop trachten te vinden met behulp van de Functionele
Grammatica zoals die beschreven staat in Dik (1989). Een van de belangrijkste
aspecten van Diks theorie op het ogenblik (en hier van belang) is dat zij ten minste
vier verschillende lagen van de zin onderscheidt waar verschillende taalkundige
verschijnselen operationeel kunnen worden gemaakt. Zo zijn er vier niveaus waarop
delen van de zin kunnen worden voorgesteld:
1. het predicaat, dat een eigenschap of relatie aangeeft;
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2. de predicatie, die een stand van zaken aangeeft;
3. de propositie, die een mogelijk feit aangeeft;
4. en de zin (de clause), die een taalhandeling aangeeft.
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Predicaat, predicatie, propositie en clause kunnen verder worden gespecificeerd door
satellieten en operatoren. Deze laatste zijn grammaticale uitdrukkingsmiddelen,
terwijl satellieten lexicaal van aard zijn. Op niveau 1 ‘dragen zij bij tot de verdere
definitie van de interne structuur van de stand van zaken’ (Dik 1989, 56); op het
tweede niveau wordt de stand van zaken door satellieten en/of operatoren in tijd,
ruimte en het cognitieve veld geplaatst. Op het propositionele niveau kan de spreker
‘zijn persoonlijke evaluatie van of houding tegenover de propositionele inhoud [van
het gezegde] uitdrukken’ (idem, 58-59); en op het hoogste niveau dragen operatoren
en satellieten bij aan de uitdrukking van de illocutieve kracht van de uiting.
Voorbeelden hiervan staan in tabel 1:
tabel 1:
niveau 1

operatoren
aspect

satellieten
bijwoorden van wijze

niveau 2

tijd, objectieve modaliteit

bijwoorden van tijd

niveau 3

subjectieve modaliteit

naar mijn mening

niveau 4

DECL (aratieve)
INT (errogatieve)
IMP (eratieve)

kortom

Uitgaande van de mogelijkheid dat de negen partikels in kwestie in een rangorde
kunnen worden geplaatst(2), kan men een oplossing voor de vraag m.b.t. de functie
van MPs in (een of meer van) Diks vier niveaus zoeken. Zij zouden dan operatoren
of satellieten kunnen zijn die uitdrukking geven aan schakeringen van een bepaald
taalkundig verschijnsel (bijvoorbeeld modaliteit of beleefdheid). De vraag m.b.t. de
grote keus aan MPs is dan ook beantwoord, omdat het om diverse schakeringen gaat.
Het feit dat zij het grootste gedeelte van hun lexicale inhoud lijken te hebben verloren,
maakt het aannemelijk dat ze binnen het kader van Diks theorie eerder de status van
operator dan die van satelliet hebben. Dit verlies aan lexicaal gewicht is gemakkelijk
aan te tonen door middel van het volgende zinnenpaar:
10. A: Kun je de deur soms dicht doen?
B: Soms wel.

waar B soms foutief interpreteert als een bijwoord van tijd en niet als een partikel(3).
De illocutieve operatoren in tabel 1 (DECL, INT en IMP) ziet Dik als operatoren die
uitdrukking geven aan wat hij basisillocuties noemt: bewerende, vragende of
bevelende zinnen. Deze basisillocuties kunnen een soort conversie ondergaan
waardoor de basisillocutie op een andere manier wordt uitgedrukt. Twee van
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zulke grammaticale conversiemechanismen zijn mitigation en reinforcement, die het
door de illocutie uitgedrukte kunnen verzwakken of versterken. Allerlei
beleefdheidsstrategieën kunnen tot deze conversiemechanismen gerekend worden.
Tot zover Dik (1989).
Een nader onderzoek van samengestelde zinnen met MPs brengt een interessante
discrepantie in de distributie van de partikels in kwestie aan het licht. Kijken we naar
de zin:
11. Is het lastig om de deur [MP] dicht te doen?

dan zien we dat alleen eens en even op de MP-plaats kunnen staan. Nu is het
complement met om... te in zin 11 van niveau 2, aangezien het is lastig een propositie
is, niveau 3 dus. Het complement van een propositie moet altijd van een lager niveau
zijn dan de propositie zelf en is derhalve een predicatie(4). Het complement van Ik zei
in zin 12 is echter een propositie, omdat Ik zei zelf een illocutie is en derhalve een
propositie in zijn bereik kan hebben:
12. Ik zei hem de deur [MP] dicht te doen.

In zin 12 zien we dat behalve eens en even, ook maar, ook en toch mogelijk zijn.
Proberen we MPs in een hoofdzin te zetten waar het illocutieve niveau tot uitdrukking
komt, bijvoorbeeld:
13. Is het [MP] lastig om de deur dicht te doen?

dan zien we dat hier alleen dan, nou, misschien en soms mogelijk zijn. Dit zou dan
tot de conclusie kunnen leiden dat deze laatste vier illocutieve operatoren zijn, maar,
ook en toch propositionele operatoren, en eens en even predicatieve operatoren.
Een bekend probleem i.v.m. deze partikels is het feit dat ze zelden alleen voorkomen,
maar meestal in een soort cluster. De volgorde van zo'n cluster is echter streng
bepaald, bijvoorbeeld:
14a. Doe de deur nou maar eens dicht.

en bijvoorbeeld niet:
14b. Doe de deur *maar nou eens dicht.
14c. Doe de deur *eens nou maar dicht.
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Dit schijnt te wijzen op een vaste volgorde van MPs: niveau 4, niveau 3, niveau 2.
Dik (1989, hfst. 16) toont aan dat als operatoren van verschillende niveaus aanwezig
zijn, zij volgens juist deze zelfde hiërarchie geordend zijn.
Eerder onderzoek (Vismans 1991 en i.v., alsmede ongepubliceerde gegevens) heeft
uitgewezen dat eens altijd sterker/minder beleefd dan even is, ook en toch sterker
dan maar, en nou en dan sterker dan misschien en soms. Hanteren we nu Diks termen
mitigation en reinforcement, dan zien we dat sommige MPs reinforcers zijn en andere
mitigators. Maar verder zien we ook dat mitigation
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en reinforcement niet alleen een kwestie van het illocutieve niveau zijn, zoals
voorgesteld in Dik (1989), maar ook op het niveau van de predicatie en de propositie
kunnen optreden. Tabel 2 laat de distributie van MPs over de drie basisillocuties op
de drie niveaus (2, 3 en 4) zien.
tabel 2: verspreiding van MPs
niveau
status
MP
4

dan

verspreiding
DECL
INT
-

IMP
+

nou

-

+

+

misschien

-

+

-

soms

-

+

-

ook

+

+

-

toch

-

-

+

mitig.

maar

+

-

+

reinf.

eens

+

+

+

mitig.

even

+

+

+

reinf.
mitig.

3

reinf.

2

We kunnen de volgorde-principes samenvatten door te zeggen dat:
1. niveau 4 gaat voor niveau 3 gaat voor niveau 2; en
2. reinforcer gaat voor mitigator.

Deze laatste regel laat zich illustreren aan bijvoorbeeld:
15a. Houd je mond eens even.

maar niet:
15b. Houd je mond *even eens.

Op niveau 4 kunnen twee reinforcers van datzelfde niveau voorkomen, namelijk nou
en dan. Zij zijn dan verwisselbaar.
Het bereik van de operatoren reinforcement en mitigation op de diverse niveaus is
dan als volgt: op niveau 4 is het de mate waarin de spreker zich tot de taalhandeling
verplicht, op niveau 3 de mate waarin hij zich tot de propositie verplicht en op niveau
2 de mate waarin hij zich verplicht tot de door de predicatie uitgedrukte verplichting.
Dit laatste kan altijd versterkt of verzwakt worden; vandaar de aanwezigheid van
even en eens in alle drie typen van basistaalhandeling. De afwezigheid van maar in
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INT kan verklaard worden door het feit dat een propositie die al betwijfeld wordt
d.m.v. een vraag (d.w.z. door INT) niet langer verzwakt hoeft te worden. Maar
versterking is wel mogelijk op alle drie niveaus. De afwezigheid van misschien en
soms bij IMP en DECL kan op eenzelfde wijze worden verklaard. Beide basisillocuties
zijn
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overte uitdrukkingen van een verplichting die een verzwakking niet toestaat. IMP
kan echter wel versterkt worden.
Het bovenstaande is slechts een schets van nog verder uit te werken onderzoek. Veel
vragen blijven nog bestaan, zoals: waarom het verschil tussen ook en toch, en tussen
nou en dan? Waarom kunnen een mitigator en een reinforcer van hetzelfde niveau
naast elkaar optreden in dezelfde zin (zie bijvoorbeeld 15)? Gezien het feit dat het
gebruik van MPs in dit soort directieve zinnen facultatief is, rijst de vraag wat de
plaats van de nul-optie is. De rol van intonatie moet worden onderzocht. Tevens is
nog niet duidelijk of de rol van MPs verandert al naargelang het soort werkwoord.
Zo lijken eens en even meer versterkende c.q. verzwakkende invloed te hebben op
pure handelingswerkwoorden (als doen in 16) dan op een werkwoord als wachten
in 17(5):
16a. Doe dat eens.
16b. Doe dat even.
17a. Wacht eens.
17b. Wacht even.

Niettemin blijkt wel dat het mogelijk is binnen de Functionele Grammatica een
antwoord op deze en andere vragen te zoeken.
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Eindnoten:
(1) Alle vertalingen uit het Engels zijn van mijzelf.
(2) Het is voor een native speaker van het Nederlands niet moeilijk om aan te geven dat nou sterker
is dan bijvoorbeeld maar. D.w.z. dat met maar meer beleefdheid wordt uitgedrukt dan met nou.
Dit zou kunnen betekenen dat er binnen de groep MPs een rangorde van beleefdheid bestaat.
(3) Dit soort woordgrapjes komt in de spreektaal veel voor en kan gezien worden als een test om
te bepalen of een woord als MP of als gewoon bijwoord beschouwd moet worden.
(4) Het is lastig is op zijn beurt door middel van de illocutieve operator INT weliswaar tot illocutie
‘verheven’, maar dat doet hier niet ter zake. Het om... te complement is een complement van
de propositie het is lastig, niet van de illocutie Is het lastig?
(5) Dank ben ik verschuldigd aan Theo Janssen, die me hierop opmerkzaam heeft gemaakt.
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Van tekst naar context
Kroniek van de literatuurwetenschap
Anne Marie Musschoot (Gent)
Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Inderdaad: ziehier een nieuwe kroniek, en
dan nog wel over een vakgebied waarin de jongste tijd veel nieuwe geluiden te horen
waren. Of, misschien juister: waarin veel verschuivingen plaats hebben gevonden,
zonder dat dit daarom veel geluid heeft voortgebracht. Want na de luidruchtige
revolutie van het structuralisme in de jaren '60, die in Frankrijk nog een heuse
scheldpartij met de omvang van een ‘Querelle des Anciens et des Modernes’ deed
opklinken tussen de antagonisten Roland Barthes (Nouvelle Critique) en Raymond
Picard (Critique Universitaire), is het ook in de literatuurwetenschap heel wat stiller
geworden. Vrijbuiter en provocateur van het eerste uur, Roland Barthes, is inmiddels
een alom bekend en bewonderd monument geworden, niet langer verguisd maar ook
nagevolgd in academische kringen. Ook in Nederland, waar een protestkreet als de
Huizinga-lezing van Karel van het Reve over Literatuurwetenschap: het raadsel der
onleesbaarheid (1978) al lang geen weerklank meer vindt, zijn de gemoederen tot
bedaren gekomen. Merlinisten en andere beoefenaren van de close-reading (door
W.F. Hermans ooit vrij vertaald als ‘bijziend lezen’) hebben het niet meer voor het
zeggen. Literatuurwetenschap is geruisloos en als vanzelfsprekend weer een voor
iedereen toegankelijk vak geworden.
Toch hebben zich de voorbije decennia, toen het elan van het structuralisme begon
af te zwakken, aanzienlijke verschuivingen voorgedaan. De meest fundamentele
verschuiving is er één die in feite haar beslag al heeft gekregen in Oost-Europa in
de jaren '30: ze bevindt zich in de verschillen tussen enerzijds de opvattingen van de
Russische Formalisten die het kunstwerk als een autonoom geheel behandelden, als
een som van (later: systeem van) literaire technieken of procédés, anderzijds de
opvattingen van de Praagse structuralisten die het kunstwerk als een relatief autonoom
systeem zagen, als een tekst die ingebed zit in een context of intertext. De verschuiving
die zich in het Westen manifesteert in de ontwikkeling van structuralisme naar
poststructuralisme of semiotiek, was in nucleo al vastgelegd in het opstel ‘Kunst als
semiotisch feit’ (1934) van Jan Mukařovský.
Het structuralistische denken werd gekenmerkt door een euforisch - en naar later is
gebleken nogal naïef - geloof in de mogelijkheid om poetica-regels op te stellen naar
het model van de Chomskyaanse linguïstiek, door geloof in de tekstgrammatica en
in het bestaan van betrouwbare analysemodellen met universele geldigheid. In het
poststructuralisme of de semiotiek - de theorie die het postmoderne denken, i.c. de
postmoderne kunst begeleidt - zijn deze
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zekerheden en algemeengeldigheid verloren gegaan. In de plaats daarvan wordt nu
de klemtoon gelegd op de subjectieve inbreng van de theoreticus, onderzoeker, lezer
of kunstbeschouwer. Ideologiekritische studies én hieraan verwante feministische
literatuurkritiek hebben de mogelijkheid van de ‘andere’ kijk of interpretatie nog
scherper aangetoond. In het communicatieschema zender (auteur) - boodschap (werk)
- ontvanger (lezer), is de aandacht nu definitief verschoven naar de component van
de lezer.
Ook in de Nederlanden heeft de ontwikkeling haar sporen nagelaten. Zelfs heeft het
eerbiedwaardige tijdschrift De Gids in zijn maartnummer 1991 zijn kolommen van
de rubriek ‘Buitenlandse literatuur’ opengesteld voor een enquête over ‘Een nieuw
paradigma in de literatuurwetenschap’. De vraagstelling als zodanig mag hier dan
wel een beetje ongelukkig heten door het oneigenlijke gebruik van het begrip
paradigma en doordat wordt uitgegaan van een (ver)oude(rde), neo-positivistische
wetenschapsopvatting, de bedoeling is er niet minder duidelijk om: er wordt een
afnemende interesse in theorie pur sang geconstateerd, gepaard gaande met een
groeiende belangstelling voor interdisciplinariteit en het interpreteren van het literaire
werk. In literatuurwetenschappelijke studies lijken de opvattingen en ideologieën
van de auteurs van de studies zelf steeds nadrukkelijker op de voorgrond te staan;
literatuurwetenschap lijkt zich (weer) de functies van filosofie en cultuurgeschiedenis
toe te eigenen. Overigens moet worden gezegd dat in Nederland de euforie rond de
wetenschappelijke ambities van de literatuurwetenschap nooit helemààl compleet is
geweest. Er was niet alleen het zojuist al genoemde pamflet van K. van het Reve. Er
was ook de steeds aanwezige tegenstem van Hugo Verdaasdonk, die in zijn
Literatuurbeschouwing en argumentatie (1981) stelde dat de ontwikkelde
literatuurtheorieën geen enkele aanspraak op de status van wetenschappelijkheid
konden maken en die in de praktijk van zijn eigen onderzoek zich consequent beperkt
tot empirische sociologie: marktonderzoek naar koop- en leengedrag, uitgeverspolitiek
en dergelijke meer.
Hoe dan ook, symptomatisch voor de gesignaleerde ontwikkeling is Filosofie van
de algemene literatuurwetenschap van Maarten B. van Buuren (Leiden, M. Nijhoff,
1988), een in Nederland toonaangevende inleiding in de grondslagen van en de
gangbare theorieën in de hedendaagse literatuurwetenschap. Naar aanleiding van het
boek werd in Nijmegen nog hetzelfde jaar een symposium over het onderwerp
georganiseerd (zie ook de discussie in het Mooij-nummer van Forum der Letteren,
jg. 30, nr. 2, juni 1989). De wetenschapsfilosofische opvattingen zelf van Maarten
van Buuren zijn niet nieuw - ze liggen in het verlengde van de relativerende en
bescheiden opstelling van J.J. Oversteegen in diens boek Beperkingen (1982) en van
de ideeën van J.J.A. Mooij. Maar verrassend is wel dat hij, vanuit een hedendaagse,
op Popperiaanse leest geschoeide wetenschapsopvatting, een pleidooi houdt voor de
tot dusver door de literatuurwetenschap ten onrechte veronachtzaamde hermeneutiek,
die volgens hem een meer centrale plaats verdient. Sterker, de hermeneutiek of
‘uitlegkunde’,
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kortweg de tekstinterpretatie, heeft, met de ‘beperkingen’ die Oversteegen al heeft
aangegeven en in het licht van het ‘probleemoplossende’ denken van Karl Popper,
Thomas Kuhn en Richard Rorty, een ‘wetenschappelijke status’ gekregen. Het
graduele verschil tussen literatuurtheorie en literaire kritiek vervaagt weer, de
interpretatie krijgt - op heel verschillende manieren overigens, hier vertegenwoordigd
door E.D. Hirsch, H.G. Gadamer, Jacques Derrida en Paul Ricoeur - een nieuwe rol
toebedeeld. Van Buuren argumenteert dan ook dat de literatuurwetenschap haar
praktijk niet hoeft te verontschuldigen (laat staan verloochenen) ten opzichte van
een wetenschapsmodel dat geen aanspraak meer kan maken op algemene geldigheid.
Van doorslaggevend belang in deze redenering is Rorty's twijfel aan de rationele
grondslag van wetenschappelijke uitspraken, die met name hun geldigheid blijken
te ontlenen aan een context van discussie. Er is dus geen enkele aanleiding meer om
de interpretatie van tevoren als onwetenschappelijk te verwerpen.
Dezelfde stap heeft ook Mieke Bal gezet, auteur van het veel gebruikte De theorie
van vertellen en verhalen. Inleiding in de narratologie. Het boekje verscheen voor
het eerst in 1978 (D. Coutinho, Muiderberg); in 1990 kwam een vijfde, volledig
herziene druk op de markt, waarin de schrijfster openlijk haar reticentie tegenover
haar vroegere uitgangspunten uiteenzet. Haar bezwaren tegen een analysetechniek
die haar oorsprong vindt in het structuralisme, zijn van die aard dat de narratologische
onderneming eigenlijk opgegeven zou moeten worden en een herdruk van het boek
dus niet meer kàn. Maar daartegenover staat dat de voortdurende vraag naar het boek
wijst op een behoefte die ondanks de gesignaleerde ontwikkelingen nog steeds bestaat.
Omdat de ‘positivistisch getinte claims van het structuralisme’ zonder veel moeite
gerelativeerd kunnen worden, heeft Mieke Bal in deze herziene druk haar woordkeus
in die richting omgebogen en om ‘wat meer nadruk te leggen op de inbreng van de
lezer op de produktie van betekenis’ heeft ze wat ze noemt één ‘radicale ingreep’
uitgevoerd. De oorspronkelijke volgorde van de drie hoofdstukken - 1. geschiedenis;
elementen, 2. verhaal; aspecten en 3. tekst; woorden - werd omgegooid door het
derde deel, over het talige aspect van het verhalen, voorop te plaatsen. Een ingreep
die de theorie uiteraard niet wezenlijk verandert maar wel de klemtonen verlegt. Ook
de vroeger omstreden - en m.i. nòg niet helemaal evenwichtig uitgebouwde
Genettiaanse focalisatietheorie - heeft geen wijzigingen ondergaan. Alleen werd de
uitleg uitgebreid met een (visueel) voorbeeld. Haar discussie met Greimas, nu over
de ideologische implicaties van het focalisatiebegrip, heeft Mieke Bal elders
voortgezet (Femmes imaginaires, 1986). In het handboek narratologie werd verder
nog de paragraaf over beschrijvingen (in het eerste hoofdstuk) uitgebreid met een
uiteenzetting over motivatie. De inbreng van de lezer is ook hier een feit.
De verschuiving van een tekstgerichte naar een contextuele benadering is nog
explicieter en nadrukkelijker zichtbaar gemaakt in De kunst van het begrijpen. Een
structuralistisch-hermeneutisch model voor de analyse van literair proza
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door Anita Wijzenbroek, verschenen in 1987, eveneens bij Dick Coutinho te
Muiderberg. Dit boek kan gerust dienst doen als een meer eigentijds alternatief voor
de narratologie van Mieke Bal. Het (Franse) model van de structuralistische
verhaalanalyse is als uitgangspunt niet helemààl weggewerkt, maar werd geïntegreerd
in of verzoend met de vooronderstellingen van de moderne hermeneutiek, waarin
net zoals bij Van Buuren het model van Paul Ricoeur, als het meest synthetische,
een centrale plaats inneemt. Interessant in Anita Wijzenbroeks ‘dubbele’ model is
dat het laat zien hoe de lezer/onderzoeker kan overgaan van de structuurbeschrijving
naar de interpretatie (aangeduid met de overigens nogal gesofisticeerde en ietwat
overbodige term ‘de hermeneuse’) door te vragen naar de functie en het effect van
de door hem beschreven vertelprocédés. Dit boek biedt rijkere mogelijkheden dan
de Inleiding in de narratologie van Mieke Bal, niet alleen omdat de narratologie
wordt verbonden met de hermeneutiek, maar ook en vooral doordat de
structuralistische verhaalanalyse die erin gepresenteerd wordt niet beperkt is tot de
Franse modellen. Wijzenbroek heeft ook oog voor de praktische mogelijkheden van
de Duitse analysemethode van E. Lämmert, daar waar M. Bal in hoofdzaak uitging
van G. Genette. Een winstpunt voor de gebruiker is verder nog de uitgebreide
toepassing van de structurele analysemodellen op een voorbeeldtekst (een verhaal
van Tsjechov), gevolgd door een interpretatie van het verhaal.
Ook de Inleiding in de literatuurwetenschap van de hand van het
drieman(vrouw)schap Jan van Luxemburg, Mieke Bal en Willem G. Weststeijn,
sinds zijn verschijnen in 1981 (D. Coutinho, Muiderberg) zowat de enige degelijke
en bruikbare algemene inleiding in het vakgebied in het Nederlands, lijkt nu een
concurrent te hebben gekregen, ofschoon ik hier toch niet zo meteen van een
‘gemakkelijk’ alternatief zou spreken. Literatuur en context. Een inleiding in de
literatuurwetenschap, samengesteld met bijdragen van verschillende auteurs onder
redactie van Peter Zeeman, is een lijvig handboek, verschenen in 1991 bij SUN,
Nijmegen. Het fungeert tegelijk als tekstboek voor de cursus Literatuur en context
van de Open Universiteit te Heerlen (in welke functie het al in eerdere, niet in de
handel beschikbare versies werd uitgeprobeerd).
De Inleiding van Van Luxemburg e.a. volgt weliswaar de ontwikkelingen op de voet
- zo werd in de opeenvolgende herdrukken het hoofdstuk over ‘Interdisciplinaire
benaderingen van literatuur’ aanzienlijk uitgebreid (met aandacht voor de
psychoanalytische benadering en de literatuursociologie) en wordt in het handboek
vooropgesteld dat literatuurwetenschap niet alleen de algemene eigenschappen van
literatuur bestudeert maar ook het functioneren van literatuur in de maatschappij.
Toch beantwoordt het ‘nieuwe’ handboek Literatuur en context, door zijn omvang
en bredere aanpak, meer aan recente ontwikkelingen. Het is ook helderder
gestructureerd en op sommige punten informatiever, bijv. over de receptietheorie,
door Dick Schram; bijv. door hoofdstukken over de rol van uitgeverijen, over literatuur
en publiek, over literatuur en repressie, respectievelijk verzorgd door Marijke
Stapert-Eggen, door Lizet Duyvendak en
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door Marc Schreurs en Peter Zeeman. Het nadeel van het nieuwe handboek is dan
weer dat het zó breed-informatief is, dat het niet alleen heel omvangrijk (392 blz.)
en dus vrij duur is (f. 49.50), maar voor de doorsnee geïnteresseerde lezer of
beginnende student alweer te gespecialiseerd als algemene inleiding. Toch verdient
het, naast de Inleiding van J. van Luxemburg e.a., aanbevolen te worden.
Als illustratief voorbeeld van de verschuivingen in de moderne literatuurwetenschap
kan hier nog gewezen worden op een vorm van ideologiekritiek die wordt geïnspireerd
door een feministische benadering. Ook op dit gebied heeft Mieke Bal richtinggevend
werk verricht. Naast haar in dit verband te vermelden is Maaike Meijer, die in 1988
promoveerde op De lust tot lezen. Nederlandse dichteressen en het literaire systeem,
een ‘controversiële’ of in ieder geval toch ‘afwijkende’ lectuur van poëzie van
vrouwelijke auteurs. Het is bekend dat literaire en/of academische kritiek tot dusver
in hoofdzaak een mannenzaak is gebleven. Aan dit viricentrisme lijkt nu, ook in de
Nederlanden, een einde te komen. Dat blijkt althans nog uit de bundel De canon
onder vuur. Nederlandse literatuur tegendraads gelezen, uitgegeven door Ernst van
Alphen en Maaike Meijer (Amsterdam, Van Gennep, 1991; f. 38.50/BF. 770). In
hun ‘Inleiding’ wijzen de redacteuren erop dat de teksten die eenmaal tot de canon
van de Nederlandse literatuur zijn toegelaten, in een geur van heiligheid staan. Hun
canonieke waarde staat buiten kijf en door ‘de inertie, de klakkeloze overname door
volgende lezers’, blijft dat ook zo. In De canon onder vuur wordt, onder verwijzing
naar de ideologiekritiek die in de jaren '60 en '70 werd beoefend maar die beperkt
bleef tot theoretische verhandelingen, gepleit voor een kritische houding in de
behandeling of interpretatie van concrete literaire werken. Eén van de bedoelingen
daarbij is, meer specifiek, het stimuleren van een ideologiekritisch lezen van
‘onaantastbare’ mannenteksten, zoals Nescio's Dichtertje. Maar ook tal van andere
auteurs en werken werden ‘bevrijd’ van hun interpretaties: Lanseloet van Denemerken,
Bredero, Huygens, Gorters Mei, Couperus' Antiek toerisme, het werk van Marsman
en van Du Perron, Bint en Karakter van Bordewijk, Elsschots Dwaallicht en Mulisch'
Twee vrouwen, Annie M.G. Schmidt. Het minste dat men van dit nieuwe produkt uit
de school van Mieke Bal kan zeggen, is dat het neerhalen van gevestigde reputaties
inderdaad een verrassend en stimulerend effect heeft. Toen aan het boek een discussie
werd gewijd, raakten de gemoederen zo verhit dat een verontwaardigde (mannelijke)
literatuurwetenschapper uitriep: ‘Dit is helemaal geen literatuurwetenschap, dit is
een vorm van moraalfilosofie, van grootheidswaanzin’ (verslag in HP/De Tijd
25.10.'91).
Er is ook iets conventionelers om deze kroniek op een rustiger noot mee te eindigen.
In de reeks Aula-pockets (Utrecht, Het Spectrum) is het tweede deel van het overzicht
Nederlandse letterkunde verschenen. Auteurs R.B.F.M. Chamuleau en J.A.
Dautzenberg geven een vrij traditioneel overzicht, van Verlichting en Romantiek
(1775-1825) tot de allerjongste literatuur. Het boek
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is wel een vervolg op Nederlandse letterkunde 1 door H.M. de Blauw (Aulapocket
707), maar mag niet worden gezien als een voortzetting ervan. Het berust niet op
eigen (nieuw) onderzoek en heeft dus geen wetenschappelijke pretentie. Het is ook
minder volledig. Uit het grote aantal auteurs van de 19de en 20ste eeuw kon slechts
een beperkte - reeds gecanoniseerde - selectie behandeld worden. Het boek vormt,
ondanks zijn beperkingen, een goede aanvulling op de nieuwe Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur 1885-1985 (Amsterdam, De Arbeiderspers) van Ton Anbeek.
Detailkritiek moet hier achterwege blijven.
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Bekentenis en verbeeldingskracht
Kroniek van het proza
R.P. Meijer (Londen)
Als ik een grote prijs te vergeven had voor recente romans en verhalen, zou ik aarzelen
tussen Margriet de Moor, Fleur Bourgonje en Nelleke Noordervliet. Er zou geen
man aan te pas komen. Margriet de Moor had ik indertijd al de AKO-prijs toegedacht
voor Dubbelportret van 1989 (NEM nr. 54, 1990), en ze kreeg hem niet, maar
tenminste wel de Van der Hoogtprijs. Nu, bij het verschijnen van haar eerste roman,
die de wat omslachtige titel draagt van Eerst grijs dan wit dan blauw (Contact, fl.
34,90), schreef Reinjan Mulder dat hij met betrekking tot haar roman die mening
graag nog eens wilde herhalen (NRC Handelsblad, 8.11.91). Hij heeft gelijk, de
roman verdient de prijs evenzeer als het vorige boek. Wat bij beide boeken meteen
opvalt, is de knappe constructie. Bij elke roman bestaat er altijd weer de kwestie van
de dosering van informatie: hoeveel gegevens kan een schrijver achterhouden om
het verhaal aantrekkelijk mysterieus te maken in plaats van hinderlijk geheimzinnig,
en hoeveel gegevens zijn absoluut noodzakelijk voor een goed begrip, of het verhaal
nu chronologisch verloopt of niet. Handleidingen daarvoor bestaan niet en ik denk
dat alleen een combinatie van intelligentie en intuïtie en misschien ervaring een
schrijver de juiste richting wijst. Bij Margriet de Moor is het precies die dosering
die haar verhalen en haar roman zoveel spanning geeft.
Haar onderwerpen hebben altijd iets te maken met een raadsel en haar vertelprocédé
bestaat eruit dat ze steeds een stap vooruit doet en dan twee stappen terug, of
andersom, om te proberen iets dichter bij de oplossing van het raadsel te komen.
Haar techniek van terugblikken doet sterk filmisch aan en het komt dan ook niet als
een grote verrassing te horen dat ze vroeger veel documentaires heeft gemaakt. Het
mooie van haar techniek is dan ook dat ze geen gebruik maakt van opvallend
vooruitwijzende signalen, zoals zo vaak wordt gedaan, maar juist op tegenovergestelde
manier te werk gaat: haar terugblikken zijn steeds een herneming of een uitbreiding
van iets wat eerder heel terloops is meegedeeld: ‘Waar val je nu eigenlijk op, op mijn
overhemd of op mijn ogen?’ vraagt Robert aan zijn vrouw Magda. Dat lijkt een
ongevaarlijk en weinig mysterieus zinnetje, totdat meer dan honderd bladzijden later
blijkt dat er heel wat achter verborgen zit.
Het raadsel in De Moors roman is de verdwijning van Magda. Ze is een Tsjechische
die kort na de oorlog met haar moeder naar Canada is geëmigreerd. Daar loopt ze
de Nederlander Robert tegen het lijf en trouwt met hem. Na zestien jaar huwelijk
stapt ze in een bus en verdwijnt zonder een spoor na te laten. Twee jaar later duikt
ze even plotseling weer op en hervat haar gewone leven. Over die twee jaar wil ze
tegenover niemand een woord loslaten, ook niet tegenover Robert. Op een hete
zomeravond wordt ze door hem met een briefopener
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vermoordt, waarschijnlijk omdat hij niet meer tegen haar zwijgen op kan. De moord,
die helemaal aan het begin van het boek plaatsvindt, mag een tijdlang raadselachtig
lijken, het grote raadsel is het zwijgen van Magda en haar onwil of onvermogen om
wat er in die twee jaar gebeurd is met een ander te delen. Niemand van de personages
in het boek heeft enig idee van de gebeurtenissen, alleen de lezer wordt ingelicht.
Magda is niet weggegaan uit een gebrek aan liefde voor Robert maar omdat ze zich
te zeer ingelijfd voelde en wilde zoeken naar iets in zichzelf dat nog een onafhankelijk
bestaan leidde. Is ze nu teruggekomen omdat ze dat gevonden had of omdat ze tot
de conclusie was gekomen dat het er toch niet toe deed? Dat blijft in het midden.
‘Verklaard is er - vanzelfsprekend - niets,’ denkt Magda bij zichzelf als ze weer bijna
thuis is. De roman is in de kritiek buitengewoon gunstig ontvangen. Alleen Arnold
Heumakers was niet helemaal tevreden en vroeg zich, niet ten onrechte, af waarom
Magda niet een klein tipje van de sluier had kunnen oplichten (De Volkskrant,
22.11.91). Hij gaf zelf het nuchtere antwoord: ‘dan was er geen roman geweest.’ Hij
voegde er genereus aan toe dat ook een roman recht heeft op het geheim van zijn
raadsel, maar ondertussen had hij wel de vinger op een zwakke plek gelegd. Aan een
andere zwakke plek: het feit dat Magda zonder al te grote moeite opgespoord had
kunnen worden, ging hij stilzwijgend voorbij. Zijn bezwaar zit de waardering niet
in de weg: ‘zij heeft met grote souplesse en verbale reserve een even doorwrochte
als indrukwekkende roman geschreven.’ Doeschka Meijsing roemde in Elsevier
(23.11.91) het ‘verbazingwekkend psychologisch vernuft’ en concludeerde dat het
‘een roman van de allerhoogste orde’ was. Dat is een beetje overdreven, maar het is
wel een uiterst knap geconstrueerd verhaal waaruit een verbeeldingskracht spreekt
die je in de Nederlandse roman van tegenwoordig niet vaak tegenkomt. Bovendien
- en dat is ten dele een antwoord op de vraag van Heumakers - tekent de roman door
middel van Magda's zwijgzaamheid protest aan tegen de stroom van bekentenisromans
van de laatste tijd. ‘Dit is een openhartige tijd,’ denkt een vriend van Magda. ‘Dit is
de tijd van de autobiografie. Na een dag waarin we ons volledig hebben blootgegeven
aan minstens één vertrouweling zetten we 's avonds de televisie aan, nemen een kopje
koffie en laten een wildvreemd persoon aan het woord die ons vertelt dat hij is
verkracht, dat hij heeft gemoord, dat hij in een brandend warenhuis de hand van een
kind dat hij wilde redden, heeft moeten loslaten.’ Magda verzet zich op extreme
manier tegen het uitstallen van persoonlijke aangelegenheden, en dat kost haar het
leven.
Of zou ik die prijs aan Nelleke Noordervliet geven, voor haar roman Het oog van
de engel (Meulenhoff, fl. 34,50)? Het is haar derde roman en in de afgelopen drie
jaar heeft ze naam gemaakt met Tine of De dalen waar het leven woont, een vie
romancée over de eerste vrouw van Multatuli, en Millemorti, een eigentijdse roman
over een vrouw die een crisis doormaakt in haar persoonlijke leven en in haar
wetenschappelijk werk. Wat betreft de constructie doet haar nieuwe roman zeker
niet onder voor die van Margriet de Moor en een psychologisch zwakke plek is er
niet in te vinden. Het is in de eerste plaats een historische roman met in het centrum
een jonge Nederlandse vrouw die in 1787 met haar vader en haar
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zuster naar Frankrijk uitwijkt. De vader was een drukker in Haarlem die de zaak van
de patriotten diende en wegging toen het erop leek dat de prinsgezinden het gingen
winnen. Hij was niet alleen een zeer vroom man maar hij geloofde tegelijkertijd in
de Verlichting, in de macht van rede en wetenschap, en in die twee geloven voedde
hij zijn kinderen op. Elisabeth, de oudste, ontwikkelt zich tot een vrouw die
zelfstandiger denkt dan haar omgeving van een vrouw gewend is. Ze zijn nog niet
lang in Frankrijk als de vader overlijdt en Elisabeth voor het levensonderhoud van
zichzelf en haar zusje moet zorgen. Ze begint een verhouding met de achterneef bij
wie ze in huis wonen, niet omdat ze dat zo graag wil maar omdat ze ‘verlangde naar
macht over hem die macht dacht te bezitten’. ‘En,’ staat er dan bij, ‘ze moesten ergens
van leven.’ Zelf verbaast ze zich over haar verlangen om de machtigen te manipuleren
en haar gecompliceerde natuur wordt aangeduid met: ‘Als Elisabeth 's nachts wakker
lag, was het niet om haar “zondigheid”, maar omdat ze haar handelswijze niet ervoer
als immoreel.’
Heel genuanceerd tekent Nelleke Noordervliet het beeld van een vrouw die de
overgeleverde tradities niet pardoes overboord kan zetten maar die toch te
onafhankelijk is om er zich zonder verzet naar te schikken, een vrouw die ongebonden
wil zijn maar zich door de dwang van haar lichaam toch steeds weer bindt. Al zou
ze alleen geest en verstand willen zijn, ze is ook lichaam, en wel een lichaam met
sterk erotische begeerten. Met het probleem van Elisabeths afhankelijke
onafhankelijkheid is de roman niet uitsluitend historische roman meer omdat de
tegenstrijdige gevoelens waarmee ze moet leven evenzeer van deze tijd zijn.
De man die later haar minnaar wordt, de arts Doppet, erkent de tegenstrijdige
krachten in zichzelf ook wel, maar gelooft dat er altijd één is die de boventoon voert.
Voor hem is dat het eigenbelang van de mens, en daar handelt hij naar. Hij heeft bij
Franz Mesmer gestudeerd en heeft geleerd wat er met hypnose, echt of gespeeld,
bereikt kan worden. Hij begint Elisabeth te manipuleren en somnambulistische scènes
met haar op te voeren waarbij ze orakelt over allerlei schandaaltjes die een spion van
Doppet voor hen opspoort. Zelf wordt Doppet steeds harder, en hij ontwikkelt zich
tot een fanatieke aanhanger van de revolutie. Elisabeth blijft geloven in ingeboren
goedheid, Doppet gelooft alleen nog maar in macht: ‘Weg met hen die medelijden
toonden, weg met hen die - erger nog - hem liefhadden, weg met het weke, het
zwakke, het buigzame, het tedere, weg met de ironie en de lach.’ Pas als hij gewonnen
heeft en na de revolutie een hoge post krijgt, kan hij toegeven aan zijn gevoelens
voor Elisabeth.
Het oog van de engel is een boek dat de historische roman combineert met een
moderne psychologische roman. Het is een voortreffelijk geschreven boek waarin
mensen uit de achttiende eeuw proberen de ideeën van hun tijd te ordenen en hun
eigen drijfveren te begrijpen. Die drijfveren wijken niet erg af van de onze en wie
naar de twee hoofdfiguren kijkt, ziet veel van zichzelf. Het is een intelligente,
spannende en veelomvattende roman die door de kritiek met evenveel enthousiasme
is begroet als het boek van Margriet de Moor.
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De bundel De verstoring van Fleur Bourgonje (Meulenhoff, fl. 29,50) is haar vierde
boek na een novelle, een roman en een eerdere bundel verhalen. De onderlinge
samenhang van deze nieuwe verhalen is zo groot dat bijna elk verhaal als titelverhaal
had kunnen fungeren. Steeds weer worden de personages, bijna allemaal vrouwen,
voortgedreven door herinneringen aan een verleden waarin hun leven verstoord is,
meestal door het verlies van een geliefde. De een verzet zich tegen het gevoel van
verlies, een ander probeert er zich bij neer te leggen en zoveel mogelijk te vergeten.
De twee thema's van verstoring en vergeten worden buitengewoon doeltreffend
samengevoegd in het verhaal waar de bundel naar genoemd is. In een Italiaans
hotelletje zitten drie mensen te eten terwijl ze wachten op het circus dat elk jaar de
sleur in het dorp even verbreekt. Alle drie zitten ze opgesloten in hun verleden dat
ze niet kunnen vergeten. Terwijl ze met elkaar zitten te harrewarren komt er een
onbekende vrouw binnen die alleen al door haar aanwezigheid de stemming van de
anderen verstoort. Alle drie verwachten ze wat van haar en hopen, zonder daar
woorden voor te vinden, dat ze van hun herinneringen verlost worden. Wat ze niet
kunnen weten is dat de onbekende vrouw zelf doelloos op reis is om de herinneringen
aan haar man die zelfmoord heeft gepleegd te ontlopen. Heel summier maar heel
suggestief weet Fleur Bourgonje de spanning weer te geven die er tussen die mensen
ontstaat, elk met verwachtingen die nergens op uit lopen.
Niet alle verhalen in de bundel hebben dezelfde kracht als het titelverhaal. Sommige
zijn tamelijk voorspelbaar en er zijn er ook die wat wijdlopig zijn of net iets teveel
uitleg geven om hun spanning te kunnen behouden. Wel zijn ze stuk voor stuk
voorbeelden van een groot stilistisch vermogen en een sterke verbeeldingskracht.
Aan welk van de drie boeken zou ik nu mijn fantoomprijs geven? Het lafst en
misschien het eerlijkst zou zijn hem tussen de drie te verdelen, maar met het mes op
de keel zou ik voor Het oog van de engel kiezen. Bij de mannen van de laatste tijd
lijkt de verbeelding een minder grote rol te spelen dan bij de vrouwen. Bij hen is de
bekentenis troef. Vooral over hun erotische voorkeuren willen ze graag uitweiden.
In drie van de vier romans die ik bedoel is de hoofdfiguur verliefd op zijn moeder,
en in de vierde op zijn vader. Dat laatste gebeurt in Jacob's wapen, de eerste roman
van Jan Mulder (Meulenhoff, fl. 29,50). Het is een autobiografisch verhaal over een
Nederlands jongetje op Java dat na de inval van de Japanners met zijn moeder in een
gevangenkamp terecht komt. Hij is uitzonderlijk, om niet te zeggen onvoorstelbaar
vroegrijp en sjouwt als hij drie jaar oud is onafhankelijk door het kamp en maakt
zich onmisbaar bij de lastig te bedienen vuurpotten. Tijdens de kampjaren raakt hij
volkomen uitgekeken op het lichaam van zijn moeder, maar als zijn vader na de
oorlog terugkomt, staat hij ineens in brand. In zijn dromen verschijnt de vader wel
eens als God met een grote glazen eikel, en zo zijn er meer sterke verhalen. Een mooi
trekje in het boek is dat de jongen bij de terugkeer van de vader voor het eerst Jacob
wordt genoemd, om aan te geven dat alleen de vader hem zijn naam en identiteit
heeft kunnen geven. Het boek is zwak van bouw en taalgebruik en is voornamelijk
de moeite waard om de
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herinneringen van een kind aan het leven in een Japans kamp, al worden die
herinneringen wel erg hyperbolisch voorgesteld.
Ook Freek de Jonge, de cabaretier van ‘Neerlands Hoop in Bange Dagen’, schrijft
over een Japans kamp in zijn eerste roman Neerlands bloed (De Harmonie, fl. 34,50),
zij het niet uit eigen ervaring. Hij gebruikt een verhaal uit het kampleven als symbool
voor zijn opvatting van de vrijheid, d.w.z. de onkenbaarheid daarvan. De
kampcommandant heeft in een boom een gat van vijfentwintig bij vijfentwintig
centimeter laten maken. Wie zich daar doorheen kan wringen, is vrij, wie blijft steken
is ten dode opgeschreven. Dat zal bewijzen, zegt de commandant, dat de ware vrijheid
die van de gevangene is. Keer op keer duikt het beeld van het gat op als metafoor
van de vrijheid die met grote moeite veroverd kan worden en dan zonder waarde
blijkt te zijn. De Jonge heeft zijn roman om dat kampverhaal heen geconstrueerd, en
het is een heel kunstige constructie geworden, te kunstig misschien. Het boek bestaat
uit zeven hoofdstukken waarvan het laatste aansluit bij het eerste, het zesde bij het
tweede en het vijfde bij het derde. Het centrale hoofdstuk vier is het verhaal van het
gat. Het eerste en het laatste hoofdstuk zijn gesitueerd in Japan en houden zich bezig
met de atoombom en een vreemde liefdesgeschiedenis, terwijl de scherp
contrasterende overige hoofdstukken zich afspelen in Goes en een duidelijk
autobiografisch karakter hebben. De hoofdfiguur daar is een jongen van twaalf die
na de zelfmoord van zijn vader steeds meer aan zijn moeder gebonden wordt. Met
zijn beginnende seksualiteit weet hij geen raad behalve dat hij het liefst bij zijn
moeder in bed slaapt en dan erotisch van haar droomt. Uit de manier waarop het
boek gestructureerd is, valt op te maken dat De Jonge verband wil leggen tussen de
seksuele frustraties van de jongen en de gebeurtenissen in de gevangenkampen en
in het Japan van na de oorlog, maar helemaal helder wil dat niet worden. Neerlands
bloed is een zwaartillend maar soms ook amusant boek dat in allerlei opzichten de
verwachtingen die het wekt niet kan bevredigen.
Het tweede kleine Oedipusje is de verteller in Jean-Paul Franssens' Een gouden
kind (De Harmonie, fl. 27,50), een roman die met nadruk als autobiografisch is
aangekondigd. Franssens heeft in 1981 naam gemaakt met de indrukwekkende novelle
De wisselwachter, die ook verfilmd is, en later weer met Vriend Dood, een roman
over een lustmoordenaar, maar een grote lezerskring heeft hij ten onrechte nog niet
gevonden. Evenmin als in de roman van Freek de Jonge is de verliefdheid op de
moeder het hoofdthema. Het verhaal wordt gepresenteerd als de herinneringen die
bij een jongen van vijftien jaar opkomen als hij een langdurige en alleen plaatselijk
verdoofde hersenoperatie ondergaat. De vader is een in de oorlog ontspoorde ingenieur
die bunkers is gaan bouwen voor de Duitsers en na de bevrijding is opgepakt: ‘Ik
haat mijn vader. Ik veracht hem. En ik hou van hem’. Met de moeder is de verhouding
minder gecompliceerd en heel intiem. Hij is haar ‘gouden kind’ en als hij bij haar in
bed slaapt, waagt hij meer dan het jongetje van De Jonge. Toch gaat het daar in laatste
instantie niet om. Waar het wel om gaat is dat Franssens terug probeert te kruipen
in de huid van het jongetje dat hij was en dat hij orde wil scheppen in de chaotische
stroom van beelden die tijdens de operatie aan hem voorbijtrekken: de vader op een
kar
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met gevangen NSB-ers, de hatelijke buren, de vernederingen op school, en dat alles
tegen een achtergrond van seksuele activiteit die hij niet begrijpt. Die ordening is
Franssens heel goed afgegaan behalve dat hij nu en dan te weinig onderscheid maakt
tussen de taal en het perceptievermogen van een jongen van zeven, vijftien en
zeventien.
In de nieuwe roman van Jan ter Haar, Onvoltooid verleden (Contact, f 29,90), blijft
de verliefdheid op de moeder volkomen kuis al reiken de gevolgen ervan verder dan
in het werk van Franssens en De Jonge. Als de hoofdpersoon volwassen is, wordt
hij er nog door vervolgd. Hij is niet alleen verschrikkelijk jaloers op zijn vader, maar
hij wordt ook geobsedeerd door een gebeurtenis in het leven van zijn moeder waar
hij het fijne niet van weet. Hij weet alleen dat er iets gebeurd is met pillen, ziekenhuis
en een psychiater. Hij spoort die psychiater op en vraagt zich af of de man alleen de
arts van zijn moeder was of ook haar minnaar, en of hijzelf misschien zijn zoon is.
Die ideeën worden zo overheersend dat de verhouding met zijn vriendin eronder
bezwijkt. Steeds houdt Ter Haar de lezer in spanning over het al dan niet reële van
de verdenkingen en conclusies van de hoofdfiguur. Is hij iemand die met grote
vasthoudendheid iets belangrijks over zichzelf aan de weet komt, of is hij een malende
dwaas aan het worden?
Van verliefdheid op vader of moeder zal Willem Frederik Hermans nooit last
hebben gehad. In een van zijn autobiografische stukken, ‘Dood en weggeraakt’, heeft
hij over zijn vader weinig goeds te melden en vertelt zelfs dat hij soms droomde dat
hij hem vermoordde of zijn snor afknipte, en zegt er dan meteen bij: ‘en dat alles
zonder op mijn oude grijze moeder verliefd te zijn’. Het stuk, dat uit 1980 dateert,
is opgenomen in een bundel verhalen die min of meer gelijktijdig met Hermans'
zeventigste verjaardag is verschenen, onder de waarschijnlijk voor velen aantrekkelijke
titel De laatste roker (De Bezige Bij, fl. 39,50). Alle verhalen waren al eerder in
kranten en tijdschriften gepubliceerd behalve ‘Afscheid van Canada’ uit 1954. Het
lijkt er dus veel op dat Hermans bij het ingaan van zijn nieuwe decennium al het
ongebundelde werk bij elkaar heeft gezet. Voor sommige stukken is dat teveel eer,
maar ‘Naar Magnitogorsk’ dat verleden jaar apart is uitgegeven (zie NEM XXIX, 2,
1991), het wanhopige ‘Zijn god was een mens’ en het prachtige satirische titelverhaal
maken dat weer goed. ‘De laatste roker’ speelt in de nabije toekomst. Nederland is
een ongelukkige heilstaat geworden waar het Engels de verplichte taal is en het roken
bij de wet verboden. Een man van vijfentachtig krijgt een zeer begeerde Gauloise
cadeau wat leidt tot een hevig conflict met de totaal corrupte politie. Het is een
buitengewoon geslaagd verhaal waarin Hermans op een vermakelijke en tegelijk
beklemmende manier lucht geeft aan zijn wrevel over vrijheidsbeknotting en
staatsdwingelandij. Het geeft hem bovendien de gelegenheid om een mooi krom
Engels te schrijven. Het is een van de mooiste satirische verhalen die ik van hem
ken.
De zeventigste verjaardag heeft niet elke criticus tot mildheid gestemd.
‘Restantopruiming’ noemde Jaap Goedegebuure de bundel en hij had het ook over
onherstelbare oubolligheid en goedkoop uitgevallen satire (HP/De Tijd,
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6.9.91). Arnold Heumakers zag de bundel niet als ‘een echte toevoeging aan het
oeuvre’ maar eerder als ‘een opvulling van enkele opengebleven plekken’ (De
Volkskrant, 6.9.91) en ook Reinjan Mulder schreef dat de bundel ‘moeilijk kon
worden aangeduid als de nieuwe Hermans’ (NRC Handelsblad, 23.8.91). Carel
Peeters prees de diversiteit van de verhalen (Vrij Nederland, 24.8.91) en Doeschka
Meijsing was weer het royaalst met haar lof en vond de verhalen niet minder dan
‘adembenemend’ (Elsevier, 31.8.91).
Een encyclopedisch Nederlands Woordenboek
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Boekbesprekingen en -aankondigingen
Verschueren groot geïllustreerd woordenboek. Bezorgd door Frans Claes.
Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 1991. fl. 199,-/ BF 3750. ISBN 90-02
19 015 8
Op lexicologisch gebied wordt de neerlandicus de laatste tijd nogal verwend. Na de
nieuwe etymologische woordenboeken, de nieuwe synoniemenwoordenboeken is er
nu ook een nieuw encyclopedisch woordenboek op de markt gekomen. Zestig jaar
na het verschijnen van de eerste Verschueren heeft Frans Claes nu de negende,
helemaal omgewerkte editie van het Modern woordenboek bezorgd. Die nieuwe
Verschueren is een prachtige combinatie geworden van woordenboek en encyclopedie.
Het tweedelige gebonden woordenboek heet eigenlijk ten onrechte ‘geïllustreerd
woordenboek’. Anders dan bij voorbeeld Kramers' geïllustreerd woordenboek, dat
niets meer is dan een woordenboek waarin van een aantal woorden een illustratie is
opgenomen, is het Groot geïllustreerd woordenboek een woordenboek dat
terzelfdertijd een overvloedig geïllustreerd encyclopedisch gedeelte bevat. Behalve
de honderdduizend trefwoorden bevat het ook nog eens vijftigduizend eigennamen
die encyclopedisch verklaard worden. Op die manier probeert dit woordenboek
tegemoet te komen aan de behoeften van de gewone gebruiker die vaak meer verwacht
van een woordenboek dan alleen maar een taalkundige verklaring. Wie tijdens zijn
lectuur op het woord citer of gentiaan stoot heeft vaak niet voldoende aan de definitie
die het woordenboek geeft. Een plaatje dat laat zien hoe zo'n muziekinstrument of
zo'n plant eruitziet is dan niet alleen nuttig maar zelfs noodzakelijk. Zo ook, zal wie
het woord oligoceen of kwaker of vlamisme tegenkomt meestal een wat ruimer
referentiekader voor het onbekende woord verwachten dan alleen maar een
taalkundige verklaring. In dit opzicht is het Groot geïllustreerd woordenboek een
bijzonder nuttig boek: de beknopte en heldere achtergrondinformatie, samen met de
meer dan vierduizend illustraties in kleur maken het tot een hoogst informatief
naslagwerk.
Het encyclopedisch gedeelte biedt artikelen over bekende personen van vroeger
en nu, over wetenschapen techniek, landen en volken, flora en fauna, geschiedenis,
godsdienst, mythologie, literatuur en kunst.
Voor de aardigheid heb ik eens nagegaan hoe goed het encyclopedische gedeelte
mij kon helpen als ik als buitenlands docent een cursus ‘Schilderkunst van de lage
landen’ wilde illustreren. Dat viel heel erg mee. Om een paar voorbeelden te noemen:
bij de Vlaamse Primitieven vond ik telkens een typische reproduktie bij Van Eyck,
Memlinc, Bouts, Van der Weijden en Van der Goes. Bij de Hollandse schilders uit
de Gouden Eeuw kreeg ik representatieve reprodukties bij Vermeer, Rembrandt,
Ruisdael, Steen en Hals. Natuurlijk is een encylopedisch woordenboek niet bedoeld
als een cursus kunstgeschiedenis, maar de
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representativiteit van de opgenomen kunstenaars en schilderijen geeft toch wel een
indicatie van de degelijkheid van de opzet van het encyclopedische gedeelte.
Nog in een ander opzicht is een encyclopedisch woordenboek bruikbaarder voor de
gemiddelde taalgebruiker dan een verklarend woordenboek. Dat kan ik alweer het
best aantonen aan de hand van een voorbeeld. Neem aan dat u op zoek bent naar de
juiste benaming van ‘dat deel van een sleutel dat in het slot gestoken wordt’, of naar
‘het vierkante bovenvlak van een kop van een hamer’, of naar ‘de deuk in de bodem
van een fles’. Hoe komt u daar ooit achter met behulp van een verklarend
woordenboek? Ik vrees dat het verklarend woordenboek hier noodgedwongen verstek
moet laten gaan. Het encyclopedisch woordenboek biedt wel uitkomst. Als u in het
Groot geïllustreerd woordenboek respectievelijk onder sleutel, hamer en fles gaat
kijken dan vindt u daar heldere tekeningen met de benamingen van de verschillende
onderdelen en treft u ook de gezochte woorden aan, nl. respectievelijk blad, baan
en ziel. De Verschueren bevat heel veel van dit soort verklarende illustraties van heel
gewone woorden. Of u nu de delen van een fiets, een trap, een boek, een pomp, een
mes, een schoen of een ploeg wilt kennen, altijd vindt u bij de betreffende woorden
een heldere lijntekening met alle benamingen.
Uiteraard moet een woordenboek in de eerste plaats op zijn taalkundige merites
beoordeeld worden. De Verschueren is met zijn honderdduizend trefwoorden in
omvang vergelijkbaar met de Van Dale Hedendaags Nederlands. Ook wat de selectie
betreft is de Verschueren vergelijkbaar met de Hedendaagse Van Dale: verouderde
woorden en betekenissen zijn slechts in beperkte mate opgenomen, nieuwe woorden
daarentegen hebben vrij gemakkelijk een plaats gekregen. Dat nieuwkomers als
banaanschot, inkomensplaatje, tweeverdieners opgenomen zijn is m.i. volkomen
verantwoord. Maar of plofkoffer, sleeptekst en wiegmes al voldoende ingeburgerd
zijn om hun plaats in het woordenboek te verdienen is voor mij nog een open vraag.
Maar goed, dit is detailkritiek: over selectiecriteria kan men blijven discussiëren.
Belangrijker dan de selectie lijkt mij de kwaliteit van de omschrijvingen en definities.
Wie bij wijze van steekproef de omschrijving vergelijkt van een aantal willekeurig
gekozen woorden in Van Dale en Verschueren, wordt getroffen door de acribie, de
helderheid en de beknoptheid in de formulering van Verschueren. Eén voorbeeld:
bij het woord kraan geeft Van Dale als definitie ‘in beginsel een gebogen, ook wel
rechte buis die door het draaien van een erin aangebrachte plug of sleutel vernauwt
of afgesloten, resp. geopend kan worden, om een vloeistof of een gas, uit een vat,
waaraan zij is bevestigd, te laten stromen’. Verschueren omschrijft diezelfde kraan
als ‘tap met sleutel of plug om een vloeistof of gas te laten stromen of af te sluiten’.
Het verschil is duidelijk. Van Dale biedt, in een krampachtige poging tot volledigheid,
een heel moeizaam geformuleerde omschrijving. Verschueren beperkt zich tot de
kernachtige omschrijving van de essentie. Volgens mij ligt de grote kwaliteit van de
nieuwe Verschueren juist in de beknopte precisie van de woordverklaringen. Maar
dit is zeker niet de
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enige taalkundige verdienste van dit woordenboek.
Op gebied van de spelling blijkt de Verschueren een betrouwbare gids. Hij volgt
trouw de officiële voorkeurspelling zoals die is vastgelegd in de Woordenlijst van
1954 en nieuwvormingen zijn gespeld volgens de regels die aan die officiële
Woordenlijst ten grondslag liggen. We vinden dus banaanschot, speltherapeut of
spellingcommissie als eerste ingang, maar de spellingvarianten bananeschot,
spelterapeut en spellingscommissie zijn wel keurig met een doorverwijzing
opgenomen. Verschueren volgt ook de Woordenlijst wat het genus, de verbuiging
en de vervoeging betreft.
Lovenswaardig is ook de poging om van het woordenboek meteen een betrouwbare
uitspraakgids te maken. De klemtoon en de uitspraak - voor zover deze afwijkt van
de spelling - zijn op een uniforme manier aangegeven. Zo staat er bij het woord
schizofreen een klemtoonteken achter de beklemtoonde syllabe en een
uitspraakweergave /schitso../ van het moeilijke deel van het woord. Bij twijfelgevallen,
zoals het woord energie, worden beide uitspraken gegeven: /e.nerzji of gi/. Voor
buitenlanders maakt dit het woordenboek extra bruikbaar. Vanuit het standpunt van
de anderstalige die Nederlands leert vind ik het alleen jammer dat de afbreking van
de woorden niet is aangegeven. Aangezien afbrekingsregels zeer taalspecifiek zijn,
is een notatie van de afbreking in de lemmata namelijk erg nodig. Wel nuttig voor
anderstaligen is dat van heel veel woorden behalve de verklaring ook synoniemen
en antoniemen worden gegeven en dat ook het metaforisch en het metonymisch
gebruik van de woorden wordt verklaard. Daarbij heeft de redacteur gepoogd zo veel
mogelijk rekening te houden met de contextuele specificiteit van de woorden. Zo
geeft hij bij vermogend als synoniem ‘bemiddeld’ bij het voorbeeld ‘een vermogend
heer’, maar het synoniem ‘krachtig’ bij een andere context.
Het is trouwens opvallend hoeveel aandacht de Verschueren besteedt aan het
syntactisch verband waarin woorden functioneren. Ook dat maakt dit woordenboek
bijzonder bruikbaar voor de anderstalige. Er zijn heel veel vaste verbindingen en
frequente combinaties opgenomen die zowel het correcte voorzetselgebruik, het
typische adjectiefgebruik als het, voor buitenlanders soms erg moeilijke,
lidwoordgebruik exemplarisch aangeven. Zo staan bij het trefwoord antwoord zowel
het adjectiefgebruik (een bevestigend, ontkennend, bevredigend, gunstig, instemmend,
afwijzend, nukkig, ontwijkend -), het voorzetselgebruik (ten, tot - geven, iets zonder
- laten, het - op iets schuldig zijn, in afwachting van uw -, iemand van - dienen), als
het collocationele gebruik (in antwoord op uw schrijven, niet om een antwoord
verlegen zijn, op alles een antwoord weten, het antwoord niet schuldig blijven)
uitvoerig uitgewerkt.
Een vraag die tegenwoordig steeds vaker opduikt betreft het normatieve karakter
van de opgenomen woordenschat. In hoeverre behoort de opgenomen woordenschat
tot de algemene Nederlandse woordenschat? Ik geloof dat de Verschueren hier een
zeer redelijk standpunt heeft ingenomen. Zo geeft hij van gemeenzame of platte
woorden duidelijk aan wat hun connotatieve waarde is. Voor zover die zijn
opgenomen geeft hij van regionale woorden aan waar ze voorkomen. Bij woorden
die enkel gebruikt worden in het Nederlandstalig
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gedeelte van België en die daar vrij algemeen zijn in verzorgde taal, woorden zoals
goesting of valavond, noteert hij Z.N. (Zuidnederlands) waarbij deze afkorting niet
als een stigma beschouwd hoeft te worden maar veeleer als een aanduiding dat deze
woorden nu de facto niet algemeen gebruikt worden.
Al met al blijkt de nieuwe Verschueren een voorbeeldig encyclopedisch woordenboek.
En net zoals C.B. van Haeringen in 1960 al vond dat de Verschueren zijn Franse
voorbeeld de Petit Larousse in uitvoering ver had overtroffen, zo vind ik nu dat de
nieuwe Verschueren de Petit Larousse de loef afsteekt. Met J. Renkema kan ik de
geringe bekendheid van dit woordenboek in Nederland alleen maar betreuren. Ik
vind dat het in de bibliotheken van de neerlandistiek extra muros zijn plaats verdient
vlak naast de ANS en de Van Dale.
L. Beheydt (Louvain-la-Neuve)

Tanja Janssen en Brigit Triesscheijn, Gebruik, inhoud en effectiviteit van
taal- en literatuurmethoden in Nederland en Vlaanderen. 's-Gravenhage:
Stichting Bibliographia Neerlandica, 1990. 119 blz. fl. 16,50. ISBN
90-71313-32-8.
In dit boek, dat in de serie Voorzetten van de Nederlandse Taalunie als nr. 31 is
verschenen, wordt verslag gedaan van een inventariserend onderzoek naar het gebruik
en de aard van taal- en literatuurmethoden voor het onderwijs Nederlands. Het
onderzoek is verricht door twee medewerkers van de Stichting Centrum voor
Onderwijsonderzoek (SCO) van de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van de
Taakgroep Nederlands van de Nederlandse Taalunie. De bedoeling ervan is een
beknopt overzicht te bieden van recente inzichten in de feitelijke en gewenste inhoud,
het gebruik en de effectiviteit van totaalmethoden voor het onderwijs in het Nederlands
in Vlaanderen en in Nederland. Op zichzelf is dit een nuttig initiatief, aangezien er
zeer weinig gegevens voorhanden zijn op dit terrein. Bij het onderzoeksdoel zijn de
volgende vragen geformuleerd:
a. Wat is er bekend over het gebruik (het functioneren) van methoden in de klas?
b. Wat is er bekend over de feitelijke leerstofinhoud van methoden?
c. Wat zijn (naar het oordeel van 18 deskundigen) de belangrijkste knelpunten
m.b.t. de inhoud van methoden?
d. Wat is er bekend over de effectiviteit (in relatie tot de leerresultaten) van
methoden?

De vragen a en d werden beantwoord op basis van literatuurstudie. Voor de vragen
b en c zijn twee soorten bronnen geraadpleegd: bestaande analyses van schoolboeken
en interviews met deskundigen.
Het boek valt in twee delen uiteen: deel I behandelt Nederland, deel II Vlaanderen.
Beide delen bevatten vier hoofdstukken, corresponderend met de
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vier onderzoeksvragen. Tot slot is er een samenvatting, waarin de belangrijkste
bevindingen nog eens op een rij worden gezet.
Wat het gebruik van methoden betreft is weinig specifieke informatie beschikbaar.
Een expliciet antwoord kan daarom niet gegeven worden. Wel is duidelijk dat het
onderwijs zich concentreert op een beperkt aantal methoden, terwijl het aanbod enorm
groot is. Docenten blijken de methoden inhoudelijk vrij slaafs te volgen, ofschoon
eenzelfde methode door verschillende docenten op verschillende wijze gehanteerd
wordt.
Er is weinig bekend over de vormgeving van het onderwijs in mondelinge
taalvaardigheid, taalbeschouwing (in brede zin) en spelling. Voor de twee
eerstgenoemde onderdelen bestaan ook nauwelijks serieuze (onderdelen van)
methoden. Bij leesvaardigheid staat de tekst met (tekstafhankelijke) vragen centraal,
zodat van enige opbouw van de vaardigheid geen sprake kan zijn. Er is (nog)
nauwelijks aandacht voor leesstrategieën en schrijfproces.
De geïnterviewde deskundigen hebben principiële kritiek op het fenomeen
totaalmethode op zichzelf. Ze achten ze erg dwingend en de commercie speelt bij
invoering en handhaving een grote rol. Inhoudelijk richt de kritiek zich met name
op de grote aandacht voor spelling en grammatica, de geforceerde
differentiatievormen, de zwakke handleidingen, het ontbreken van een duidelijke
leerlijn en van leerdoelgerichte toetsen, de gebrekkige aansluiting op het
basisonderwijs en op het naschoolse leven. Dergelijke kritische kanttekeningen zijn
zeker van belang, wanneer in ogenschouw wordt genomen dat onderwijsvernieuwing
in feite alleen bereikt kan worden via eindexameneisen en (daarbij aansluitende)
schoolboeken. In het kader van de op handen zijnde vernieuwingen m.b.t. het
schoolvak Nederlands in Nederland is dit een niet onbelangrijk aandachtspunt.
Naar de effecten van methodegebruik is vrijwel geen onderzoek gedaan. De meeste
methoden komen niet verder dan een legitieme verklaring in het voorwoord dat de
methode in de praktijk is getoetst. Echte resultaten daarvan ontbreken meestal.
Al met al een bedroevend, maar te verwachten resultaat. Uit eerdere
onderzoeksoverzichten was reeds gebleken dat onderzoek naar het werkelijke gebruik
van methoden Nederlands in de onderwijspraktijk zeer gewenst is. Ook was bekend
dat een goed functionerend analyse-instrument ontbreekt en mede als gevolg daarvan
ook de analyses zelf. Ze staan wel her en der in onderwijstijdschriften, maar in een
totaal onvergelijkbare vorm. De beantwoording van de eerste twee onderzoeksvragen
moest dus wel teleurstellend zijn: er valt weinig te oogsten. Nu is zoiets niet erg, als
er maar iets met het (magere) onderzoeksresultaat gedaan wordt. Aanbevelingen
en/of concrete stappen in die richting worden echter in dit boek niet vermeld. De
door de deskundigen gevreesde commercie heeft op dit moment een grote invloed
waar het om gebruik en inhoud van leergangen gaat: de uitgevers voeren immers
terecht marktonderzoek uit en beschikken vaak over zeer interessante (geheim
gehouden) gegevens. Bij de geïnterviewde deskundigen had best een uitgever kunnen
zitten. De gesprekken met de deskundigen ontaarden nu al snel in een vergroting
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van de kloof tussen retoriek en praktijk, waarmee niemand gediend is zolang het
uitgeversbeleid (uiteraard) sterk gericht blijft op de onderwijsvraag en derhalve op
de traditionele docent Nederlands door wie inhoudelijke vernieuwing meteen in extra
werkdruk wordt vertaald. Juist op dit punt zou onderzoek naar de effectiviteit van
methoden uitkomst kunnen bieden, omdat elke docent graag werkt met een methode
die voor hem/haar en de leerlingen echt vooruitgang in prestaties zichtbaar kan maken.
De beperking tot de zgn. totaalmethoden moet dan ook negatief geduid worden,
aangezien vooral de deelmethoden niet alleen veel gebruikt zijn, maar ook in eerste
instantie verantwoordelijk geacht mogen worden voor enig effect op basis van
cursorisch onderwijs.
Samenvattend: een niet onverwachte schrale oogst waaruit hopelijk vergaande
conclusies worden getrokken. De onderzoekers hebben een pijnlijke voorzet gegeven.
Nu zal er toch eens gescoord moeten worden, bijvoorbeeld via de in het vooruitzicht
gestelde aanbevelingen van de Taakgroep Nederlands van de Nederlandse Taalunie.
Deze Taakgroep is per slot van rekening ingesteld om de kwaliteit van het onderwijs
Nederlands te bevorderen.
H. Hulshof (Leiden)

De groene spelling. Samengesteld en ingeleid door Hans Bennis, Anneke
Neijt en Ariane van Santen. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 1991.
213 blz. fl. 29,90. ISBN 90-351-0945-7.
In 1985 stelde de Nederlandse Taalunie een ‘Werkgroep ad hoc Spelling’ in met als
taak het terrein te verkennen en voorstellen te doen voor een eventuele nieuwe
spellingregeling. Ongeveer drie jaar later presenteerde de Werkgroep haar Rapport
(Reeks Voorzetten van de Taalunie, nr. 20), waarin onder meer een aantal voorstellen
tot spellingwijziging besproken wordt. Zoals te verwachten viel, zorgde ook de
publikatie van dit rapport weer voor heel wat commotie. Spelling blijkt immers als
geen ander onderwerp dat verband houdt met taal telkens weer in staat de gemoederen
van velen in beroering te brengen.
Tegen de achtergrond van de opnieuw opgelaaide spellingdiscussie organiseerde
de Vakgroep Nederlands van de Rijksuniversiteit Leiden een serie lezingen waarin
deskundigen hun visie op verschillende aspecten van spelling en spellingverandering
konden geven. De bijdragen aan die lezingencyclus zijn nu gebundeld in een uitermate
informatief en prettig leesbaar boek met de titel ‘De groene spelling’. Deze titel
verwijst natuurlijk in de eerste plaats naar de Woordenlijst van de Nederlandse Taal,
bijgenaamd ‘het groene boekje’ of ‘de groene bijbel’, maar hij moet blijkens de
inleiding (blz. 8-9) onder meer ook de gedachte oproepen aan een natuurlijk produkt
- wat de Nederlandse spelling niet is - of aan de hoop op een betere spelling.
In de inleiding geven de samenstellers een bondige maar duidelijke schets van de
complexiteit van de spellingproblematiek. Daarna behandelt A. Neijt in de eerste
bijdrage de ontstaansgeschiedenis van het schrift, met als cruciaal punt
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daarin de ontwikkeling van een schriftvorm die tekens als afbeelding van
spraakklanken gebruikt, het fonografische schrift. J. de Vries bespreekt de
geschiedenis van de huidige spelling, met name sinds 1863. Hij wijst er met nadruk
op dat de ‘Grondbeginselen’ van De Vries en Te Winkel nog steeds gelden en dat
alle aanpassingen tot nog toe in feite ‘slechts gerommel in de marge’ (blz. 53) waren.
Niemand van de auteurs, inclusief de samenstellers van de bundel, is tegen
spellingwijziging op zich. Over de wijze waarop en de mate waarin er gewijzigd zou
moeten worden, lopen de meningen echter nogal uiteen naargelang van de invalshoek
die men kiest. Dat blijkt uit de overige bijdragen.
P. van Sterkenburg betoogt dat de huidige Woordenlijst absoluut niet (meer)
voldoet: de selectie van woorden is arbitrair en op meer dan een punt staat de lijst
ver af van de hedendaagse taalwerkelijkheid. Hij pleit voor een ter zake bevoegde
en gezaghebbende instantie die een op onderzoek gebaseerde norm kan vaststellen.
Er moet een totaal nieuwe Woordenlijst komen. Vooruitlopend op het totstandkomen
van zo'n nieuwe officiële Woordenlijst hebben enkele uitgeverijen het initiatief
genomen zelf een lijst op de markt te brengen. Aan één van die initiatieven heeft
Van Sterkenburg meegewerkt. Tot slot van zijn bijdrage legt hij uit wat de
uitgangspunten waren bij die actualisering van de bestaande Woordenlijst.
Hier mag niet onvermeld blijven dat Van Sterkenburg af wil van het systeem van
twee spellingen (een voorkeursvorm en een toegelaten vorm). De vrij algemeen
heersende onvrede met die dubbelspelling was één van de aanleidingen om in
Taalunieverband een Werkgroep in het leven te roepen. Het is dan ook verrassend
om te constateren dat F. Jansen althans op een aantal terreinen juist méér variatie in
de spelling wil toestaan. Vandaar de titel van zijn tekst ‘Naar een meerkleurige
spelling’. Hij streeft naar een ander discussieklimaat waarin uniformiteit niet als
vanzelfsprekend en alleenzaligmakend geldt (blz. 119).
P. Hagers bekijkt spellinghervorming door de bril van een uitgever. Hij beoordeelt
de gedane voorstellen voor wijziging op hun merites voor spellingrust, iets waar
vooral uitgevers zeer bij gebaat zijn. Als er dan al gewijzigd moet worden, dan ‘liefst
geen partiële herzieninkjes maar met een generale blik op alle hete hangijzers’ (blz.
73). Hier duikt op wat men het ‘dilemma van de spellinghervormers’ zou kunnen
noemen: een geleidelijke verandering is maatschappelijk gemakkelijker haalbaar,
maar om een discussie tot in lengte van dagen te voorkomen zijn ingrijpender
wijzigingen waarschijnlijk beter. Dat idee wordt ook geuit aan het eind van de
evaluatie die C. Hamans geeft van de nu al 100 jaar (sinds Kollewijn 1891) woedende
spellingstrijd. Jammer voor de voorstanders van verdergaande spellingingrepen ziet
het er vooralsnog niet naar uit dat de inmiddels van start gegane officiële
Spellingcommissie voorstellen in die zin zal uitwerken.
De bijdrage van Paardekooper is in zekere zin een dissonant in het geheel. Eigenlijk
trekt hij daarin alleen maar fel van leer tegen emoties die het spellingdebat
vertroebelen. Een andere benadering van dit thema was beter geweest. Emoties
hadden bijvoorbeeld in verband gebracht kunnen worden met
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de affectieve component van de ‘normen’ die mensen hanteren. In hun inleiding laten
de samenstellers van de bundel in ieder geval zien dat een zakelijker aanpak van het
onderwerp mogelijk is.
Drie auteurs besteden vooral aandacht aan een wijziging van de werkwoordspelling,
een kwestie die overigens buiten de opdracht van de al genoemde Commissie gelaten
is. De Rooij bespreekt het voorstel van de Werkgroep (waarvan hij deel uitmaakte).
Zuidema bekijkt de didactische kant van het probleem. Van Heuven ten slotte pleit
ervoor dat er meer onderzoek gedaan zou worden naar het effect van
spellingwijzigingen en dat daarbij meer aandacht besteed zou worden aan de noden
van de lezer. De meeste mensen lezen immers meer dan ze schrijven.
In de laatste bijdrage van de bundel pleit R. Kleijnen voor vereenvoudiging van
de spelling in het belang van dyslectici.
Uit het overzicht moge gebleken zijn dat ‘De groene spelling’ een brede waaier
van onderwerpen bestrijkt. Initiatiefnemers en auteurs zijn er ten zeerste in geslaagd
deze complexe en op zich toch vrij taaie stof helder te presenteren zodat ook
geïnteresseerde leken zeker hun voordeel zullen kunnen doen met het boek bij het
vormen van een mening over spelling en spellingverandering. De toegankelijkheid
van het werk wordt nog vergroot door de toevoeging van een verklarende lijst van
termen en begrippen en een overzicht van de voornaamste voorstellen voor
spellingwijziging die in de loop der tijd gedaan zijn, met daarbij enkele stukjes tekst
waarin die voorstellen toegepast zijn. Kortom, een mooi voorbeeld van hoe een
ingewikkelde materie inzichtelijk gemaakt kan worden voor een breed publiek, anders
gezegd gepopulariseerd kan worden, zonder dat men in banaliteiten vervalt.
W. Haeseryn (Nijmegen)

O. Vandeputte en L. Crespo Fabião. O. Neerlandês, Língua de vinte milhoes
de Holandeses e Flamengos. Rekkem: Ons Erfdeel, 1990. fl. 18. ISBN
90-70831-28-7.
Ondanks de goede bedoelingen van Ons Erfdeel, het goede geld van de sponsors en
de goede taalbeheersing van L. Crespo Fabião, is de Portugese versie van de ons
allen bekende brochure niet geworden wat ze had kunnen en moeten zijn. We vinden
er slordigheden, inconsequenties, kleine en grote lacunes, lichte en zware fouten.
Hier formuleren we vier grote bezwaren.
Om te beginnen is er de gebruikte terminologie. Het blijkt dat de lectoren uit Lissabon
en Porto in hun colleges en geschriften termen als ‘Holanda’ en ‘Países Baixos’
verschillend hanteren. Niet alleen verhoogt dit de reeds bestaande verwarring maar
het is ook niet gunstig voor het imago van de jonge neerlandistiek in Portugal.
Zeeuws-Vlaanderen en Tilburg liggen weer in Holanda. De situatie wordt nog
ondoorzichtiger gemaakt door er ‘Neerlandia’
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en ‘Frysla’ bij te halen. ‘Africânico’ voor Afrikaans moet verworpen worden. Het
valt ons op dat de auteur zijn eigen terminologie niet altijd consequent gebruikt.
De tweede ernstige opmerking heeft betrekking op de onevenredige, onlogische
verhouding van de verschillende onderdelen van de brochure. In een verafgelegen
land als Portugal, waar de neerlandistiek bovendien nog elementair is, heeft het
weinig zin zo uitdrukkelijk over de dialecten uit te wijden of vlijtig bladzijdenlange
opsommingen van woorden te vertalen, als het beeld van de huidige standaardtaal
zelf niet uit de verf komt. Bij de uitspraak ontbreken zelfs onze zo typische
tweeklanken. Ronduit teleurstellend zijn ‘vormleer’ en ‘zinsbouw’. Hier hadden we
graag, heel synthetisch, de weerslag van dertig jaar bezig zijn met Nederlands en
Portugees gevonden. Op deze plaats had de heer Crespo Fabião de neerlandistiek
een grote dienst kunnen bewijzen.
Een derde punt is het stukje over het Nederlands in Portugal: ik kan er me niet in
vinden, vooral niet in de triomfalistische toon. Mijn houding is er één van gematigd
optimisme. Er zijn inderdaad al twee (straks drie?) officiële docentschappen, en
duizenden studenten, meestal toekomstige leraren, hebben al even kennis kunnen
maken met de Nederlandse taal en cultuur. Maar: het gaat altijd nog om keuzevakken
en vrije cursussen. Specifiek studiemateriaal, zoals een handboek of grammatica, is
er nog steeds niet. We moeten ons behelpen met zakwoordenboeken. Een
literatuurcursus blijkt nergens te bestaan. In de brochure lees je dat de belangstelling
voor het Nederlands in Lissabon vooral van filologische aard is, maar het is te
betreuren dat daarvan geen sporen terug te vinden zijn in de bibliografie. Heel terecht
is de klacht over het gebrek aan belangstelling voor de Nederlandse literatuur. Maar
hier hadden we nu eens een unieke kans om de inventaris op te maken van werk in
vertaling: waarom werd ook die verkeken?
Tenslotte is er de bibliografie. Als we sommige rubrieken bekijken, moeten we
aan een grabbelton denken. Daarmee wil niets denigrerends over de opgeviste werken
gezegd zijn. Wel bedoelen we daarmee de vreemde, onlogische manier waarop
sommige titels in deze brochure terechtgekomen zijn en andere weer niet. Meer dan
eens lijkt het of de samensteller zijn concrete doelgroep totaal uit het oog verloren
heeft en soms staan er de facto fouten. Vooral de gegevens i.v.m. de woordenboekjes
hadden correcter moeten zijn. Het niet vermelden van de Bibliografie van Kloosterboer
is een groot verzuim. Onder de rubriek Grammatica's staan er alleen nederlandstalige.
De etno-geografie had gereserveerd kunnen worden voor de brochure over de
Geschiedenis van de Lage Landen en de aldus vrijgekomen ruimte gebruikt om een
voorlopige balans op te maken van de, meestal nog kleine, bijdragen waarmee beetje
bij beetje de fundamenten van de Portugese neerlandistiek gelegd worden.
Roza Huylebrouck (Porto)
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Certificaten Nederlands als Tweede Taal: Startbewijzen voor Onderwijs en
Arbeidsmarkt. Eindrapport van de Adviescommissie Invoering Certificaten
Nederlands als Tweede Taal. Publikatie van het Ministerie van Onderwijs
en Wetenschappen, 1991. fl. 25, -. ISBN 90 346 2708 x.
In mei 1991 installeerde de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, dr. ir. J.M.M.
Ritzen, de ‘Adviescommissie Invoering Certificaten Nederlands als Tweede Taal’.
De commissie bestond uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de
arbeidsvoorziening, het onderwijs en de doelgroep van culturele minderheden.
Voorzitter was dr. J. Hulstijn (VU, Amsterdam). Voor het einde van 1991 is het
rapport verschenen; de snelheid waarmee de commissie haar advies heeft uitgebracht,
is prijzenswaard. De Minister had trouwens geëist dat het advies binnen zes maanden
gereed moest zijn. De Minister dient daarom ook geprezen te worden. Hieraan moet
wel toegevoegd worden dat al in 1986 het Advies van de Commissie Reuten was
verschenen over de inhoud van een programma Nederlands als tweede taal voor
volwassen anderstaligen en de wijze waarop certificering geregeld zou moeten
worden. Op dit rapport is van verscheidene kanten gereageerd, maar het zou jaren
duren voordat de Minister zelf zijn reactie gaf op de voorstellen met betrekking tot
toetsing en certificering. Het Eindrapport 1991 is een Nederlands rapport. Dit is
vreemd. In 1986 besloot het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie,
onder wie de Nederlandse Minister van Onderwijs en Wetenschappen, tot de
totstandkoming van een uniform certificaat Nederlands voor Anderstaligen. Eind
1990 - rijkelijk laat - werd daartoe een ‘Werkgroep Geïntegreerd Certificatenstelsel
Nederlands voor Anderstaligen’ ingesteld, waarvan Nederlanders en Vlamingen lid
zijn, een werkgroep die binnen het kader van de Taalunie werkt. Het is mogelijk dat
deze werkgroep niet hard genoeg werkte naar de zin van de Nederlandse minister hoewel hij in mei 1991 hierover nog nauwelijks een gefundeerd oordeel kon hebben
-, of dat naar zijn mening het maatschappelijk draagvlak, om een modieuze term te
gebruiken, van deze werkgroep te smal was. Het is tenslotte ook nog denkbaar dat
de minister een bijdrage wilde leveren aan de discussie binnen de werkgroep met
een Nederlandcentrische visie. Vreemd blijft dat de Nederlandse minister enerzijds
binnen de Taalunie opereert en anderzijds erbuiten. Een beroep op het onderscheid
tussen ‘vreemde’ en ‘tweede’ taal, zo hij er al weet van heeft, zou weinig overtuigend
zijn. Vlaanderen heeft inmiddels gereageerd door een commissie in te stellen met
een vergelijkbare doelstelling. Het blijft ook in dit opzicht tobben met de Taalunie.
Het kostte wat moeite in het bezit te komen van het rapport. De vakgroep Dutch
Studies in Leiden kreeg het niet toegestuurd, hoewel buitenlandse studenten aan
Nederlandse universiteiten tot de doelgroepen van het advies behoren. Als voorzitter
van het ‘Certificaat Nederlands als Vreemde Taal’ kreeg ik het evenmin. Ik heb er
dus fl. 25,- voor moeten betalen.
Nu dan de inhoud van het rapport. De stijl is buitengewoon slecht. Goede
tekstschrijvers zouden veel geld kunnen verdienen met het toegankelijk maken van
ambtelijk taalgebruik. Een voorbeeld: ‘De door de commissie gepresenteerde
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gegevens daaromtrent kunnen als volgt worden samengevat: allochtonen zijn in de
genoemde sectoren van de Nederlandse samenleving slechter vertegenwoordigd
naarmate het opleidingsniveau respectievelijk het functieniveau stijgt.’ Dat er
neerlandici aan hebben meegewerkt, heeft niet geholpen. Merkte Karel van het Reve
niet op dat neerlandici niet kunnen schrijven? Op de stijl mag dan veel aangemerkt
kunnen worden, de boodschap is duidelijk, goed doordacht en verstandig. Het eerste
deel schetst de achtergronden: de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt en in
het onderwijs, de veelheid aan toetsen Nederlands voor anderstaligen, de discussie
over de wijze van toetsing en certificering, en de voorstellen van de Commissie
Reuten. Ook voor wie hier alles al van weet, is dit deel een handig overzicht.
De adviezen staan in het tweede deel: de ‘kadernotitie’ van de minister (vergroting
van de kansen op doorstroming binnen het onderwijs en op de arbeidsmarkt van
allochtone volwassenen), het civiel effect, de functie (‘aantoonbaar maken van
startkwalificaties’), de doelgroep (‘allochtonen die niet al een vereist diploma
bezitten’), beheersingsniveaus (‘geen onderscheid tussen onderwijs en arbeidsmarkt’,
dus geen verschillende soorten certificaten), startkwalificaties (geen drie niveaus
zoals het Leuvense certificaat heeft, maar twee), een leidraad voor examinering en
de invoeringvoorwaarden. Het certificatenstelsel dat voorgesteld wordt, is eenvoudig
en inzichtelijk. Opvallend is dat volstaan wordt met twee niveaus. Het laagste niveau,
dat hoger is dan het laagste van het Leuvense certificaat, geeft toegang tot de lagere
vormen van onderwijs (zoals vakopleidingen voor volwassenen, korte opleidingen
binnen het MBO en bedrijfsopleidingen) en lagere functies in het bedrijfsleven (maar
boven het niveau van ongeschoolde arbeid). Het hoogste niveau geeft toegang tot
het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs, en
hogere functies op de arbeidsmarkt. Een beginniveau als van het Leuvense certificaat
is onvoldoende om zowel in het onderwijs als het bedrijfsleven een redelijke mate
van taalvaardigheid te garanderen; zo'n niveau geeft de verwerver mogelijk
bevrediging, in de praktijk stelt het weinig voor.
Er staan ook adviezen voor de invoering in het rapport. Het examen zou drie keer
per jaar afgenomen moeten worden, zo mogelijk niet centraal. Er wordt een
onafhankelijke staatscommissie bepleit. Civiel effect kan geen minister opleggen;
daarom wordt voorgesteld dat de minister het onderwijs en organisaties van
werkgevers en werknemers ‘oproept’ de certificaten te erkennen. Nogmaals,
verstandige adviezen.
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen maakt haast. Het Cito heeft hij al
opdracht gegeven een proefexamen te leveren en de staatscommissie is in staat van
wording. Dit alles buiten de Taalunie om natuurlijk.
Exemplaren van deze publikatie kunnen besteld worden bij het Distributiecentrum
DOP, Postbus 11549, 2502 AN Den Haag.
J.W. de Vries (Leiden)
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Th. Hermans, Th.A.J.M. Jansen en P.G.M. de Kleijn. Handelingen Elfde
Colloquium Neerlandicum. Woubrugge, 1992. fl. 30,- / BF 450. ISBN
90-72870-02-6.
Twintig weken na de sluiting van het Elfde Colloquium Neerlandicum, dat van 25-31
augustus 1991 plaatsvond te Utrecht, verschenen de Handelingen Elfde Colloquium
Neerlandicum.
De bundel opent met ‘De dichter en de leugenaars. De oudste poetica in het
Nederlands’, de tekst van de openingslezing gehouden door de Utrechtse mediaevist
W.P. Gerritsen.
In de bundel staan vijf thema's centraal: taaldidactiek, fraseologie, vertaalkunde,
literatuur en beeldende kunst en, tot slot, land en volk.

G.W.J. Oosterholt. Belemmerende en bevorderende regelingen met
betrekking tot het boekenverkeer in Nederland en België, Voorzetten 30.
Den Haag, 1990. fl. 17,95,- / BF 350. ISBN 90-71313-31-x.
W. de Vroomen (red.). Terminologie in het Nederlandse taalgebied.
Voorzetten 32. Den Haag, 1990. fl. 21,50,- / BF 400. ISBN 90-71313-30-1
De Voorzetten zijn in Nederland verkrijgbaar bij de Stichting Bibliographia
Neerlandica, Postbus 90751, 2509 LT Den Haag en in België bij uitgeverij UGA,
Stijn Streuvelslaan 73, B-8710 Kortrijk-Heule.
Als nummer 33 in de reeks Voorzetten van de Nederlandse Taalunie, verscheen in
maart 1991 onder redactie van Ludo Beheydt ‘Taal en omroep’, een verkenning van
de verhouding tussen taal en omroep. In de bundel o.m. bijdragen over de
mediaverkaveling in Nederland en Vlaanderen, de relatie tussen taal en omroep, het
taalgebruik van voetbalcommentatoren en de woordenschat van het NOS-journaal.
Voorzetten 33, Taal en omroep, ISBN 90-71313-33-6 is in Nederland verkrijgbaar
bij de Stichting Bibliographia Neerlandica, Postbus 90751, 2509 LT Den Haag en
in België bij uitgeverij UGA, Stijn Streuvelslaan 73, 8501 Kortrijk-Heule. De prijs:
fl. 17,95,- / BF. 350.
Aan de Universität Oldenburg is tegen betaling van DM 2, plus portokosten, te
bestellen de Duitse vertaling van Gesprek op den Drachenfels, Jacob Geel (1835).
De vertaling kwam tot stand in een vertaalworkshop in het wintersemester 1988-1989,
ter gelegenheid van de 200ste geboortedag van Jacob Geel.
Universität Oldenburg, Niederländische Abteilung, Ammerländer Heerstrasse
67-69, 2900 Oldenburg, B.R.D.
Nederlands, de taal van twintig miljoen Nederlanders en Vlamingen is in het
Nieuw-Grieks verschenen. De brochure telt 64 bladzijden, kost fl. 18 en is te bestellen
bij: Stichting Ons Erfdeel, Murissonstraat 260, B-8931 Rekkem, België.
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Diversen
Docentschap neerlandistiek in Nieuw-Zeeland
Aan de University of Auckland, Nieuw-Zeeland, is per 1 februari 1992 dr. C.H.
Snoek benoemd tot docent neerlandistiek. Kees Snoek is eerder als docent
neerlandistiek werkzaam geweest aan de Universitas Indonesia te Jakarta en de
University of Michigan in Ann Arbor.
In het kader van het Abel Tasmanjaar - in 1992 is het 350 jaar geleden dat Abel
Tasman de Nieuwzeelandse wateren bevoer - ontvangt het nieuwe docentschap een
subsidie ten behoeve van de op te zetten Nederlandse bibliotheek.

Nieuwsbrieven uit Frankrijk en Polen
Kort achter elkaar werden op initiatief van enkele docenten neerlandistiek twee
nieuwsbrieven geïntroduceerd: in december 1990 verscheen het eerste nummer van
NeF oscoop, Revue du Néerlandais en France, redactie Peter de Klerk. NeF oscoop
zal minstens vier keer per jaar verschijnen en is tot nader order gratis verkrijgbaar
bij P. de Klerk, Département d'Etudes germaniques et néerlandaises, Université
Stendhal, Grenoble III, B025 X, 38040 Grenoble Cedex, Frankrijk. In februari 1991
verscheen in Polen het eerste nummer van Onze Krant, gazeta studentow
niderlandystyki, onder redactie van A. Dabrowka. Deze Poolse nieuwsbrief zal
informatie geven over de activiteiten van de afdeling neerlandistiek aan de universiteit
van Warschau. Ook zal er aandacht besteed worden aan culturele evenementen, zoals
optredens van Nederlandse toneelgroepen, musici en tentoonstellingen.

Vertalershuis in Amsterdam
Dankzij initiatieven van het Ministerie van WVC en de Vereniging voor
Letterkundigen bestaat er sinds 1 oktober 1991 in Amsterdam een ‘Vertalershuis’
waar twee buitenlandse vertalers van Nederlandse literatuur (eventueel met partner)
voor een periode van enkele maanden kunnen verblijven.
Het verblijf in het Vertalershuis is bedoeld om buitenlandse vertalers in de
gelegenheid te stellen hun kennis van de Nederlandse taal te verdiepen of levend te
houden, vertrouwd te raken met Nederlandse zeden en gewoonten, contact te hebben
met de door hen te vertalen Nederlandse auteurs of eventueel noodzakelijk
bronnenonderzoek te doen. Een van de voorwaarden voor de toelating is daarom dat
de vertalers werk van een Nederlandse auteur onder handen dienen te hebben.
Tekstverwerkers en woordenboeken als ook telefoon en televisie zijn aanwezig. De
vertalers ontvangen voor de duur van hun verblijf een tegemoetkoming van fl. 2.000
per maand; de reiskosten zullen door de gasten
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zelf betaald moeten worden, evenals gas, elektra en telefoon.
Toelatingsreglement en verdere informatie is te verkrijgen bij Stichting Vertalershuis,
Singel 464, 1017 AW Amsterdam, Nederland.
Tel. +31(0)20-6206261, fax +31(0)20-6207179

Alledaagse dingen, Tijdschrift van het Informatiecentrum Volkscultuur
De titel van het tijdschrift is nu precies waar het Informatiecentrum Volkscultuur
zich mee bezig houdt: Alledaagse dingen. Denk bijvoorbeeld aan gebruiken rondom
geboorte, huwelijk en sterven, maar ook aan kermis, wonen, bijgeloof en rages als
punk, graffiti en tatoeages. Niet alleen wordt het dagelijks leven van Nederlanders
onder de loep genomen, ook dat van mensen van culturele minderheden in Nederland
komt aan bod. In het blad komen uitgebreide artikelen over aspecten van zowel
traditionele als hedendaagse volkscultuur te staan; er is plaats ingeruimd voor tastbare
uitingen van volkscultuur (bijvoorbeeld bidprentjes, behang, puzzels) en interessant
onderzoek naar zaken als hekserij, liefde en bijgeloof wordt voor een breed publiek
toegankelijk gemaakt. Ook de volkskunst en streekcultuur wordt niet vergeten. De
lezers worden op de hoogte gehouden van tentoonstellingen, manifestaties, cursussen
en dergelijke. Alle boeken die op volkskundig gebied uitkomen, worden meteen
nadat ze verschenen zijn genoemd. Alledaagse dingen verschijnt 8 x per jaar en kost
fl. 6,95 in losse verkoop. Belangstellenden kunnen een proefexemplaar aanvragen
door een envelop met een briefje met naam en adres en fl. 3,00 aan postzegels te
sturen naar: Informatiecentrum Volkscultuur Lucasbolwerk 11
3512 EH Utrecht, Nederland.

Dokumentaal
Een tijdschrift dat dit jaar aan zijn twintigste jaargang toe is, moet wel in veler
behoeften voorzien. Dokumentaal, informatie- en communicatiebulletin voor
neerlandici biedt in elke jaargang (vier afleveringen van gemiddeld veertig blz.)
inderdaad noodzakelijke informatie aan de neerlandicus die ook ver ‘buitengaats’
niet alleen in zijn vak wil bijblijven, maar ook tijdig op de hoogte gesteld wil worden
van de dingen die in zijn vakgebied staan te gebeuren. Vanaf het begin heeft
Dokumentaal het vanzelfsprekend gevonden dat verslag wordt gedaan van wat in
het hele taal-vakgebied omgaat; zo mogelijk worden ook extramurale activiteiten
gemeld.
Wie zich rechtstreeks wil abonneren èn een bank- of girorekening heeft in
Nederland, of beschikt over eurocheques, kan dit opgeven bij: Drs. W.A. Hendriks,
Pieter de Hooghlaan 67, NL-1213 BS Hilversum. De prijs voor een jaargang bedraagt
voor particulieren die via een Nederlandse girorekening betalen, fl. 20, -. Betalingen
op postgiro 2612579 t.n.v. Dokumentaal te Hilversum.
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[Neerlandica extra Muros - oktober 1992]
Veertig jaar neerlandistiek. Een terugblik
M.C. van den Toom (Nijmegen)
Nederlands studeren was vroeger heel wat anders dan nu. Dat is de eerste gedachte
die opkomt bij de vraag van de redactie een terugblik te geven op de studie Nederlands
en de vele veranderingen die zich in de laatste decennia daarbij hebben voorgedaan.
Zo'n terugblik kan niet anders dan persoonlijk gekleurd zijn en ik moet dan ook
beginnen met een paar herinneringen aan mijn eerste kennismaking met de
neerlandistiek, herinneringen die me trouwens wel representatief lijken.

Leiden 1947
Toen ik direct na mijn eindexamen in 1947 in Leiden Nederlands begon te studeren,
betekende dat je eigen weg zoeken. Bij het inschrijvingsbureau, waar je 325 gulden
collegegeld moest voldoen - een ondemocratisch hoog bedrag in die tijd - kreeg je
een soort studiegids, waarin je na langdurig bladeren kon vinden wat de vakken
waren die geëxamineerd zouden worden bij het kandidaatsexamen Nederlands. Dat
waren: Nederlandse taalkunde, Nederlandse letterkunde, Gotisch en in verband
daarmee de grondbeginselen van de algemene taalwetenschap, en vaderlandse
geschiedenis. Op de bladzijden waar die vakken nader toegelicht werden, stonden
lijstjes met studieboeken. Ik nam aan dat je die boeken, net als op school, allemaal
moest hebben en probeerde bij vele boekhandels die titels te bemachtigen. Dat lukte
maar ten dele, want veel boeken waren niet te krijgen of soms bij toeval antiquarisch.
Ik herinner me nog hoe ik erin geslaagd was het Oergermaansch handboek van R.C.
Boer te pakken te krijgen - want dat stond op de lijst! - en hoe ik vol onbegrip daarin
bladerend bevangen werd door de gedachte: ‘Wat ben ik begonnen? Moet ik dit
werkelijk allemaal kennen?’
Dat bleek niet het geval te zijn. Veel boeken werden helemaal nooit gebruikt, er
werd zelfs nooit naar verwezen, en op college ging alles heel anders toe. Wanneer
die colleges gegeven werden, was een hele uitzoekerij. Taalkunde werd gedoceerd
door Kloeke, een geleerde wiens formaat pas later duidelijk werd, letterkunde was
in handen van de bekende dichter P.N. van Eyck, maar die was ziek en zou een jaar
vervangen worden door W.A.P. Smit, die daarvoor één dag per week uit Utrecht
overkwam. Gotisch werd gegeven door A.C. Bouman en vaderlandse geschiedenis
door Rüter. Dat stond allemaal in de universiteitsgids, maar de colleges zelf werden
aangekondigd ‘ad valvas’, letterlijk aan de deur van het academiegebouw. Daar
hingen in weer en wind handgeschreven briefjes waarin hoogleraren kond deden ‘dat
zij zich voorstelden’ bepaalde colleges te geven, te beginnen geruime tijd na 3 oktober.
Op de collegedagen zelf moest je in de vestibule van de academie kijken op het
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rooster van de collegezalen, dat iedere dag door de custos van het gebouw met krijt
werd opgeschreven op een groot bord. In de collegezalen, vaak waren het niet meer
dan kamers, trof je dan je medestudenten.
Eerstejaars waren er weinig; in mijn jaar acht, waarvan er drie al spoedig afhaakten.
De ouderejaars, met wie je de meeste colleges gezamenlijk volgde, stelden zich op
opvoedkundige gronden voor het grootste deel hooghartig en onwelwillend op. Pas
later ontdooiden ze en ontstond er een soort saamhorigheid, die heel hard nodig was.
Het verticale contact, van ouderejaars naar jongerejaars, was namelijk onontbeerlijk:
het vormde een bron van informatie over de tentamens die je ééns geacht werd af te
leggen, mondelinge tentamens, die je gewoonlijk in je derde jaar pas deed en die je
zelf moest gaan afspreken als je het gevoel had dat je ervoor klaar was. De colleges
stonden tamelijk los van dat alles. Er waren hoorcolleges van Rüter, van W.A.P.
Smit en later van de nieuwe ordinarius voor letterkunde, Minderaa. Van die colleges
moest je ‘dictaat houden’ en ik moet bekennen dat ik daar nooit veel aan gehad heb.
Nuttiger waren de responsiecolleges in kleine groepen, bijvoorbeeld voor alle vijf
eerstejaars. Bij Kloeke lazen we stukken Middelnederlands en Zeventiende-eeuws
en wat erbij verteld werd, weet ik bijna allemaal nog, zo interessant vond ik dat.
Bouman las met ons uit de Gotische bijbel en gaf beurten, waarbij hij meisjes (die
hij trouwens altijd aansprak met ‘mejuffrouw’) de stuipen op het lijf joeg, alleen al
door het woord tot ze te richten. Deze Bouman, die ik later - hij werd mijn promotor
- als een uiterst beminnelijk mens heb leren kennen, beschikte kennelijk over een
soort biologerende blik die sommige meisjes met stomheid of gehakkel sloeg.
Die tentamens dan. Er behoorde een zekere moed toe een afspraak te gaan maken:
wanneer wist je genoeg? Voor vaderlandse geschiedenis deed bijna iedereen tien
maal te veel. De vragen die Rüter stelde, waren eenvoudig en de hele zitting duurde
maar kort. Veel langduriger waren de grote mondelinge tentamens: bij Minderaa
bracht ik een hele middag door, van twee tot zes, bij Kloeke een avond. Die tentamens
vonden plaats aan huis bij de hoogleraren, tussendoor werd thee met een koekje
gepresenteerd. Zonder een briefing van een ouderejaars, die kort tevoren hetzelfde
tentamen had gedaan, was het afleggen van zo'n tentamen nogal een waagstuk. Je
diende namelijk te weten welke stokpaardjes de hooggeleerde - tijdelijk - bereed, en
welke vragen je zeker kon verwachten. Dat klopte altijd aardig. Er was steeds wel
een artikel waarover gevraagd kon worden en bij Kloeke moest je een reeks ie-relicten
en oe-relicten weten op te lepelen. Als je alle vier de tentamens had gedaan (het
verhaal ging dat ze zes maanden geldig bleven, maar dat stond geloof ik nergens
geschreven) ging je het kandidaatsexamen aanvragen bij de oudste hoogleraar van
de examencommissie; voor Nederlands was dat alweer Kloeke. Tentamenbriefjes
werden, op enkele uitzonderingen na, niet verstrekt, laat staan een cijfer of een ander
soort waardering. Het aantal studenten was zo klein dat iedere student persoonlijk
gekend was, met alle prestaties en kundigheden.
Het kandidaatsexamen werd mondeling afgenomen gedurende een uur. Voor elk
van de vier vakken was te voren een ‘pars’ opgegeven door de betrokken
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hoogleraar. Je kòn ervoor zakken, maar dat gebeurde bij Nederlands hoogst zelden.
Na het kandidaats volgde de doctoraalstudie: opnieuw taalkunde en letterkunde, maar
nu ook twee bijvakken naar keuze. Tentamens speelden nu alleen voor die bijvakken
nog een rol, de hoofdvakken werden afgehandeld door middel van scripties (die soms
op colleges werden voorgelezen), een hachelijke onderneming, want niemand wist
hoe je zo'n scriptie moest schrijven en niemand leerde je het. Ik geloof dat iedereen
maar wat probeerde en meestal lukte het dan wel. Niettemin mag ik op deze plaats
wel bekennen dat ik bij het opruimen van een la nog eens oude scripties van mezelf
terugvond en bij herlezing bepaald weinig verrukt daarvan was.
Het doctoraal examen was vergelijkbaar met het kandidaats: het duurde ook een
uur en bestond uit van te voren afgesproken ‘partes’ die geëxamineerd werden. Je
verliet dan de academie als doctorandus en werd geacht zonder enige voorbereiding
het leraarschap te kunnen gaan uitoefenen: dat vloeide voort uit de in het Latijn
gestelde doctoraalbul. Voor wie dat wilde was er in mijn tijd trouwens de mogelijkheid
vrijwillig colleges in didactiek te volgen. Die werden voor Nederlands gegeven door
dr. J.G.M. Moormann, die voor twee of drie belangstellenden een weinig
gestructureerd college gaf, waarin hij vooral persoonlijke ervaringen meedeelde.
Ikzelf heb er nog wat aan gehad ook.
Terugkijkend op die studie Nederlands in Leiden vind ik dat er veel kritiek mogelijk
is, maar dat je er ook veel ontplooiingsmogelijkheden vond. Om te beginnen was er
zo weinig duidelijk geregeld dat iedere student noodzakelijkerwijs tijd verknoeide.
Het eerste jaar ging voor velen voor een groot deel verloren doordat je niet wist hoe
je de studie moest aanpakken. Die studie was verder weinig gestructureerd: je moest
zelf maar zien. Het werd normaal gevonden dat een hoogleraar als Minderaa jarenlang
over één onderwerp, Karel van de Woestijne, college gaf en dat verder de hele
Nederlandse letterkunde aan zelfstudie van de studenten werd overgelaten.
Hooggeleerden bestonden het een onderwerp over meer dan één jaar uit te smeren.
De arme eerstejaars die voor het eerst in zo'n hoorcollege viel dat al een jaar of langer
aan de gang was, wist niet wat hem overkwam: van de meeste dingen was dan niets
te begrijpen.
Kritiek die we destijds als studenten al hadden - maar die we tegenover de
hoogleraren wel binnen de haag van onze tanden hielden - was dat de hele
neerlandistiek eenzijdig historisch gericht was. Letterkunde hield op omstreeks 1920,
de behandeling van Marsman was al een soort nieuwlichterij. En ook taalkunde was
historische taalkunde, met veel aandacht voor historische klankleer en filologie.
Kennis nemen van moderne letterkunde en dito taalkunde werd aan ons persoonlijk
initiatief overgelaten. En dat ontplooide zich in ruime mate, niet in het minst door
de zgn. vakdisputen, studentenclubs waarvan de leden op gezette tijden een avond
bijeenkwamen en dan over onderwerpen uit het vakgebied spraken. Door dit soort
contacten werd mijn aandacht gevestigd op werk van Bloomfield, Sapir, Trubetzkoy,
Wolfgang Kayser en Emil Staiger; vooral die twee laatsten kwamen toen in de mode,
maar op de colleges letterkunde vielen die namen niet.
Dat eigen initiatief kreeg wel alle kansen; dat moet gezegd worden. Als student
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werd je er zelfstandig van. Die zelfstandigheid liep parallel met een volwassenheid
die studenten vroeger eerder deelachtig werden dan nu, lijkt het wel. Het volwassen
zijn uitte zich ook in verantwoordelijkheidsgevoel en zelfdiscipline. Zo sprak het
vanzelf dat ieder op tijd op college kwam; te laat komen was uit den boze. Men
verscheen ook niet ongeprepareerd op een responsiecollege, zoiets was ondenkbaar.
Opmerkelijk was ook dat de kandidatencolleges, waar iedere week een student ‘de
beurt’ had over een of ander taal- of letterkundig onderwerp, altijd doorgingen. Zelfs
bij de taalkundecolleges waar van week tot week door Kloeke gevraagd werd: ‘Wie
zal er volgende keer iets doen?’ was er altijd iemand die zich aanmeldde en die ook
woord hield. Ik heb dat later wel anders meegemaakt.

Utrecht 1965
Na een verblijf extra muros en enkele jaren leraarschap maakte ik kennis met de
neerlandistiek in Utrecht, waar ik in 1965 in dienst trad bij het toenmalige Instituut
De Vooys. De vakopvatting verschilde niet noemenswaard van die in Leiden; de
beide hoogleraren hadden trouwens zelf hun opleiding in Leiden gehad: W.A.P. Smit
was een leerling van Verwey, Berend van den Berg van Kloeke. De opleiding was
grotendeels historisch gericht, er werden mondelinge tentamens afgenomen alsmede
kandidaats- en doctoraal examens, compleet met opgegeven ‘partes’ en scripties. In
feite verschilde dat alles niet ingrijpend van wat Annie Romein-Verschoor beschrijft
in Omzien in verwondering, herinneringen die terugreiken tot een flinke tijd voor de
oorlog.
Er was inmiddels wel iets veranderd: de hoogleraren werden bijgestaan door
wetenschappelijke (hoofd)ambtenaren (later (hoofd)medewerkers) die een deel van
de colleges en tentamens voor hun rekening namen. En dat was wel nodig ook want
de aantallen studenten waren toegenomen in vergelijking met vroeger, en die groei
bleef doorgaan. Ik herinner me nog onze ontzetting toen zich een keer 40 eerstejaars
aanmeldden; dat had tot gevolg dat er in twee groepen college moest worden gegeven,
een ongehoorde vernieuwing. Die studenten werden overigens veel beter opgevangen
dan ik zelf had meegemaakt: er was een introductie voor de eerstejaars, ieder kreeg
een collegerooster, literatuuropgaven en een omschrijving van de tentameneisen.
Die tentamens werden ten dele al in het eerste jaar afgenomen, en ook schriftelijk,
en mettertijd groeide daaruit een echte propaedeuse. In het begin kwam dat wat
schools op mij over, maar ik moet toegeven dat het hele systeem, compleet met cijfers
voor behaalde tentamens, goed voldeed en de studenten behoedde voor onnodig
tijdverlies. Op den duur werden ook de examens zelf geformaliseerd, d.w.z.
teruggebracht tot een diploma-uitreiking na absolvering van alle tentamens; het
maakte alles minder persoonlijk maar het betekende een grote tijdsbesparing voor
de examinatoren.
Ook andere wijzigingen begonnen zich nu af te tekenen en wel in het vak
neerlandistiek zelf. Er werden leerstoelen gesplitst, teken van specialisering en
differentiëring. Het eerste teken daarvan was het instellen van een aparte

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1992

5
leerstoel voor mediëvistiek, het eerst in Utrecht maar binnen betrekkelijk korte tijd
gevolgd door de andere universiteiten. Het had een toename van de belangstelling
van de kant van de studenten tot gevolg, een trend die tot op de huidige dag aanhoudt.
Voor mediëvistiek, vooral de medioneerlandistiek, kennen we tegenwoordig in iedere
vakgroep Nederlands aparte docenten en groot is het aantal promoties in dit vakgebied.
De splitsing van leerstoelen en dus van leeropdrachten verliep niet aan iedere
universiteit op dezelfde manier; in het ene geval viel de gehele letterkunde na de
middeleeuwen de ordinarius voor moderne letterkunde toe, in het andere geval liet
men de leeropdracht oude letterkunde tot 1800 of tot 1900 lopen; het daarop volgende
gebied bleef dan voorbehouden aan een specifieke modernist. Nieuw in de
letterkundige opleiding was de grote aandacht voor de structuur van het literaire
kunstwerk - geleidelijk werden ook leerstoelen gesticht voor algemene en/of
vergelijkende literatuurwetenschap - en de expliciete oefening in tekstinterpretatie,
gewoonlijk van moderne gedichten. Het is bijna onvoorstelbaar dat daar in mijn eigen
studietijd niets aan gedaan werd. Nieuw was ook de invoering van vakken als
boekwetenschap en editietechniek, een in Nederland schandelijk verwaarloosd gebied.
We hoeven alleen maar te denken aan het beschamende geknoei met de destijds
verschenen dundrukuitgave van de werken van Couperus, een werk dat nu eindelijk
op verantwoorde wijze opnieuw ter hand is genomen door het Constantijn
Huygens-Instituut van de KNAW in Den Haag.
Ook de taalkunde maakte de nodige veranderingen door. Om te beginnen ontstond
in de late jaren zestig en in het decennium daarna een sterke ahistorische, zelfs
anti-historische tendens. De historische grammatica, die aanvankelijk door Van den
Berg aan de hand van het boek van Schönfeld met veel gewicht onderwezen werd,
moest het loodje leggen. Ik heb nog meegemaakt hoe ‘inspraak’ hebbende studenten
het vak historische grammatica met kracht bestreden en voor totale afschaffing
pleitten, zonder zelf ooit kennis genomen te hebben van dat bestreden vak. Op den
duur had men succes en steeds grotere delen van de historische taalkunde verdwenen
uit de opleiding of werden drastisch gereduceerd: historische grammatica, Gotisch,
tegelijk ook maar vaderlandse geschiedenis, ja zelfs Zeventiende-eeuws. Dat alles
is niet zonder gevolgen gebleven. Het komt tegenwoordig wel voor dat jonge
taalkundigen zich in historische onderwerpen verdiepen en dan ontdekkingen doen
die allang door de gebroeders Grimm gedaan waren. Nu bovendien de toeleverende
scholen hun leerlingen ook al weinig historisch besef bijbrengen, ziet het ernaar uit
dat de historisch gerichte taalwetenschap, ook de filologie, nog wel enige tijd onder
dit manco te lijden zal hebben.
De grootste omwenteling binnen de taalkunde kwam echter met de introductie
van de generatieve grammatica, aanvankelijk ook transformationeel-generatieve
grammatica of TGG geheten. Die schoot in Utrecht krachtig wortel, evenals in
Amsterdam trouwens, terwijl in Leiden aanvankelijk een tegenstroom waarneembaar
was. Dat leidde tot nogal wat controverses, want het kiezen voor Chomsky leek veel
op de houding van muziekliefhebbers tegenover Wagner:
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men was voor of tegen, een middenweg leek niet te bestaan. Uit deze jaren dateert,
dunkt me, ook de veel belangrijker positie die het vak algemene taalwetenschap
begon te krijgen. Studenten werden geïnteresseerd, kozen dikwijls algemene
taalwetenschap als hoofdvak na hun kanditaats in een of andere taal, en het aantal
promoties steeg, terwijl dat bij Nederlandse taalkunde terugliep.
Een derde grote verandering in deze jaren was de introductie van een heel nieuw
vak: de taalbeheersing. Mettertijd werd het als verplicht onderdeel van de opleiding
opgenomen in het Academisch Statuut, en ook hier begonnen zich scholen af te
tekenen. Er waren taalbeheersers die hun vak een ideologisch tintje wilden geven
(‘de sociaal zwakkeren mondig maken’), anderen richtten zich meer op
schrijfprocedures, weer anderen zochten hun heil in retorica of in argumentatieleer.
Ook conversatie-analyse en pragmalinguïstiek deden hun intrede, wat sceptisch
gadegeslagen werd door oudere academici, en een aparte opleiding in de didactiek
hoorde tot het vaste programma.
Die proliferatie van vakken was interessant om gade te slaan; ze was ook een teken
van de bloei van het hele vakgebied, maar deze hele ontwikkeling had tot gevolg dat
vakgenoten onderling steeds minder zicht op elkaars specialisme hadden en dat
studenten zo gespecialiseerd konden afstuderen, dat aanvankelijke neerlandici na
zo'n zes jaar studie totaal verschillende opleidingen hadden doorlopen. Er werd
inmiddels wel geestdriftig gewerkt, zowel door de studenten die in steeds groter
getale gingen toestromen, als door de docenten die ook in steeds groter staven voor
het onderwijs moesten zorgen. Het was een tijd ‘boordevol van futurum’, om een
uitdrukking van Guillaume van der Graft te gebruiken. Het onderwijs floreerde, men
breidde maar uit, en ook het onderzoek werd grootscheeps - en landelijk - aangepakt
door de oprichting van de Stichting Taalwetenschap, adviesorgaan van ZWO, later
NWO, spoedig gevolgd door de Stichting Literatuurwetenschap.
Wat bij een terugblik op die jaren overblijft is het elan dat allen toen bezielde, de
degelijkheid ook die de Utrechtse opleiding vanouds kenmerkte en - voor mij - het
waardevolle van het werken in een instituut, een nuttige en zegenrijke instelling voor
docenten en studenten; het was iets wat in Leiden niet bestond en daar ook pas vrij
laat van de grond kwam.

Nijmegen 1974
Toen ik in 1974 kennismaakte met de Nijmeegse opleiding in de neerlandistiek trof
ik dezelfde veelheid van specialismen aan. Behalve dat hier ook nog geprononceerd
aandacht besteed werd aan sociolinguïstiek en psycholinguïstiek, niet verbazend aan
de universiteit waar eens Van Ginneken doceerde, was er ook de Nijmeegse Centrale
voor Dialect- en Naamkunde, kortweg NCDN, waar men op een (socio)dialectologisch
onderwerp kon afstuderen. Taalbeheersing was in Nijmegen achtergebleven; dat
kwam pas sinds 1975 van de grond.
Die veelheid van specialismen kwam gaandeweg toch onder druk te staan, en wel
door externe oorzaken: de economische toestand van Nederland dwong tot
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bezuinigen en dat gingen de universiteiten op den duur geducht merken. Er kwam
omstreeks 1983 studieduurverkorting in de vorm van de Twee-Fasen-Structuur (de
TFS): na een propaedeuse van één jaar diende men nog drie jaar te studeren voor het
doctoraal examen (het kandidaats verviel) en er werd een systeem van studiepunten
ingevoerd: 42 punten per jaar, overeenkomend met 42 weken studie. En de staven
werden ingekrompen, soms door het onbezet laten van vacatures, soms zelfs door
gedwongen ontslagen en vervroegde uittredingen. Het onvermijdelijke gevolg daarvan
was een verschraling van het studieprogramma, resulterende in het volledig
verdwijnen van sommige onderdelen uit het basispakket, en het aanbod van
kortdurende, niet diep gravende cursussen. Studenten, steeds meer geplaagd door
kortingen op hun studietoelagen, werden steeds meer tot consumenten en verzamelaars
van studiepunten. Er kwamen nieuwe afstudeerrichtingen bij, met geheel nieuwe
namen zoals Film- en opvoeringskunsten, Europese studies, Algemene letteren en
wat dies meer zij. Vooral op de praktijk gerichte studies als Bedrijfscommunicatie
kregen de wind in de zeilen, wat met lede ogen werd gadegeslagen door de autochtone
letteren-mensen. Over het algemeen gesproken is het laatste decennium een tijd van
neergang voor de neerlandistiek, vooral kwantitatief gezien. Daarbij mag niet uit het
oog verloren worden dat ook het wetenschappelijk onderzoek steeds meer
gereglementeerd, d.w.z. aan banden gelegd werd, door middel van zgn.
VF-programma's: iedere docent krijgt een kwantum onderzoekstijd toegemeten via
Voorwaardelijke Financiering. Dat houdt in dat men moet participeren in een
langlopend onderzoeksprogramma, zo mogelijk met anderen, gedurende vier of vijf
jaar, waarna een evaluering plaats vindt. Lang van te voren moet begroot worden
wat precies onderzocht zal worden, wanneer een boek of een artikel gepubliceerd
zal worden. Niet alleen is dat dikwijls een onmogelijkheid, maar het houdt ook te
weinig rekening met onberekenbare factoren als creativiteit en inspiratie, die bij het
onderzoek in de literaire faculteit een rol spelen. Natuurlijk is de ratio van die
VF-programma's te zoeken in de wens een verhoging te bereiken van de
wetenschappelijke produktie (output heet dat tegenwoordig), maar voor de letteren
schiet deze opzet zijn doel naar mijn mening wel eens voorbij.

Winst- en verliesrekening 1992
Wanneer we terugblikkend een tijdperk van zo'n veertig jaar neerlandistiek overzien,
blijken de veranderingen groot te zijn. Ik heb kennis gemaakt met de
neerlandistiek-opleidingen aan drie Nederlandse universiteiten, maar dan wel in drie
verschillende periodes: wat vroeger kenmerkend was, is dat nu niet meer. Wat wel
blijvend veranderd is - wat niet wil zeggen dat dat nu definitief is - betreft twee
aspecten: de studie-opzet met alles wat daarbij behoort, en het vak zelf, de proliferatie
en de verschuivingen in de wetenschappelijke paradigma's. Over beide aspecten nu
de winst- en verliesrekening.
Winst is geboekt door de veel strakkere studie-opzet. Er wordt voor gezorgd dat
aanvangende studenten weten wat van hen verwacht wordt; onnodig tijdverlies
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wordt op die manier voorkomen. Wel heeft die opvang en begeleiding (voor mij een
wat halfzacht begrip afkomstig uit de verzorgingsmaatschappij) als nadelig gevolg
dat het eigen verantwoordelijkheidsgevoel verkleind wordt. Iedere student met een
bepaald aantal onvoldoende tentamenresultaten wordt voor een gesprek uitgenodigd
bij een studiecoördinator, die toezicht houdt op alle vorderingen. Enerzijds zijn
studenten veel vroeger volwassen dan veertig jaar geleden (er zijn eerstejaars die al
samenwonen met een partner), anderzijds zijn ze veel kinderachtiger (ze stellen er
prijs op met hun voornaam aangesproken te worden, wat trouwens wel wat gezelligs
heeft) en in latere studiejaren ontplooien ze wel eens te weinig initiatief.
Door de proliferatie in de neerlandistiek-opleidingen zijn de verschillen tussen de
diverse universiteiten niet meer te overzien. Vroeger maakte het niet veel uit of
iemand letterkunde studeerde bij Van Eyck of Donkersloot, of taalkunde bij De
Vooys of Overdiep. Iedere afgestudeerde had vrijwel hetzelfde programma doorlopen
en die weinige oude hoogleraren van vroeger spraken elkaar regelmatig genoeg om
van elkaars doen en laten op de hoogte te blijven. Tegenwoordig is dat met die grote
gespecialiseerde staven niet meer het geval; de contacten hebben vooral betrekking
op het onderzoek.
Dat alles betekent dat iemand die Nederlands gaat studeren niet van te voren kan
weten hoe de opleiding, de vakkenspecialisaties en de zwaartepunten eruit zien aan
de universiteit zijner keuze. Vroeger wist men dat ook niet, maar zoals gezegd was
er veel meer uniformiteit. Alleen van het nieuwe Tilburg is de andersgeaardheid van
de opleiding waarschijnlijk genoegzaam bekend bij voorlichters en schooldecanen.
De veranderingen van vakinhoudelijke aard gedurende de laatste halve eeuw zijn
ook niet mis. Ik beperk me tot enkele opmerkingen over de taalkunde. Verreweg de
grootste innovatie was de komst van de generatieve grammatica, die na de
aanvankelijke weerstand van oudere taalkundigen nu niet meer uit de opleidingen
weg te denken is. Zijtakken als de casusgrammatica of de semantische syntaxis
hebben nooit die invloed gekregen als de orthodoxe Chomskyaanse taalkunde.
Opvallend zijn daarbij de vele aanpassingen in de theorie en het vrijwel kritiekloos
omhelzen daarvan door de Chomsky-adepten. Het heeft er wel even op geleken dat
Labov met zijn kritiek op Chomsky's ‘ideal speaker-listener’ ook in Nederland flinke
aanhang zou krijgen, maar de sociolinguïstiek kwam - met alle schatplichtigheid aan
Labov - tot bloei zonder merkbare controverse met de generatieve grammatica. In
dat laatste, generatieve, kader kwam ook een vernieuwde fonologie en morfologie
tot ontwikkeling en ook historische verschijnselen mochten weer bestudeerd worden.
Zelfs traditionele zinsontleding werd in de meeste opleidingen weer in het basispakket
opgenomen, veelal met aanpassingen en als voorbereiding op geavanceerde
grammatica.
Scherpe controversen zijn er niet (meer), tenminste niet zozeer onder de moderne
theoretisch-taalkundigen zelf. Wel is er een afwijzende houding te bespeuren
tegenover alle vakgenoten die ouderwets zijn of niet rechtzinnig in de leer. Dezulken
worden niet zelden vrij onheus in de hoek gezet in recensies,
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in mijn ogen meestal onnodig omdat men bij verschil van mening de tegenstander
in zijn waarde kan laten en de goede toon niet uit het oog moet verliezen. Vaak blijkt
echter dat jongere recensenten zich niet bewust zijn van hun eigen scherpte, wat wel
moet duiden op veranderende normen.
Er is nog een andere zaak te noemen, ditmaal een zaak die in mijn ogen een ernstig
gevaar inhoudt. Door de vèrgaande specialisaties binnen de taalkunde, en in mindere
mate binnen de letterkunde, kennen en begrijpen de verschillende specialisten elkaars
vak niet meer. Taalkunde en letterkunde groeien daardoor steeds meer uit elkaar en
de neerlandistiek is geen eenheid meer. Sommigen berusten daarin, anderen juichen
het zelfs toe en pleiten voor opleidingen alleen in taalkunde of alleen in letterkunde.
Wat voor beroepsperspectief daarmee verbonden is, blijft onduidelijk. Dat is trouwens
begrijpelijk tegen de achtergrond van het afnemend belang van de universitaire
lerarenopleiding: het leraarsberoep is inhoudelijk veranderd, het is niet erg in trek
en de NLO's (Nieuwe Leraren-Opleidingen) verzorgen de toelevering naar het
onderwijsveld zonder dat de universiteit daar nog aan te pas komt.
Ook de vaktijdschriften lijden onder de specialisaties. Tijdschriften die zich richten
op de vanouds neerlandistische vakgebieden hebben het zwaar te verduren; er zijn
al legio periodieken die uitsluitend de letterkunde of uitsluitend de taalkunde
bestrijken. Naar mijn mening houdt dat het gevaar van verschraling in: letterkunde
bestaat alleen in taal en kan bezwaarlijk zonder taalkundige kennis bestudeerd worden;
taalkunde kan van veel observaties uit taalkunstwerken profiteren. Beide vakken
werken bevruchtend op elkaar in en een eventuele teloorgang van het complex
‘neerlandistiek’ zou ernstig te betreuren zijn. Zo is er naast alle optimisme over de
snelle en veelbelovende ontwikkeling van het vak ook plaats voor bezorgdheid: het
uiteenvallen van het cultuurvak neerlandistiek kan grote schade ten gevolge hebben
voor de hele Nederlandse cultuur.
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Het Nederlands in Suriname
Eva D. Essed-Fruin en Lila Gobardhan-Rambocus (Paramaribo)
Geschiedenis(1)
In de eerste helft van de 17de eeuw zijn er in Suriname enige kolonisatiepogingen
ondernomen door Hollanders, Fransen en Engelsen, maar de eigenlijke geschiedenis
van Suriname als Europese kolonie begint in 1650 toen een aantal Engelse planters
en hun slaven uit Barbados, dat reeds toen overbevolkt was, zich in Suriname
vestigden en langs de rivieren de Suriname, de Cottica, de Commewijne en hun
zijkreken, een aantal bloeiende plantages tot ontwikkeling brachten. Ook Portugese
Joden(2), die door de Spanjaarden uit Brazilië verdreven waren, kregen van het Engelse
bestuur toestemming plantages te stichten aan de Boven-Suriname. De taal van de
kolonie was Engels, de meeste slaven gebruikten zowel onderling als tegenover de
Europeanen (waaronder ook ‘indentured servants’, die bijna dezelfde positie als de
slaven innamen) een Engels pidgin, dat zich al aan het ontwikkelen was tot een
Creolentaal(3), de Joden spraken Portugees en op de Joodse plantages moet zich ook
een Neger-Portugees(4) hebben ontwikkeld.
In 1667 veroverden de Zeeuwen de kolonie op de Engelsen en bij de Vrede van
Breda in hetzelfde jaar werd Suriname definitief aan Nederland toegewezen. Hoewel
de meeste Engelse planters in de volgende jaren het land met hun slaven verlieten,
handhaafde het zogenaamde Neger-Engels zich als contacttaal tussen slaven en
Europeanen en werd deze taal ook de moedertaal van de slavenbevolking.
De officiële taal van de kolonie was nu het Nederlands, maar daar vele planters
en opzichters uit andere landen kwamen, was dit zeker niet de enige taal van de
Europeanen. In een plakkaat uit 1688 wordt aan de ingezetenen meegedeeld, dat
voortaan geen stukken meer in behandeling zullen worden genomen die in een andere
dan de ‘Nederduytsche tael’ zijn geschreven(5).
In de 18de eeuw bleef dezelfde situatie bestaan: Nederlands als officiële taal,
Neger-Engels de taal die door en met de slaven werd gesproken. Wel groeide er
langzaam een klasse van vrij verklaarde negers en mulatten die zich onder meer door
het gebruik van het Nederlands trachtte te onderscheiden van de slaven. Ook bloeide
korte tijd het Genootschap De Surinaamsche lettervrienden dat tussen 1785 en 1787
vier bundels Letterkundige Uitspanningen uitgaf. Hoewel het grootste deel van deze
planterspoëzie gelegenheidsrijmelarij is, schieten de satires van Hendrik Schouten
en de pastorales van Paul François Roos hier bovenuit. Daar echter de meeste
Europeanen na verloop van tijd terugkeerden naar hun vaderland, ontstond er geen
Nederlandse literaire traditie. Aan het eind van de 18de eeuw werden de
tegenwoordige districten Nickerie en Coronie opengelegd, waar zich vooral tijdens
het Engelse Tussenbestuur (1804-

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1992

11
1816) veel planters van Engelse en Schotse origine vestigden. Nadat Suriname in
1816 onder Nederlands gezag terugkeerde, werd ook de positie van het Nederlands
als enige officiële taal hersteld.
Als de slavernij in 1863 in Suriname wordt afgeschaft treffen we de situatie aan
waarbij de Europeanen die tijdelijk in Suriname waren onderling Nederlands spraken
maar tegen de ex-slaven Sranan; de vroegere slaven spraken Sranan; de tussengroep
van Joden, mulatten en meer ontwikkelde negers was tweetalig, waarbij het afhing
van de omstandigheden en de plaats op de sociale ladder van spreker en toegesprokene
welke taal overwegend werd gebruikt(6). De officiële taal was het Nederlands, over
de schooltaal en over de Nederlandse taalpolitiek die dan haar intrede doet, wordt in
het volgende hoofdstuk gesproken.
Om het tekort aan arbeiders op de plantages op te heffen (de vroegere slaven
voelden weinig meer voor plantage-arbeid), werden contractarbeiders eerst uit Britsen later ook uit Nederlands-Indië naar Suriname gebracht. Om zich in Suriname te
kunnen handhaven leerden veel van deze immigranten vrij snel het Sranan. In de
lage sociale positie die zij toen innamen, hadden zijn geen behoefte aan het
Nederlands. De laatste groep uit Brits-Indië arriveerde in 1916. De laatste Javanen
in 1939.
Als wij omstreeks 1940, toen de immigratie geëindigd was, weer een opname
maken van de taalsituatie krijgen wij als gevolg van de sociale mobiliteit en de
Nederlandse taalpolitiek het volgende beeld:
Sranan/Nederlands

Creolen(7)
(afstammelingen van de slaven, veelal
gemengd)
Hindostanen

Hindost./Sranan/Nederl.

(afstammelingen van de immigranten uit
Br.-Indië)
Javanen

Javaans/Sranan/Nederl.

Uit gegevens van de volkstelling van 1950 (waarbij geen binnenlandbewoners
geteld werden) valt af te leiden dat 85-90% van de getelde bevolking bereikt kon
worden in het Sranan, 50-55% in het Nederlands, 30-35% in het Hindostaans(8) en
15-20% in het Javaans.
De Tweede Wereldoorlog bracht voor Suriname wel een verhoogde welvaart, een
groeiend gevoel van een eigen identiteit en een versterking van de Noordamerikaanse
invloed, maar de positie van het Nederlands werd niet verzwakt. Het bleef de taal
van het sociale prestige, de taal van het onderwijs en de enige taal waarvan de kennis
een voorwaarde was voor het beklimmen van de sociale ladder (zie het hoofdstuk
over Onderwijs en taalpolitiek).
Na het Statuut van 1954, waarbij Suriname interne zelfstandigheid verkreeg, bleef
het Nederlands als officiële taal en schooltaal gehandhaafd. Ook bij de
onafhankelijkheid in 1975 behield het zijn officiële positie.
Wel zijn sinds ongeveer 1950 de plaats en functie van het Nederlands ter discussie
gesteld en hierbij komt telkens de ambivalente houding van de Surinamers ten opzichte
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Enerzijds is het de taal die alle Surinamers die meer dan een lagere school achter
zich hebben redelijk tot uitstekend beheersen, anderzijds blijft het voor de meesten
een vreemde taal, waarin men de eigen identiteit niet herkent. Enerzijds is het de taal
die noodzakelijk is voor een hogere opleiding, anderzijds is de Surinamer door het
Nederlands geïsoleerd in de regio. Overstappen op een andere officiële taal, gesproken
wordt dan over Engels of Spaans, stuit echter op allerlei praktische en financiële
bezwaren; hiervoor zou bovendien een consistent beleid op zeer lange termijn nodig
zijn.
Vanaf eind 1982, toen de Nederlandse ontwikkelingshulp werd opgeschort, was
de houding van de door militairen beheerste regering sterk anti-Nederlands. Toch is
er nooit over afschaffing van het Nederlands gesproken, integendeel, een in 1983
naar Cubaans model geïnitieerde alfabetiseringscampagne maakte gebruik van het
Nederlands, wat nogal merkwaardig was, daar de analfabeten meestal helemaal geen
Nederlands kenden(9).
De emigratie naar Nederland, die al vóór 1970 was begonnen, maar door de
verschillende politieke gebeurtenissen in versneld tempo is doorgegaan, heeft tot
gevolg dat vrijwel iedere Surinamer, uit welk sociaal of etnisch milieu dan ook,
familieleden in Nederland heeft(10). De familiebanden blijven sterk en door de
financieel-economische problemen waarin Suriname de laatste 10 jaar verkeert, is
Nederland het enige land waar de Surinamers hun vakantie kunnen doorbrengen en
waar de kinderen terecht kunnen voor die studies die in Suriname niet mogelijk zijn.
Dit versterkt de positie van het Nederlands.

Onderwijs en taalpolitiek
Als we de ontwikkeling van het formeel onderwijs bekijken, kunnen we stellen dat
onderwijs werd verzorgd sedert de stichting van de plantagekolonie. Tegen betaling
konden kinderen van kolonisten onderwijs genieten. Eerst in 1760 werden er scholen
geopend voor kinderen van Mulatten en Vrije Negers. Tot 1844 kregen slavenkinderen
geen onderwijs. In 1828 werden volgens Wolbers(11) opgericht de Maatschappij van
Weldadigheid met o.a. als doel het verschaffen van onderwijs aan minvermogenden
en een Maatschappij ter bevordering van het godsdienstige onderwijs onder de slaven
en de verdere heidense bevolking. Slavenkinderen mochten alleen leren lezen. Men
vreesde dat slaven van verschillende plantages die het schrift machtig waren, zich
makkelijker tot een opstand zouden kunnen bundelen. Pas in 1856 werd in het licht
van de komende vrijverklaring (1863) schrijfonderwijs toegestaan.
Het onderwijs moest zoveel mogelijk klassikaal gegeven worden en het
godsdienstonderwijs moest zich beperken tot bijbelse geschiedenis en zedekundige
lessen. Het mocht bovendien niet strijdig zijn met de opvatting van enig erkend
kerkgenootschap en de geschiedenis van het Nieuwe Testament mocht alleen op
zaterdag behandeld worden.
Het medium van instructie was het Sranan; het onderwijs werd vanaf 1856 verzorgd
door de Moravische Broedergemeente en twaalf jaar later ook door de
Rooms-Katholieken. Vanaf 1867 stichtte ook de koloniale overheid scholen.
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De redenen voor deze aandacht voor het onderwijs zijn de volgende:
1. De vrijheid van de ex-slaven moest door onderwijs beteugeld worden. Kinderen
moesten opgevoed worden in het denken van de koloniale meesters.
2. De behoefte aan een lokaal kader voor lagere administratieve banen. De vele
blanken die het land verlieten na de achteruitgang van het plantagesysteem,
moesten vervangen worden.
Bij de verordening van 8 december 1876 werd de leerplicht ingesteld voor kinderen
van 7-12 jaar en het onderwijs moest, voor zover het mogelijk was, kosteloos zijn.
Deze verordening bepaalde tevens dat het Nederlands de voertaal bij het onderwijs
zou zijn. Het denken moest immers vernederlandst worden en dus was het verboden
om Sranan op school te spreken. Geschiedenis en aardrijkskunde waren die van het
moederland.
De assimilatiepolitiek deed door middel van het onderwijs haar intrede. De
koloniale overheid onderkende haar taal als de enige belangrijke en onderdrukte de
inheemse talen en die van de immigranten systematisch. Door dit cultureel
imperialisme trachtte de Nederlandse overheid Suriname om te vormen tot een
Nederlandssprekende kolonie. De Minister van Koloniën schrijft in 1928 nog(12) dat
de doelstelling van het onderwijs in Suriname is dat alle rassen samensmelten tot
een Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap.
Het gewoon lager onderwijs (glo) werd voor een deel verzorgd door de overheid en
voor een deel door zending en missie en was georganiseerd naar het voorbeeld van
Nederland. Doordat ook het bijzonder onderwijs volledig gesubsidieerd werd, bracht
dat volgens de koloniale overheid grote financiële lasten met zich mee. Mede daardoor
werd in 1929 besloten dat onderwijs in het district anders behandeld zou worden en
het systeem van beperkt lager onderwijs werd ingesteld. Het hield een eenvoudig
leerplan in, waarin slechts vier vakken werden onderwezen: lezen, schrijven,
Nederlands en rekenen. De leerkrachten hoefden ook niet (volledig) bevoegd te zijn.
Dit systeem beviel de koloniale overheid wel - het werkte immers kostenbesparend
- maar het riep veel weerstand op in de samenleving en van alle kanten drong men
aan op afschaffing ervan.
Gedurende een korte periode hebben we ook koelie- en dessascholen gekend.
Koeliescholen werden volgens De Klerk(13) ingesteld om onder andere het spontaan
schoolbezoek van de Brits-Indische kinderen te bevorderen. De eerste school werd
in 1890 gesticht en onderwijs werd verzorgd in Hindi en Urdu door Hindostaanse
onderwijzers(14). De gouverneur meende dat de kinderen niet gedwongen konden
worden Nederlands te leren, maar dat ze niet van onderwijs verstoken mochten
blijven. Toen naderhand bleek dat veel contractanten zich blijvend in Suriname
zouden vestigen, werd dit schooltype opgeheven, omdat de overheid meende dat
deze kinderen dan maar zo gauw mogelijk Nederlands moesten leren. De laatste
school werd in 1906 gesloten.
Dessascholen werden vanaf 1939 experimenteel opgezet als uitvloeisel van het
toenmalig beleid in navolging van Nederlands-Indië. Volgens D'Haens(15) hadden ze
ten doel nog meer te bezuinigen op de steeds zwaarder op de begroting
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drukkende post voor onderwijsuitgaven en om het eenvoudige dessakind onderwijs
te verschaffen dat sociaal beter aansloot bij de behoeften van de districtskinderen
dan het beperkt lager onderwijs. De toenmalige gouverneur noemde dit laatste te
theoretisch en te intellectualistisch.
De instructietaal was het Javaans en de overheid had de behoefte van het Javaanse
kind bepaald, want uit het hieraan voorafgaande moet ons duidelijk zijn dat het
districts beperkt lager onderwijs al niet veel voorstelde en beslist niet intellectualistisch
was, terwijl het dessa-onderwijs in de praktijk op een nog lager niveau stond.
Het lag in de bedoeling alle districtsscholen waarvan de schoolbevolking voor
meer dan 90% uit Hindostanen en Javanen bestond, om te zetten in dessascholen.
Gelukkig kon dit plan mede door de Tweede Wereldoorlog niet worden uitgevoerd.
Rond de Tweede Wereldoorlog was er sprake van een tekort aan Europees kader.
Er ontstond een behoefte aan hogere vormen van onderwijs om dit op te heffen(16).
Verhoogd schoolbezoek was hier ook een gevolg van. De bauxiet-industrie, die ook
door de oorlog een hoogtepunt beleefde, had veel geschoold personeel nodig.
Na de oorlog werden een Kweekschool opgericht (1949) en een Algemene
Middelbare School (1950), waarvan de laatste een bovenbouw vormt na het M.U.L.O.
Deze AMS biedt de Surinaamse leerling de gelegenheid een V.W.O.-examen naar
Nederlands model af te leggen, dat toelating geeft tot de universiteit, aanvankelijk
de Nederlandse universiteit. Want pas in 1968 werd na samenvoeging van de
Rechtsschool en de Geneeskundige School in Suriname zelf een universiteit
opgericht(17).
Het gevolg van al deze ontwikkelingen was de surinamisering van de hogere
sociale lagen en deze eisten meer inspraak in het beleid. Mede onder invloed van
internationale tendensen om zelfstandigheid kwam er een beweging tot stand, die
gericht was op het verkrijgen van autonomie, de baas-in-eigen-huis-beweging.
Zoals reeds eerder is gesteld trad na de verkrijging van de autonomie binnen het
Koninkrijk der Nederlanden geen essentiële verandering op. Gedurende de periode
van het Statuut (1954-1975) is de Nederlandse cultuur maatgevend en wordt het
proces van vernederlandsing voortgezet. De mate waarin dit gebeurt is voor elke
cultuurgroep anders. Het meest beïnvloed zijn de Creolen, daarna de Hindostanen
en dan de Javanen. Binnen elke groep heeft de elite zich het meest geassimileerd met
de Nederlandse cultuur.
De vernederlandsing liep volgens Kruyer(18) langs de volgende kanalen:
- de christelijke kerken: zending en missie;
- bestuur en wetgeving: Nederlands model;
- massamedia;
- het consumptiepatroon: gericht op westerse goederenimport;
- de Stichting voor Culturele Samenwerking (STICUSA);
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- persoonlijke contacten;
- economie: daar heersten regels en opvattingen die van Nederlandse invloed
getuigden.

Uit het hierboven opgesomde kunnen we afleiden dat het hele maatschappelijk
gebeuren doortrokken was van de Nederlandse invloed. Van Wel(19) schrijft dat het
heilige vuur van het Nederlands in Paramaribo leefde en hoofdzakelijk kleurlingen
verteerde. In 1954 zijn het de Creolen die de toon aangeven. Zij vormden het
ambtenarencorps, zij leverden de onderwijzers en zij kozen uit de vele talen voor het
Nederlands, want dat was de taal van de maatschappelijke vooruitgang.
Het ideaal van de Surinaamse leerkracht toen en gedurende de volgende vijftien
jaar was een algemeen beschaafd Nederlands, waarbij het Europese Nederlands norm
was. Deze werd echter niet gehaald, ook niet door de leerkracht zelf, omdat er toen
al sprake was van een eigen variant van het Nederlands. Hellinga(20) was een van de
eersten die daar gewag van maakte, maar onze elite wilde daar niets van horen. Toch
werd tijdens het Mulo-congres in 1956 onderkend dat een vreemde taal (d.i. het
Nederlands) voertaal was bij het onderwijs, maar het doel was deze cultuurtaal goed
te leren beheersen. De leerkrachten zagen het bovendien als hun taak de Nederlandse
cultuur over te dragen. Van oriëntatie op de eigen regio was er absoluut geen sprake.
Tijdens het Congres van Taalleraren in 1964 was er echter wel een veranderde houding
tegenover het Nederlands te bespeuren.
Henny de Ziel(21) ging wel in op de eigen vormen, de afwijkingen van het
Nederlands en meende dat we een Surinaams-Nederlands moesten krijgen dat niet
te veel mocht afwijken van het Europese Nederlands, maar dat toch een eigen
uitdrukkingsmiddel moest worden voor de Surinamers. Ook andere sprekers waren
van mening dat er een normering binnen Suriname zelf moest komen.
Van Donselaar(22) inventariseerde de lexicale afwijkingen van het Europese
Nederlands en kwam in 1976 tot een woordenboek met 1400 trefwoorden, dat bij de
herziene druk in 1989 reeds was uitgegroeid tot 6600.
Vooral de rol en de invloed van de STICUSA waren bijzonder belangrijk voor de
vernederlandsing van de samenleving. Deze Nederlandse stichting stelde zich ten
doel de culturele banden binnen het koninkrijk te versterken. Ze heeft een aantal
voor Suriname belangrijke projecten(23) geïnitieerd en gefinancierd, maar verder
fungeerde zij toch alleen als intermedium waardoor de Nederlandse cultuur over ons
heen gestort werd. Wat bestuur en wetgeving betreft kunnen we stellen, dat Nederland
model gestaan heeft voor de wijze waarop zij georganiseerd zijn.
De massamedia werden beheerst door het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP),
dat voornamelijk nieuws over Nederland en de overige westerse wereld verschafte.
Ook na de Tweede Wereldoorlog bleef onderwijs een voorwaarde tot
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maatschappelijk succes. In het onderwijs bleef het beleid erop gericht de school en
daarmee de samenleving Nederlandssprekend te maken. Verschillende ministers en
directeuren van Onderwijs tijdens de autonomie hebben soms zelfs expliciet verwoord
dat Suriname binnen enkele generaties een Nederlandssprekende natie moest zijn.
Ferrier(24) meende in 1950 dat bij de opzet van een onderwijsstelsel voor Suriname
gekozen moest worden voor het Nederlands, want het was toen de taal met het grootste
sociale prestige, de cultuurtaal dus. Door het gebruik van het Nederlands zou Suriname
gevoegd worden bij het Nederlandse taal- en cultuurgebied.
De sterke positie van het Nederlands bleef gehandhaafd gedurende de hele periode
van het Statuut, hoewel groepen en individuen zich inzetten voor de emancipatie van
de overige in Suriname gesproken talen(25).
Aan de vooravond van de onafhankelijkheid verscheen een nota(26), waarin de
uitgangspunten voor het taalbeleid in het onderwijs werden aangegeven. Het
Nederlands zou nog lang de officiële taal blijven en daarom moesten leerlingen zich
inspannen om het te leren. De sterke positie van het Nederlands bleef behouden,
maar aan het Engels zou veel aandacht besteed worden.
Er is wel sprake van een meer tolerante houding tegenover de overige
moedertalen(27). Al in 1959 werd een strofe in het Sranan (van de hand van Trefossa)
toegevoegd aan het Surinaamse volkslied en het is die strofe die tegenwoordig bijna
uitsluitend gezongen wordt. In 1960 werd een officiële spelling van het Sranan
vastgelegd, die in 1987 officieel herzien werd, terwijl er in datzelfde jaar ook officiële
spellingen voor het Sarnámi en het Surinaams-Javaans werden afgekondigd.

Surinaams-Nederlands
Bestaat er een Surinaams-Nederlands met een eigen standaard die afwijkt van het
(Europees) Algemeen Nederlands of is Surinaams-Nederlands onvolmaakt Nederlands
in de mond van sprekers met een andere moedertaal? Uit het voorafgaande is al
gebleken dat omstreeks 1950 ook in Suriname zelf de mening begint door te dringen
dat het Europese of Hollandse Nederlands niet de standaard vormt, al bestaat er nog
geen officiële of duidelijk geformaliseerde standaard(28) voor het Nederlands in
Suriname. Vooral bij de uitspraak is dit duidelijk. Een Surinamer die praat als een
Hollander wordt beschouwd als een aansteller en openlijk of achter zijn rug
uitgelachen. Toch ligt de beschaafde Surinaamse uitspraak heel dicht bij die van
Nederland en zijn zij, met een beeld uit de wiskunde, te vergelijken met asymptoten,
lijnen die steeds dichter bij elkaar komen, maar nooit samenvallen (Fruin 1964).
De meest opvallende verschillen zijn: een tong-r en geen gebrouwde r, een bilabiale
w in alle posities, geen oppositie tussen v en f en tussen z en s, die alle stemloos
worden gerealiseerd(29); de aa wordt gewoonlijk meer gerond dan in Nederland en
de Surinamer heeft er geen enkel bezwaar tegen aan het eind van een woord een
ongespannen, gedekte a uit te spreken, waardoor we b.v. eerder mammah horen dan
mamma.
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Woordaccenten worden soms anders gelegd, b.v. kinderáchtig, terwijl vooral bij het
lezen de nadruk dikwijls wordt gelegd op het laatste werkwoord voor de punt, ook
als dit een weinig belangrijke betekenis heeft in de zin, b.v. De gedelegeerden zijn
op maandag in Madrid gekómen.
Het is te begrijpen dat in een land met een geheel ander klimaat, een andere natuur
en andere sociale omstandigheden ook andere woorden noodzakelijk zijn. Ook door
een verschillende geschiedenis en de invloeden van andere talen zijn soms woorden
blijven bestaan in een oudere betekenis of zijn nieuwe woorden binnengekomen.
Doordat Nederlands veelal samen met de geschreven taal is geïntroduceerd en in
het bijzonder met de bijbel, horen we vaak archaïsche uitdrukkingen, zoals in den
beginne, vrees niet en de in Nederland zeer gekunsteld aandoende constructie hij is
afgewezen geworden.
Ook treffen we woorden aan die in Nederland verouderd zijn, zoals barbier en
schrijnwerker, koffer voor wat men in Nederland kist noemt en valies voor koffer,
of woorden die in Nederland een ongunstige betekenis hebben gekregen en in
Suriname niet, zoals hartgrondige (dank) en handlanger voor een assistent (manusje
van alles).
In de Surinaamse familieverhoudingen neemt de oudere broer een belangrijker
plaats in dan de jongere, hij wordt daarom steeds broer genoemd, terwijl de jongere
broer tot op hoge leeftijd aangeduid wordt met broertje.
Het spreekt vanzelf dat heel veel in Europa onbekende planten en dieren met een
Surinaamse naam worden aangeduid, die dikwijls ontleend is aan het Sranan of een
van de Indiaanse talen, maar ook een Nederlandse naam kan zijn in een andere
betekenis of een nieuwvorming. Een Surinaamse appel is een heel andere vrucht dan
de Nederlandse (die de naam van ijsappel heeft gekregen, omdat hij koel bewaard
moet worden); een Surinaamse tijger is eigenlijk een jaguar of een poema. Dan
spreken we van een vieruursbloem, die om 4 uur 's middags open gaat.
We eten in Suriname anders dan in Europa en de spijzen hebben hun eigen namen,
dikwijls ontleend aan de taal van de groep die deze geïntroduceerd heeft. Van de
Creolen komt b.v. pom (een ovenschotel van een geraspte knol en meestal kip) en
moks' aleisi (gemengde rijst), van de Hindostanen roti (pannekoekachtig brood) en
masala (kerrie), van de Javanen petjil (groenten met pindasaus) en saoto (een soort
soep) en van de Chinezen tjauw min(30).
Engelse invloeden dateren al uit de vroegste tijd van de kolonie Suriname. De
reiziger Van Berkel, die omstreeks 1680 Suriname bezocht, noteert al verschillende
Engelse woorden in het Nederlands van de planters(31) en wij spreken nu nog van een
zwamp (E. swamp) en niet van een moeras en van een trens (E. trench) en niet van
een sloot. In deze eeuw hebben we vooral te maken met Amerikaanse invloeden. In
1916 begon de Amerikaanse Alcoa met de exploratie en in 1922 met de exploitatie
van bauxiet in Suriname (de Nederlandse Billiton Mij begon pas in de Tweede
Wereldoorlog met de exploitatie), en tijdens de Tweede Wereldoorlog waren ter
bescherming van de bauxietbelangen Amerikaanse troepen in Suriname gelegerd.
Bijna alle woorden voor auto- en
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machineonderdelen en andere technische termen zijn Amerikaans. We spreken over
een gearbox en niet over een versnellingsbak, we gebruiken pliers en geen tang, en
we vliegen vaker met de plane dan met het vliegtuig(32).
Bij de grammaticale structuur is het bijzonder moeilijk de grens te trekken tussen
algemeen gangbaar en binnen Suriname geaccepteerd Surinaams-Nederlands en
onvolledige taalbeheersing.
Verwarring van de lidwoorden de en het wordt beschouwd als een blijk van
onontwikkeldheid, ook al is dit voor de betekenis irrelevant. Verwijzing met het naar
een de-woord, b.v. sprekend over een tafel: ik heb het schoongemaakt, is weer heel
normaal. Het gebruik van er levert ernstige problemen op. Bij de werkwoordstijden
valt gaan op als hulpwerkwoord van de toekomende tijd, in de spreektaal wordt zelfs
gezegd: hij gaat gaan. Zo zijn er nog verschillende andere constructies te noemen,
die in Suriname vrij algemeen zijn, maar (nog) niet alle worden geaccepteerd(33). Een
officiële normering is vooral voor het onderwijs bijzonder gewenst.

Huidige situatie van het Nederlands
Zoals we uit het voorafgaande hebben gezien neemt het Nederlands in Suriname een
vrij sterke positie in: het is de officiële taal, de schooltaal, de beschaafde omgangstaal
en van een toenemend aantal Surinamers uit alle etnische groeperingen de eerste taal.
In de gesproken taal is de positie van het Sranan, dat niet alleen de moedertaal is van
veel Creolen, maar ook als lingua franca en als slang fungeert, nog steeds zeer
belangrijk. Code switching tussen Nederlands en Sranan en vice versa vindt
voortdurend plaats, zelfs midden in een zin. Maar vooral door veel Hindostanen
wordt het Sranan toch gezien als de taal van de Creoolse groep. Dit is een van de
oorzaken waardoor deze taal niet op school onderwezen wordt, wat weer tot gevolg
heeft dat het lezen van Sranan moeilijk wordt gevonden. De dichter Slory, die
prachtige gedichten in het Sranan heeft gepubliceerd, doet dit sinds 1986 niet meer
en schrijft nu in het Nederlands omdat hij gelezen wil worden.
Juist doordat het Nederlands niet de taal van een bepaalde groepering is, wordt
het vrij algemeen geaccepteerd. Wel is het Surinaams-Nederlands niet geheel identiek
aan het Europese Nederlands en waarschijnlijk zou standaardisatie van een aantal
Surinamismen de Surinamers het gevoel geven dat zij in deze taal hun eigen identiteit
kunnen beleven, wat nu over het algemeen niet het geval is. Nederlands wordt gezien
als een noodzakelijk gebruiksartikel, maar niet als een cultuurgoed waar zorg en
aandacht aan moet worden besteed.
Er wordt op een behoorlijk peil Neerlandistiek beoefend op de opleiding Nederlands
van het Instituut voor de Opleiding van Leraren(34), waarbij veel nadruk wordt gelegd
op de lokale omstandigheden en behoeften. Zo staat bij de didactiek het onderwijs
aan niet-Nederlandstaligen centraal, sociolinguïstiek gericht op Suriname neemt een
belangrijke plaats in, ook de geschiedenis van het Sranan, Sarnámi en Surinaams
Javaans wordt bij taalgeschiedenis behandeld; bij letterkunde wordt behalve aan de
Nederlandse en de Surinaamse literatuur
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ook aandacht besteed aan die van het Caraïbisch gebied en Latijns-Amerika, die voor
de Surinamer gewoonlijk beter herkenbaar is dan die van Europa.
Over het algemeen wil men niet dat standaardisatie van een aantal Surinamismen
leidt tot een situatie waarbij Europees- en Surinaams-Nederlands te ver uit elkaar
groeien, waardoor de communicatie zou worden bemoeilijkt. De bevolking van
Suriname is veel te klein om een geheel zelfstandig taalgebied te vormen.
Communicatie met en hulp uit Noord- en Zuid-Nederland blijft noodzakelijk. Voor
de lerarenopleiding zijn gastdocenten die blokcursussen kunnen verzorgen in
onderdelen die buiten het veld van de plaatselijke docenten vallen, zeer welkom.
Ook boeken- en tijdschriftenzendingen voor bibliotheken en opleidingen op alle
niveaus zijn bijzonder noodzakelijk nu door de slechte economische omstandigheden
waarin Suriname verkeert de normale import van boeken vrijwel stil staat. Op ruime
schaal zouden aan de Vlaamse en Nederlandse universiteiten mogelijkheden moeten
bestaan voor Surinaamse (bijna)-afgestudeerden om een meer gespecialiseerde
opleiding te ontvangen. Als gevolg van het koloniale verleden kan men geen laaiend
enthousiasme verwachten voor de Nederlandse taal (maar dat vinden we in
Noord-Nederland ook niet), maar door een zakelijke aanpak van de culturele
samenwerkingsrelatie zal het Nederlands in Zuid-Amerika misschien nog een
langdurige en bloeiende toekomst hebben.

Eindnoten:
(1) Voor historische en andere algemene gegevens over Suriname wordt verwezen naar Bruyning,
C.F.A. en Voorhoeve, J. (hoofdredactie) Encyclopedie van Suriname. Amsterdam: Elsevier,
1977.
Veel gegevens over het ontstaan en het gebruik van de verschillende talen vindt men in Charry,
E., Koefoed, G. en Muysken, P. (redactie) De talen van Suriname, Muiderberg: Coutinho, 1983.
Wolkers, J. Geschiedenis van Suriname, Amsterdam, 1861, 1971.
(2) De Joodse kolonisten zijn voor Suriname bijzonder belangrijk geweest, daar zij, in tegenstelling
tot de andere blanken, zich blijvend in Suriname hadden gevestigd. Aan het einde van de 17de
eeuw en in de 18de eeuw immigreerden ook groepen zogenoemde Hoogduitse Joden naar
Suriname, die daar eveneens gevestigd bleven.
(3) Verschillende theorieën over het ontstaan van de Surinaamse Creolentaal, tegenwoordig Sranan
genoemd, vindt men in Rens, L.L.E. The Historical and Social Background of Surinam's
Negro-English. Amsterdam, 1953; Voorhoeve, J. ‘De oorsprong van het Surinaams’, in De
talen van Suriname, 1983 en Smith, Norval S.H. The Genesis of the Creole Languages of
Surinam, proefschrift. Amsterdam, 1987.
(4) Over het Neger-Portugees schrijft o.m. Smith, Norval S.H., 1987.
(5) Plakkaat van 15 juli 1688, opgenomen in, Schiltkamp, J.A. en Smidt, J.TH., (redactie)
Westindisch Plakkaatboek, d.l. I. Amsterdam; Emmering, 1973.
(6) De binnenlandbewoners, Bosnegers (afstammelingen van weggelopen slaven) en Indianen,
worden hier nog niet genoemd, daar zij als groepen pas de laatste tientallen jaren uit hun
isolement zijn getreden. Ook kleinere groepen zoals de Chinezen, de Libanezen en Hollandse
boeren zijn buiten beschouwing gelaten.
(7) Europeanen en Joden zijn hier niet meer afzonderlijk genoemd, daar zij slechts een zeer kleine
groep vormen.
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(8) Tegenwoordig wordt de taal die door veel Hindostanen wordt gesproken en waaraan behalve
verschillende dialecten uit India ook het Sranan, het Nederlands en in Nickerie het Guyanees
Engels hebben bijgedragen, Sarnami genoemd.
(9) De alfabetiseringscampagne was geen succes.
(10) Suriname heeft een bevolking van ruim 400 000; in Nederland wonen naar schatting meer dan
200 000 mensen van Surinaamse afkomst.
(11) Wolbers, J. Geschiedenis van Suriname, Amsterdam, 1961, 1971
(12) Geciteerd door Lier, R. van. Samenleving in een grensgebied, 3de druk. Amsterdam, 1977, pg.
143.
(13) Klerk, C.J.M. de. De immigratie der Hindustanen in Suriname. Amsterdam, 1953.
(14) We kunnen dit vergelijken met het OETC (Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur), dat we in
Nederland kennen uit de jaren zeventig. Dit OETC was bestemd voor kinderen van gastarbeiders,
die zich naderhand toch blijvend vestigden in Nederland!
(15) D'Haens, W.H.M. was algemeen inspecteur van het westers lager, mulo- en
kweekschoolonderwijs in Nederlands-Indië. Bij missive van de Minister van Overzeese
Gebiedsdelen was hij ter beschikking gesteld van de gouverneur van Suriname. Zijn taak was
het Surinaamse onderwijs aan een beschouwing te onderwerpen. Hij werkte tevens een nieuw
onderwijsstelsel uit. Zijn rapport verscheen in 1947.
(16) De hoogste vorm van algemeen vormend onderwijs was toen het M.U.L.O. Daarna kon een
leerling toegelaten worden tot de Geneeskundige School, opgericht in 1882, en daar een vijfjarige
opleiding tot geneesheer volgen. Advocaten (praktizijns) werden oorspronkelijk in de praktijk
en op privé-cursussen opgeleid, sinds 1948 op de Rechtsschool (een avondopleiding). Indien
de behoefte daaraan bestond werden incidenteel andere hogere opleidingen ingesteld.
(17) De Universiteit van Suriname heeft nog steeds slechts een beperkt aantal
opleidingsmogelijkheden. Er ontbreekt b.v. een letterenfaculteit. Tussen 1983 en 1988 was de
Universiteit zeer sterk gepolitiseerd, wat het niveau van de opleidingen ernstig schaadde. De
laatste jaren neemt echter het vertrouwen in de Universiteit weer toe.
(18) Kruyer, G.J. Suriname, neokolonie in rijksverband. Meppel, 1973.
(19) Wel, F.J. van. Het Nederlands in Suriname. Den Haag, z.j. (Kabinet voor Surinaamse en
Antilliaanse Zaken).
(20) Hellinga, W.GS. deed samen met Pee, W. het eerste grote taalonderzoek in Suriname, in 1949,
waarvan het resultaat terug te vinden is in Language Problems in Surinam, dat in 1955 in
Amsterdam verscheen.
(21) Henny de Ziel is waarschijnlijk bekender onder de dichtersnaam Trefossa. In 1957 gaf hij als
eerste een bundel gedichten uit in het Sranan en toonde daarmee aan dat dit een volwaardige
taal was waarin poëzie op wereldniveau kon worden geschreven. Het complete werk van Trefossa
is in 1990 herdrukt in het eerste nummer van het tijdschrift Mutyama en is te bestellen bij
uitgeverij Sranan Buku, postbus 12953, Amsterdam.
(22) Donselaar, J. van. Woordenboek van het Surinaams-Nederlands. Utrecht, 1976 (Instituut A.W.
de Groot) en Woordenboek van het Surinaams-Nederlands. 2de herziene en uitgebreide druk.
Muiderberg: Coutinho, 1989
(23) Zie hiervoor: Gobardhan-Rambocus, Lila, Taalbeleid en taalsituatie in Suriname tijdens het
Statuut. Doctoraalscriptie ATW. Rijksuniversiteit Utrecht, 1988.
(24) Johan Ferrier was eerst directeur van Onderwijs, later minister-president (1955-1958), gouverneur
(1968-1975) en president (1975-1980). In 1950 schreef hij een dissertatie getiteld De Surinaamse
samenleving als sociaal-pedagogische opgave, uitgegeven te Amsterdam.
(25) Zie noot 19, pag 56-58.
(26) Nota vreemde talen in het onderwijs. Paramaribo, 1974, Minov.
(27) Voor een deel van de Surinamers, vooral uit de elite, is Nederlands de moedertaal.
(28) Vooral door docenten Nederlands wordt herhaaldelijk aangedrongen op de instelling van een
standaardiseringscommissie, die o.m. zou moeten vaststellen welke afwijkingen van het
Europees-Nederlands op school wel of niet goed gerekend zouden moeten worden, maar tot nu
toe is men hier van overheidswege nog niet op ingegaan.
(29) Als gevolg van het onderwijs, waarbij aan de kinderen wordt geleerd bij het lezen van een z te
zoemen, horen we bij het verzorgd lezen en spreken dikwijls wel een z, maar dan ook op plaatsen
waar als gevolg van assimilatie een s zou moeten worden uitgesproken, b.v. ik zie i.p.v. iksie.
(30) Er zijn natuurlijk nog veel andere spijzen te noemen, maar sommige Chinese en Javaanse spijzen
zijn ook in Nederland overbekend. Genoemd zijn vooral gerechten die bij alle bevolkingsgroepen
populair zijn en die vaak in eethuizen, stalletjes en vanaf karretjes verkocht worden.
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(31) Berkel, A. van. Amerikaansche Voyagien. Amsterdam, 1695, geciteerd in OSO 3, 1984 door
Norval Smith.
(32) Zie noot 22.
(33) Behalve het in noot 22 vermelde Woordenboek van Van Donselaar kunnen de volgende
publikaties over Surinaams-Nederlands worden genoemd:
Fruin (=Essed-Fruin), E.D. ‘Het gesproken Nederlands’ in Verslag van het congres van
taalleraren gehouden op 6 mei 1964 te Paramaribo. De redactionele ‘Inleiding’ bij de artikelen
over Surinaams-Nederlands in De talen van Suriname: Essed, Eva D. ‘De Surinamismen. Een
linguïstisch-didactisch probleem’, in De talen van Suriname.
(34) Via voornamelijk avondcursussen worden 1 ste-, 2de- en 3de-graadsleerkrachten opgeleid.
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Nederlands-Antilliaanse literatuur
Wim Rutgers (Utrecht)
De Nederlandse Antillen en Aruba
De Nederlandse Antillen en Aruba (sinds 1 januari 1986 twee afzonderlijke landen
binnen het Koninkrijk der Nederlanden) bestaan uit twee eilandengroepen, die
respectievelijk ‘onder de wind’ voor de kust van Venezuela liggen (het land Aruba,
de eilanden van de Nederlandse Antillen: Bonaire en Curaçao) en de vijfhonderd
mijl noordelijker ook tot de Nederlandse Antillen behorende, in de grote eilandenboog
‘boven de wind’ gelegen eilanden Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten [het laatste
is half Nederlands, half Frans].
In deze archipel worden vier talen gebruikt: het officiële Nederlands, dat nooit
veel meer functie had dan bestuurs- en onderwijstaal, de algemeen gebruikte
omgangstalen Papiamento (op de A.B.C.-eilanden) en Engels (op de S.S.S.-eilanden)
en het Spaans, dat op de eilanden voor de kust van het machtige Zuidamerikaanse
continent van wisselende invloed is geweest. Anders dan in Suriname heeft het
Nederlands zich op geen van de eilanden ooit een zodanige positie verworven dat
het als ‘eigen’ beschouwd werd; de Nederlands-Antilliaanse literatuur was en is dan
ook slechts een klein segment van een groter geheel, en wel voornamelijk van het
hoofdeiland Curaçao afkomstig - daar was immers altijd het centrale koloniale
bestuursapparaat.
Ik gebruik bij voorkeur de aanduiding Nederlands-Antilliaanse literatuur, deze
daarmee in een Antilliaanse context plaatsend. Het is natuurlijk ook zeer wel mogelijk
en nuttig om de Antilliaans-Nederlandse literatuur binnen het grotere geheel van een
Nederlandstalige literatuur te beschouwen en te beschrijven. Dit is een kwestie van
optiek, die de laatste jaren echter niet meer algemeen is.
Tot een decennium geleden was het van Antilliaanse zijde nog gewoonte om de
Nederlandstalige werken van Curaçaose auteurs vooral binnen een Nederlandse
context te situeren of binnen de Antilliaanse naar de periferie te verwijzen. Op Curaçao
sprak men dan bijvoorbeeld van ‘literatuur in de Nederlandse Antillen’ in het Spaans,
Nederlands en Engels, en van ‘Antilliaanse literatuur’ (in het Papiamento). De laatste
jaren haalt de Antilliaanse beschouwer de Nederlandstalige Antilliaanse auteur echter
binnen, net op het moment dat zich van Nederlandse zijde een tegengestelde tendens
ontwikkelt. In de prestigieuze in 1979 verschenen atlas van de Nederlandse letterkunde
Ik probeer mijn pen (samengesteld en ingeleid door H.J.M.F. Lodewick, W.A.M. de
Moor en K. Nieuwenhuijzen, uitgegeven door Bert Bakker, Amsterdam, 1979) werd
in drie bladzijden inleiding met foto's ‘afscheid van de koloniën’ genomen. Inmiddels
zijn we meer dan een decennium verder en werd het ‘afscheid’ definitief, want in de
in 1990 verschenen Geschiedenis van de Nederlandse letterkunde 1885-1985 schreef
de Leidse Neerlandicus-hoogleraar Ton Anbeek, dat daarin een
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beschouwing over de Antilliaanse en Surinaamse literatuur geheel zal ontbreken,
want ‘die komen, naar kenners mij verzekeren, beter tot hun recht binnen de
Caraïbische context’. Antilliaanse literatuur in het Nederlands is steeds
dubbelmarginaal: in Nederland is het een exotisch ‘buitenkind’ dat nauwelijks ergens
onder te brengen is, op de Antillen staat ze minder centraal dan de als meer eigen
gevoelde Papiamentstalige of Engelstalige. Het Nederlandstalige werk wordt door
Nederlandse uitgevers gepubliceerd, en voornamelijk geschreven voor, gelezen en
gerecenseerd door Nederlandse lezers en critici.
Anders dan bij de ‘Indische letteren’ beperkt deze Nederlands-Antilliaanse literatuur
zich tot Antilliaanse auteurs. Nederlandse auteurs die zich door de Antillen lieten
inspireren komen niet aan de orde. Voor deze ‘passanten’ verwijs ik naar Rutgers
(1990).

Enkele literair-kritische overzichten
Omdat in de Antillen ons nog niemand een ‘spiegel’ heeft voorgehouden met zoveel
gezag als Rob Nieuwenhuys dat deed voor de ‘Oost-Indische’ literatuur, ga ik in dit
opstel, zij het in vogelvlucht, ook wat verder terug dan de door de redactie gevraagde
laatste decennia. Wie hebben zich in de loop van de laatste decennia met de
Antilliaanse literatuur beziggehouden? Ik zal een overzichtje van de belangrijkste
namen en werken geven, maar uit een grote rij van mogelijke namen selecteer ik
slechts die van wie het werk nog redelijk makkelijk bereikbaar is.
Allereerst moet dan de Antilliaanse auteur Cola Debrot (1902-1981) genoemd
worden. Vanaf het begin van de jaren vijftig tot eind jaren zeventig, dus meer dan
een kwart eeuw, schreef deze een groot aantal overzichten die tot nu toe als het meest
gezaghebbend voorbeeld voor de Antilliaanse literaire kritiek beschouwd kunnen
worden. De belangrijkste ervan zijn gemakkelijk bereikbaar in het eerste van de
zeven delen Verzameld Werk, dat van 1985-1989 bij Meulenhoff werd uitgegeven.
In zijn laatste artikel van 1977 kwam hij tot de volgende ruime periodisering van de
totale Antilliaanse literatuur vanaf de (Spaanse en Nederlandse) koloniale tijd: hij
bracht de historische tweedeling ‘? - 1634; 1634 - ?’ aan, een scharnier dat draaide
rond de komst van de Nederlandse kolonisator. Debrot behandelde drie talen van de
Benedenwinden als een geheel, aan de hand van de tweedeling ‘gesproken’ en
‘geschreven’ literatuur. Debrot zag ‘een merkwaardige bereidheid tot coëxistentie
van de drie talen Papiamentu, Spaans en Nederlands, die tot een drietalige literatuur
zou leiden, een bijzonderheid die verder slechts in enkele Aziatische gebieden wordt
aangetroffen’.
Vanaf het einde van de 19de eeuw deelde hij de literatuur chronologisch in volgens
de stromingen ‘romantisme’, ‘existentialisme’, ‘ultraïsme’ en ‘realisme’, waarbij hij
steeds voorbeelden uit alle drie talen behandelde. Over de letterkunde van de
Bovenwindse Engelse eilanden heeft hij zich nauwelijks uitgelaten, wat te betreuren
is, juist omdat hij in al zijn artikelen wel een open oog bleek te hebben voor
dwarslijnen in ruimer Caraïbisch verband. Debrot somde in zijn
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overzicht niet alleen maar auteurs en titels op, maar hij probeerde ontwikkelingen te
beschrijven en te verklaren door te spreken van statische en evolutionaire tendenzen,
die hij samenvatte als het CNC-syndroom: de afwisseling die hij constateerde tussen
conventionele (C) en niet-conventionele werken (NC).
Debrots invloed op de bestudering, beschrijving en visie op de Antilliaanse
literatuur is zo groot geweest dat we gerust kunnen spreken van het echo-effect dat
tot vandaag de dag op zijn geheel eigen stemgeluid gevolgd is. Naast en na Cola
Debrot was er een relatief groot aantal critici en overzichtsschrijvers actief, die vanuit
verschillende posities en belangstellingen varianten op het door Debrot ontworpen
beeld aanbrachten. Omdat die aandacht nogal eens uit Nederland kwam of ontstond
bij in het Antilliaanse onderwijs werkzame Nederlandse leraren-Nederlands, kregen
de in het Nederlands schrijvende Antilliaanse auteurs een relatief zo groot deel van
die aandacht, dat het van buitenaf nogal eens leek alsof de Nederlands-Antilliaanse
literatuur veruit dominant zou zijn, maar haar plaats was wel enigszins bescheidener.
De Curaçaose auteur-neerlandicus Frank Martinus (1958) zag, wat de Antilliaanse
romanciers betrof, een tweedeling in Nederlandstalige, die de thematiek
blank-gekleurd en rijk-arm naar voren brachten en Papiamentstalige die vooral liefde,
romantiek en noodlot op gevoelig sentimentele wijze beschreven. De Arubaanse
dichter-hispanist Henry Habibe vond in 1975 in het tijdschrift Kristòf dat authentieke
Antilliaanse literatuur (literatura outéntikamente antiyano) niet zonder meer
afhankelijk was van de taal waarin ze werd geschreven: ook Nederlandstalige
literatuur kon ‘echt’ Antilliaans zijn. Ook het onderwerp hoefde niet per se Antilliaans
te zijn, maar de auteur moest wel de Antillen als uitgangspunt nemen. Na bewust te
zijn van de eigen identiteit, kan de auteur meer universele onderwerpen behandelen.
Habibe wilde dat de auteur over het leven op de Antillen schreef, de ziel van het volk
uitdrukte, geen Europese voorbeelden imiteerde maar schreef over de eigen flora en
fauna, het leven en de typische gewoonten van de eigen omgeving, bewust van
sociaal-maatschappelijke aspecten, vanuit een sociale pre-occupatie of als vorm van
protest. Habibe eiste dus een eigen Antilliaans karakter van literaire voortbrengselen,
over welk karakter hij als criticus kon en moest oordelen of het authentiek aanwezig
was. Wat niet aan zijn eisen voldeed werd afgewezen als niet-Antilliaans.
Het jaar daarna ging de Curaçaose hispanist-linguïst Sidney Joubert in een
Spaanstalig artikel, ook in Kristòf verschenen, nog een stapje verder in het zoeken
naar het eigen Antilliaans karakter, dat hij in de Nederlandstalige romans nergens
was tegengekomen, op Frank Martinus Arions Dubbelspel na. Hij beschouwde de
Nederlandstalige romans als te behoren tot de Nederlandse literatuur, alleen de
Papiamentstalige werken waren een echte weerspiegeling van wat er in het volk
leefde. Ging Habibe nog uit van een veeltalige literatuur en beoordeelde hij de werken
individueel aan de hand van zijn geformuleerde criteria, voor Joubert gold slechts
een algemeen taalcriterium zonder onderscheid (waar eventuele uitzonderingen
slechts de regel bevestigden).
Ramón Todd Dandaré, opnieuw een hispanist-linguïst, maar afkomstig van
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Aruba, bracht in 1980 in het Antilliaanse Papiamentstalige weekblad Tempu een
ander criterium in om aan te geven waarom hij de Nederlands-Antilliaanse literatuur
niet echt Antilliaans vond. Dubbelspel was weliswaar echt Antilliaans qua thematiek
en Latijnsamerikaans van vorm, maar Frank Martinus Arions ‘geïntendeerde lezer’
was niet eigen, maar vreemd, wat niet alleen bleek uit het gebruik van de Nederlandse
taal, maar meer nog uit de verklaringen omtrent Curaçaose gewoonten, die de verteller
steeds weer moest inlassen. Hier gold dus de lezer als criterium voor het gezochte
Antilliaans karakter. Nieuw verschijnsel was hier dat Todd het Antilliaanse werk als
vanzelfsprekend in een Caraïbisch kader plaatste.
In de jaren tachtig zien we dat naast Curaçao ook andere eilanden in de
literatuurkritiek betrokken werden. Zo bepleitte de Sabaanse dichter W. Smith (1982a,
1982b) meer aandacht voor de Bovenwinden, waaraan hij een bloemlezing en een
historisch-poëtisch overzicht wijdde. Op Aruba vonden in 1982 een aantal lezingen
plaats over specifiek Arubaanse literatuur, verdeeld naar de drie traditionele genres,
en werd een jaar later een eerste bloemlezing, Cosecha Arubiano gepresenteerd, die
opgezet was in de trant van Pierre Lauffers in 1971 verschenen Di nos. Maar waar
de laatste alleen ‘ons’ Papiamento bevatte, was de Arubaanse ‘oogst’ viertalig.
Eigenlijk ontstond er de paradox, dat naarmate de belangstelling voor de
Nederlands-Antilliaanse literatuur op de Antillen zelf relatief gezien afnam, die in
Nederland steeds groter begon te worden, wat eind jaren tachtig (voorlopig)
culmineerde in de AKO-nominatie voor Tip Maruggs De morgen loeit weer aan. De
Nederlands-Antilliaanse literatuur werd in deze jaren steeds meer bekend in
Nederland, wat resulteerde in interviews door Nederlandse journalisten als H.M. van
den Brink in de NRC (1985) en Cees Zoon in de Volkskrant (1988). De Nederlandse
critici zagen, in navolging van Aad Nuis, de Zuidamerikaanse adem van de ‘grote
Colombiaan Gabriel García Marquez’ over de Curaçaose romans zweven, dit in
tegenstelling tot de Antillianen zelf die deze werken allereerst binnen de Caraïbische
literatuur trachtten te situeren. Vanaf het midden van de jaren zeventig verschenen
in Nederland de eerste boeken over de Antilliaanse literatuur: Smit & Heuvel (1975);
De Roo (1980); Van der Wal & Van Wel (1980); Rutgers (1986); Theirlynck (1986);
Heuvel & Van Wel (1989).
Omdat de laatste nog gemakkelijk verkrijgbaar is en qua opzet de meest ruime en
naar volledigheid strevende, daarover als afsluiting van deze paragraaf nog iets meer.
Met eigen stem verscheen aanvankelijk in 1980 als follow up van een serie voor
Nederlandse luisteraars bestemde radio-causerieën, maar werd in zijn tweede druk
van 1989 herschreven op nagenoeg alle onderdelen en aanzienlijk uitgebreid. De
nieuwe editie verschaft een chronologisch en thematisch gerangschikte bloemlezing
van viertalig Antilliaans werk mét Nederlandse vertaling (voorzover nodig), vergezeld
van inleidingen en commentaren die de belangrijkste ontwikkelingen van het orale
begin tot nu aan de orde stellen. Hoewel er met name op detailpunten veel is aan te
merken wegens velerlei slordigheden, geeft het werk een overzichtelijke indeling en
bespreekt het de
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huidige stand van het onderzoek. Met eigen stem en Debrots hiervoor besproken
artikelen, waarvan de belangrijkste werden bijeengebracht in diens Verzameld werk
deel I (1985), geven samen op dit moment de gemakkelijkst toegankelijke en meest
volledige introductie tot de Antilliaanse letteren in alle vier talen.

De belangrijkste Nederlandstalige auteurs
Welke namen van in het Nederlands schrijvende auteurs treden in deze overzichten
dominant op de voorgrond en welke werken van hen worden het meest besproken?
Allereerst moeten dan nog enkele niet-Antillianen genoemd worden, omdat ze een
belangrijke rol in het literaire leven vervulden, bijvoorbeeld als tijdschrift-redacteuren,
zoals de Nederlandse journalisten Frits van der Molen en Johan van de Walle en
(vooral) Luc Tournier. Waren de eerste twee passanten, dokter Chris Engels (ps. Luc
Tournier) bleef en integreerde in de Curaçaose samenleving, waar hij een motor van
het vooral na de Tweede Wereldoorlog zich stormachtig ontwikkelende culturele
leven werd. Wat de dichters betreft waren dat Oda Blinder (1918-1969) en haar broer
Charles Corsen (*1927) rond het door dokter Engels geleide tijdschrift De Stoep
(1940-1951), en de in de door Cola Debrot geredigeerde Antilliaanse Cahiers
(1955-1967) publicerende Alette Beaujon (*1934). Daarnaast kwamen de namen
van Edward de Jongh en Jules de Palm veelvuldig voor. Zij bedienden zich van beide
talen Papiamento en Nederlands. Ook werden de Arubaan Fédérico Oduber en de
Curaçaoenaar Carel de Haseth veelvuldig vermeld. Terwijl de eerste aanvankelijk
in het Nederlands dichtte, maar daarna definitief naar het Papiamento overstapte (een
verschijnsel dat vaak voorkwam), bleef De Haseth twee taalsporen trouw, met name
in zijn literair-kritisch werk. De verreweg belangrijkste prozaïsten waren in
chronologische volgorde Cola Debrot (1902-1981), Boeli van Leeuwen (*1922), Tip
Marugg (*1923) en Frank Martinus Arion (*1936). Deze laatste vier auteurs werden
ook in het voortgezet onderwijs, dat op Aruba en de Antillen volgens het Nederlandse
mammoetsysteem gegeven wordt, het meest besproken, gelezen en op de
literatuurlijsten geplaatst. Ook de literaire kritiek besteedde op de niveaus van dagblad
en tijdschrift aan hen de meeste aandacht.

Een impressionistisch overzichtje
Toen de kolonie ‘Curaçao en onderhoorigheden’ in 1934 niet minder dan drie dagen
lang op grootse wijze driehonderd jaar Nederlandse koloniale aanwezigheid vierde,
was er noch over, noch op de Antillen ook maar één enkel Nederlandstalig literair
werk van enig belang geschreven of verschenen. Pas in het december-nummer 1934
van het Nederlands-Belgische tijdschrift Forum zou de eerste aflevering van Cola
Debrots zo bekend geworden novelle Mijn zuster de negerin verschijnen. Was Debrot
zelf al geen echte veelschrijver - al beslaat zijn Verzameld Werk (1985-1989) toch
zeven delen - naast hem of zelfs voorlopig na hem, was er niets. Althans niets in het
Nederlands, maar wel degelijk in
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andere talen. Debrots debuut vond plaats toen hij in Nederland verbleef, in een
Nederlands-Belgisch tijdschrift, bestemd voor lezers in Europa, niet op de Antillen.
Ook toen zijn novelle nauwelijks een half jaar later in boekvorm verscheen speelde
die geen rol van enig belang in de Antilliaanse literatuur.
Nederlands-Antilliaanse literaire werken kwamen steeds met kleine
‘golfbewegingen’, getalsmatig misschien niet zo veel, maar kwalitatief wel van
belang - en niet alleen voor de Antillen zelf. In het kort zal ik proberen een grote
ontwikkelingslijn te geven, waarbij ik uitga van een indeling in decennia - wat Debrot
ook deed als hij sprak over de ‘veertigers’ en de ‘vijftigers’.
Speelde Debrot een rol in Nederland, in de jaren veertig kunnen we het decor
verplaatsen naar de rol van enkele Nederlanders op de Antilliaanse eilanden zelf.
Zodra de Tweede Wereldoorlog uitgebroken was, begon de op Curaçao wonende
Nederlandse arts Chris Engels zijn ‘Nederlands Periodiek’, zoals de ondertitel luidde,
De Stoep (1940-1951). Daarin publiceerden allereerst een groot aantal Nederlandse
en Belgische auteurs in de diaspora voor wie het blad oorspronkelijk bedoeld was.
Enkele Surinaamse medewerkers deden al snel mee, maar met name na de oorlog,
grepen uiteindelijk ook Antillianen hun kans, voorzover ze zich althans aan het
experimenteel-internationale karakter van het tijdschrift wilden aanpassen. Het waren
enkele dichters als Oda Blinder, Tip Marugg, René de Rooy en Pierre Lauffer, maar
vooral Charles Corsen, die incidenteel of, zoals bij de laatste, zelfs substantieel
publiceerden. Dit plaatselijke produkt werd op Curaçao zelf over het algemeen
negatief besproken, men ervoer het als vreemd en onaangepast. Debrot zelf
publiceerde in deze jaren een drietal poëziebundels, een novelle en de dikke roman
Bewolkt bestaan.
Nadat door middel van het Statuut van 1954 de Antillen intern zelfbestuur
verwierven, werd Cola Debrot redacteur van het door zijn eigen uitgever, de Bezige
Bij, geproduceerde Antilliaanse Cahiers (1955-1967). Hierin kwam naast de poëzie
van Alette Beaujon en Frank Martinus Arions Stemmen uit Afrika (1957), ook het
proza naar voren in de persoon van Tip Marugg en diens Weekendpelgrimage (1957).
Twee jaar later viel met De rots der struikeling het romandebuut van de even oude
Boeli van Leeuwen, die merkwaardigerwijs nooit enige binding met een tijdschrift
of stroming heeft gehad. In de jaren zestig publiceerden beide auteurs opnieuw een
of meer werken. Tip Marugg diens niet veel opgemerkte In de straten van Tepalka,
Boeli van Leeuwen timmerde meer aan de weg met Een vreemdeling op aarde en
De eerste Adam. Door middel van literaire prijzen en diverse vertalingen werden ze,
tot ver buiten de grenzen van het eigen eiland, ware ambassadeurs voor de
Nederlands-Antilliaanse romanliteratuur.
De personages in het werk van deze Curaçaose auteurs kenmerken zich door een
grote occupatie met raciaal-sociale problemen, op een eiland waarop de witte
Curaçaoenaar zich kwantitatief in de minderheid, maar sociaal-economisch aan de
top bevindt. Daarnaast speelt het zoeken naar Europese ‘roots’ een grote rol in deze
werken. Jos de Roo heeft in het hoofdstuk ‘Caraïbische lijnen’ van zijn Antilliaans
literair logboek (1980) de diverse thema's in deze romans uitvoerig geanalyseerd,
evenals Harry Theirlynck in zijn degelijke doctoraalscripte Van
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Maria tot Rosy.
Na de grote Curaçaose staking en opstand van de Meidagen 1969, die aanvankelijk
in oproer ontaardde, maar later tot een culturele revolutie evolueerde, ontstond een
nieuwe romankunst op een eiland dat voortaan zelfbewust een eigen culturele koers
ging varen. In dit kader moeten de drie grote romans van Frank Martinus Arion
gelezen worden, waarvan met name het debuut Dubbelspel (1973) een blijver is
geworden. Engagement is een van de meest typerende karaktertrekken van de
Nederlands-Caraïbische literatuur. ‘Een samenleving kan dan pas zelfstandig en
self-supporting heten, wanneer ze behalve materiële welvaartsbronnen ook nog een
literatuur bezit, waaruit ze de krachten put om het eigen levenspatroon of het patroon
van het eigen leven te ontdekken, dat leidt naar geestelijke volwassenheid, dat is een
werkelijk zelfstandig zijn,’ schreef Frank Martinus daarover eens.
De jaren tachtig werden gekenmerkt door een sterke come-back van Boeli van
Leeuwen met Schilden van leem (1985) en Het teken van Jona (1988), en Tip Maruggs
De morgen loeit weer aan. Edward de Jongh schreef in de jaren vijftig en zestig in
het Papiamento, maar produceerde daarna in eigen beheer ook twee Nederlandstalige
novellen. Met het door Meulenhoff uitgegeven De boog (1980) brak hij eenmalig
door naar een Nederlands publiek. Ook Jules de Palm ruilde in deze jaren zijn
moedertaal Papiamento in voor enkele Nederlandstalige werken.
Aruba bereidde zich in deze jaren niet alleen politiek, maar ook cultureel op de
‘status aparte’ voor, door middel van een voornamelijk Papiamentstalige literaire
produktie. Wegens het Nederlandstalige op de mammoetwet gebaseerde
onderwijssysteem werd er evenwel jeugdliteratuur in de Nederlandse taal geschreven.
Waar er als gevolg van de revolutie sinds de jaren zeventig op Curaçao al een eigen
jeugdliteratuur ontstond met auteurs als Diana Lebacs en Sonia Garmers, nam Aruba
de fakkel in de jaren tachtig over met Desiree Correa, Josette Daal, Frances Kelly
en Richard Piternella. Zij publiceerden bij de Arubaanse uitgeverij Charuba, in
samenwerking met het Nederlandse Leopold, een aantal belangwekkende werken,
waarin een indringend beeld van met name Arubaanse gezins- en opvoedingssituaties
gegeven wordt.
De eigen cultuur op de Bovenwindse eilanden uitte zich geheel in het Engels, die
op Bonaire in het Papiamento.
De jaren negentig zijn nog te jong om nu al veel namen te kunnen noemen. Boeli
van Leeuwen publiceerde zijn verzameling columns Geniale anarchie (1990) en de
Arubaan Denis Henriquez debuteerde geheel in de Caraïbische traditie met een ‘novel
of childhood’: Zuidstraat (1992).
In feite is elke poging om auteurs van enig formaat in een beknopt opstel te
karakteriseren onbegonnen werk en oneerlijk ten opzichte van hun veelzijdigheid.
Daarom nog een laatste substantiële secundaire tip. In januari 1986 werd op de
Universiteit van de Nederlandse Antillen een vierdaags Cola Debrot-symposium
gehouden, waar sprekers als Alette Beaujon (die oomzegster van Debrot is), Albert
Helman, J.J. Oversteegen, Frank Martinus Arion, Ronnie Severing,
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Frans Booi en anderen mens en werk inleidden en bediscussieerden. Deze lezingen
werden onder de titel De eenheid van het kristal (Martinus, 1988) door het Antilliaanse
talenbureau uitgegeven en zijn in de Antilliaanse boekhandel verkrijgbaar. Recent
verscheen over Boeli van Leeuwen, Tip Marugg en Frank Martinus Arion het
boekwerk Drie Curaçaose schrijvers, in veelvoud (Zutphen: De Walburgpers, 1991,
544 pagina's), waarin van elk van deze auteurs een biografische schets, een zo
compleet mogelijke bibliografie ván en óver hun werk, en ongeveer veertig artikelen
door 33 medewerkers die alle op de een of andere wijze door eigen ervaring met de
Antilliaanse leefsituatie bekend zijn. Deze werken doen werkelijk recht aan de
veelzijdigheid van elk van hen.
Omdat Jules de Palm (*Curaçao 1922) tot nu toe nergens enigszins uitgebreid
behandeld werd, terwijl hij het laatste decennium toch een aantal belangwekkende
boeken publiceerde, bespreek ik hem ter afsluiting, als illustratie en karakterisering
van zijn plaats binnen de Nederlands-Antilliaanse literatuur.

Jules de Palm: ‘Ik ben met Kloos en Perk opgegroeid...’
Jules de Palm werd in 1922 op Curaçao geboren en is daarmee generatiegenoot van
Boeli van Leeuwen en Tip Marugg. Hij was een alles verslindende boekenwurm,
waarbij school en club hem degelijk bij zijn invoering in de letteren steunden. Hij
kreeg zijn opleiding op het bekende Sint Thomas College en was daarna actief lid
van de deftig-burgerlijke St. Thomaskring die literaire en algemeen culturele
debatingavonden organiseerde. In de jaren 1938-1949 was De Palm onderwijzer en
schoolhoofd op Curaçao en Aruba. In 1949 vertrok hij naar Nederland, waar hij
MO-A Nederlands studeerde aan de Haagse School voor Taal- en Letterkunde. Na
afronding daarvan was hij gedurende korte poos, van januari tot augustus 1955, leraar
op het Mariacollege op Aruba. In 1958 voltooide hij zijn doctoraal Nederlands aan
de Universiteit van Leiden. Het jaar daarop werd hij hoofdcoördinator Centraal
Bureau Toezicht Curaçaose Bursalen, een functie die hij tot 1982, toen hij zestig
werd, zou bekleden. Intussen was hij in 1969 aan de Universiteit van Leiden
gepromoveerd op het proefschrift Het Nederlands op de Curaçaose school. In zijn
vrije tijd bekleedde hij diverse functies, waaronder die van vice-voorzitter van de
Sticusa, redacteur van de Antilliaanse Cahiers en de herdruk van de Encyclopedie
van de Nederlandse Antillen, en hield hij ten behoeve van allerlei
voorlichtingsprogramma's talrijke radiocauserieën.
Deze biografische schets leert ons voor zijn literaire werk drie belangrijke zaken:
zijn aandacht voor het Nederlands ten behoeve van het Antilliaanse kind, (dat heeft
hij met Frank Martinus gemeen); zijn professionele begeleiding van Antilliaanse
studenten in Nederland waardoor hij steeds weer geconfronteerd werd met de
cultuurverschillen tussen beide landen; zijn langdurige verblijf in Nederland (dat
heeft hij met Cola Debrot gemeen). Wel is dat laatste uitzonderlijk want de meeste
Antilliaanse auteurs wonen in de Antillen zelf - een heel andere situatie dan de
Surinaamse.
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Waar Antilliaanse auteurs nogal eens in het Spaans of Nederlands begonnen en daarna
overstapten op hun moedertaal Papiamento, maakte De Palm een tegengestelde
ontwikkeling door. In de oorlogsjaren, die ook Curaçao, - dat met zijn grote
Shell-raffinaderij leverancier van de geallieerde vliegtuigbenzine was - zeker niet
onberoerd lieten, begon hij met zijn dichter-vrienden René de Rooy en Pierre Lauffer,
dwars tegen de toen heersende verhollandsing van de maatschappij in, liederen in
het Papiamento te schrijven en te zingen, de Cancionero Papiamento I, waarvan hij
in het in 1979 bij De Bezige Bij verschenen Julio Perrenal, dichters van het
Papiamentse lied, de geboorte en historische bijzonderheden uitvoerig en smakelijk
zou beschrijven. De bundel bevatte tien liederen die op humoristische en kritische
wijze diverse aspecten van de oorlogssituatie bezongen. Het revolutionaire zat hem
niet in de eerste plaats in de inhoud, maar in het gebruik van het Papiamento (en niet
het officiële Nederlands, of het Spaans dat voor liederen gebruikelijk was). In een
interview zei De Palm zelf, zijn moedertaal verdedigend: ‘Onze eigen taal het
Papiaments bestond niet voor de Nederlanders. Op school was het niet toegestaan.
Op den duur bestond het Papiaments nog nauwelijks voor de Antillianen zelf! Toen
ik in 1943, samen met René de Rooy en Pierre Lauffer, als Julio Perrenal, Papiamentse
liederen schreef, schold iedereen me uit! De enige die me toestond Papiaments in
het openbaar te lezen was de Nederlandse schrijver Herman de Man toen deze de
Curaçaose Radio Omroep (CUROM) leidde... Suriname was de twaalfde provincie
met de hoofdstad Paramaribo, waar alle fatsoenlijke mensen ook Hollands spraken.
We moesten daar maar een voorbeeld aan nemen in plaats van eeuwig en altijd in
het pappelements te willen kwebbelen.’
In 1967 schreef hij Ilushon di anochi, een adaptatie van Shakespeares Midsummer
Night's Dream, dat gespeeld werd ter gelegenheid van de opening van het Curaçaose
cultureel centrum, Centro Pro Arte. Dat De Palm Shakespeares stuk niet zonder meer
kon vertalen, maar aan de Curaçaose situatie moest aanpassen om het dichter bij het
eigen publiek te brengen, was voor hem vanzelfsprekend. Let alleen al op de
titelvertaling. De Antillen kennen geen zomernacht, laat staan een midzomernacht;
het woord ‘droom’ roept ongewenste associaties op. Daarnaast waren er problemen
met andere onbekendheden. Zo werd Spoel de Wever - Trai Piscado (de visser);
erwtenbloesem - maïsbloem (Flor di maishi); Pluis - vlinder Barbulete; mosterdzaad
- maanzaad. Het hofvolk spreekt een soort Spaans-Papiamento, het handwerksvolk
boers, de taal van het bosvolk heeft een verheven karakter. Om het publiek tegemoet
te komen kortte De Palm Shakespeares lange monologen en uitweidingen in, en zette
hij de meeste goden die door het stuk wandelen, ook over boord, ‘want die hele
Griekse mythologie is ons door de fraters onthouden’. Maar ondanks deze problemen
kon De Palm hier voortbouwen op een lange traditie. De populaire Papiamentstalige
toneelliteratuur had al decennia lang op deze wijze werken uit de wereldliteratuur
toegankelijk gemaakt.
Naar aanleiding van deze literaire activiteiten sprak De Palm eens in een interview
met het Antilliaanse dagblad Amigoe, als van een overwinning op ‘de koloniaal
ingewortelde vrees voor het schrijven... Ik geloof dat dat wel een rol
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gespeeld heeft, dat het Hollands er zo ingeheid is en het papiaments zo'n odium van
onvolkomenheid op zich had geladen dat de meeste mensen een beetje bang waren
om in die taal te schrijven.’
Op papier ging De Palm over op het Nederlands, in welke taal hij een aantal
verhalen(bundels) schreef, die Cola Debrot karakteriseerde als ‘realistische ironie’.
Zijn waardering voor het Nederlands deed De Palm op bij de fraters die hem in
aanraking brachten met de Nederlandse literatuur, met schrijvers als Marie Koenen,
Anton van Duinkerken en Guido Gezelle, die op de eindexamenlijst verplicht waren.
Als redacteur van de Antilliaanse Cahiers had hij eens ‘De kerstcakes van Shon
Keta’ geschreven, dat zo populair was geworden dat hij met dat ene verhaal
voortdurend vereenzelvigd werd. Daarom publiceerde hij net voor zijn pensionering
een bundel verhalen onder de titel Antiya. Met de enige jaren later verschenen bundel
Kinderen van de fraters vormt het een ontwikkelingskroniek van een halve eeuw
Curaçaos-Antilliaanse samenleving. Lekker warm, lekker bruin beschrijft ten slotte
hoe Antilliaanse studenten in Nederland moeizaam of in het geheel niet integreren,
waarvan de schuld zowel bij deze jongeren als (en vooral) bij de Nederlanders gelegd
wordt die maar niet het anders zijn van hun leerlingen, kostgangers of kamerhuurders
kunnen (of willen) begrijpen.
De gemeenschappelijke grondtrek van de verhalen is het moeizame leerproces
hoe je moet omgaan met verschillende culturen (tussen Curaçao en de eilanden Aruba
en Bonaire; tussen Nederland en Curaçao). Als je van hun wederzijdse
cultuurverschillen niet op de hoogte bent of als je ze niet kunt hanteren, bega je de
grootste stommiteiten en beledig je de ander, iets wat de ik-figuur, uiteraard ongewild
maar daarom nog niet minder pijnlijk, steeds weer overkomt. De Palms verhalen
vormen de weergave van een tot inzicht gekomen ik-personage dat de lezer deelgenoot
maakt van zijn ‘inter-culturele’ ervaringen. De ondertitel ‘vallen en opstaan in twee
culturen’ van de laatste bundel is daarom illustratief. De Palm gaat, zoals uit de
biografische gegevens is op te maken, steeds van eigen ervaringen uit, die hij
nauwgezet aan het papier toevertrouwt. Geldt hij in het dagelijks leven als een
uitbundig causeur, op papier is hij een soberder verteller, die nauwgezet naar de
komische pointe van zijn verhaal toewerkt. In hem is de zo sterke Papiamentse orale
traditie nog volledig zichtbaar - niet voor niets begon hij met lied en toneel! Met zijn
persoonlijke herinneringen die hij, alsof het socio-culturele documenten betreffen,
in een maatschappelijke ontwikkeling inbedt, past hij in een literaire traditie die op
de Antillen diverse voorbeelden kende, maar die met het werk van John de Pool
(1935) beroemd werd. Kinderen van de fraters beschouwde De Palm zelf als een
‘eerherstel aan de fraters, aan al die mensen die uit idealistische overwegingen naar
de Antillen zijn gekomen, mannen en vrouwen. Het waren op hun manier
missionarissen, en het is goed dat die mensen - in goede en minder goede beelden nog eens voor het voetlicht treden.’
In Lekker warm, lekker bruin weet hij als geen ander de kleine dagelijkse
wrijvingen, die echter het gevaar van reële conflictstof in zich dragen, onder de
aandacht van zijn (Nederlandse) lezers te brengen. Hij vertelt daarbij meestal
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over wat zich aan de oppervlakte afspeelt. Dat doet hij op luchtig-onderhoudende
wijze, wat voor hem mogelijk is omdat hij de dieper liggende oorzaken terdege kent.
Daarvoor leefde hij zelf te lang en te intensief in twee culturen. Wat als een zwakte
kan worden aangemerkt, is dat hij alleen registreert, geen mogelijke oplossingen
aandraagt, of het zou zoiets moeten zijn als kennis die automatisch de misverstanden
wegneemt en de ruimte creëert voor een betere verstandhouding. In de Volkskrant
van 4 april 1986 oordeelde criticus Aad Nuis over Jules de Palm als een ‘schrijver
van de respectabele tweede garnituur’. Dat is zijn goed recht om dat zo te zeggen,
zeker als hij De Palm met Boeli van Leeuwen, Tip Marugg en Frank Martinus Arion
vergelijkt. Ik hoop aannemelijk gemaakt te hebben hoe in dit werk de Nederlandse
taalovereenkomst en het Nederlands-Antilliaans cultuurverschil zich manifesteren.
Waar deze essentiële thematiek in het geheel van wat we Nederlands-Antilliaanse
literatuur noemen altijd ten minste impliciet aanwezig is, mag de milde didacticus
Jules de Palm als een werkelijke ‘explicateur’ van deze inter-culturele problematiek
gelden.
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Enige kritische opmerkingen over leerboeken Nederlands als vreemde
taal
Michal Kaczmarkowski (Lublin)
Met de hiernavolgende opmerkingen wil ik de aandacht vestigen op een belangrijk
methodologisch tekort en op twee praktische gebreken in sommige methodes
Nederlands als vreemde taal.
Globaal genomen kan men in de methodes voor het vreemde-talenonderwijs twee
types onderscheiden:
1. de zogenaamde natuurmethodes, ook wel directe methodes genoemd. In deze
methodes wordt de taal direct aangeboden, zonder ‘bemiddelende’ taal of
metataal.
Deze methodes zouden een afspiegeling zijn van de natuurlijke wijze waarop
kinderen hun taal leren;
2. de zogenaamde filologische ofwel indirecte, meestal grammaticaal-lexicale (en
grammaticaal-textuele) methodes. In deze methodes wordt de taal aangeboden
met behulp van een ‘bemiddelende’ taal, soms zelfs met behulp van een metataal.
Het eerste type kunnen we buiten beschouwing laten, want dit wordt in geen enkel
leerboek Nederlands als vreemde taal toegepast(1).
Het andere type neemt in de bestaande leerboeken de vorm aan van hetzij de
klassieke(2), hetzij de audio-linguale(3), hetzij de audio-visuele(4), hetzij de gemengde(5)
methode. Ik zal hier gemakshalve die verschillende varianten samenvatten onder de
term globale methodes. We gaan ervan uit dat elk ervan uit een aantal gedetailleerde
procedures en technieken bestaat, waarvan het overheersende soort over het specifieke
karakter van de methode beslist. Zo zal een methode die hoofdzakelijk uit
audio-linguale oefeningen bestaat audio-linguaal genoemd worden. De naam van de
methode wordt met andere woorden bepaald door de dominerende procedure.
Een nieuwe methode berust gewoonlijk op een hergroepering of herwaardering
van een of meer gebruikelijke procedures uit bestaande methodes. Zo berust de recent
bepleite audio-lexicale methode(6) (Nieuwborg 1984, Van der Ree 1986) op een
herwaardering van het audio-element en van expliciete woordenschataanbieding.
Daarbij vergeet men wel eens dat iedere methode ook altijd een zeker aantal
constanten omvat die onmisbaar zijn voor haar effectiviteit en zelfs bruikbaarheid.
Tot die constanten behoren vooral de contrastieve benadering en het aanbod van
taalmateriaal. Natuurlijk, onderwijs van een vreemde taal met globale methodes,
impliceert - door het gebruik van de bemiddelende taal - als zodanig een voortdurende
confrontatie met de moedertaal van de leerling. Maar het is belangrijk dat deze
frustratie bewust en systematisch gebeurt.
Nu is een opvallend methodologisch tekort in vele beschikbare leerboeken
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Nederlands als vreemde taal, volgens mij, het ontbreken van deze systematische
confrontatie, met andere woorden het niet consequent hanteren van de confrontatieve(7)
of ook wel contrastieve(8) methode. Bijzonder funest is dit manco bij het onderwijs
Nederlands als vreemde taal aan leerders van wie de moedertaal een Slavische taal
is - bijvoorbeeld het Pools. De grammaticale structuur van die talen verschilt zoals
bekend zeer sterk van de Romaanse of Germaanse talen. Ondertussen is de
belangstelling voor het Nederlands in het Slavische taalgebied de laatste paar jaar
flink toegenomen. Men zou dus speciaal voor Slavische leerlingen bedoelde
leerboeken Nederlands als vreemde taal moeten schrijven. Aan een Poolse student
hoeft men bijvoorbeeld niet uit te leggen wat een naamval is, wanneer men de als
relict voorkomende naamvalsvormen van de Nederlandse lidwoorden of pronomina
bespreekt. In zijn moedertaal beschikt die student namelijk over zeven verschillende
naamvalsvormen in twee grammatische getallen en drie declinaties. Men zou hem
daarentegen wel moeten uitleggen hoe het Nederlands zonder naamvalscategorie
toch functioneert. Uitgelegd zou moeten worden hoe het ontbreken van naamvallen
in een naamvalloze taal gecompenseerd wordt, welke taalmiddelen ter beschikking
staan om de verschillende functies van de naamvallen in de moedertaal uit te drukken.
Men zou uitvoerig de vervangingsstructuren moeten opsommen. Dat zou in concreto
uitbreiding betekenen van het deel over de prepositieconstituenten. Vooral een vanuit
het Slavische casussysteem uitgewerkte behandeling van de voorzetselstructuren in
het Nederlands zou hier erg nuttig zijn. Bij de behandeling van het werkwoord zou
men de Poolse student minder over de relictverschijnselen van het aspect moeten
vertellen, maar des te meer over het gebruik van de tijden, die in het Pools minder
talrijk zijn en anders gebruikt worden. In de syntaxis eist het verschijnsel van de
vaste woordvolgorde in verschillende zinstypen een uitgebreide bespreking. Het
ontbreken van een formeel gekenmerkt casussysteem maakt immers een rigoureuzer
volgordegebruik noodzakelijk. Voorts moet het lidwoord uitvoerig behandeld worden,
aangezien Slavische talen dat niet kennen. De lijst van soortgelijke contrasten zou
men nog aanzienlijk kunnen uitbreiden. Maar de aangehaalde voorbeelden lijken mij
te volstaan om het stimuleren van een contrastieve en confrontatieve behandeling in
de leerboeken te rechtvaardigen.
Ik zie naast dit methodologisch tekort ook praktische gebreken in de meeste
bestaande leerboeken Nederlands als een vreemde taal. Het eerste is dit. Alle mij
bekende leerboeken lijden aan een stiefmoederlijke behandeling van de syntaxis. Dit
verwijt geldt in het bijzonder voor de didactische grammatica's. De syntaxis wordt
meestal marginaal behandeld en niet als een afzonderlijk onderdeel(9). De syntaxis
zou, als deel van de grammatica dat zich met woordverbindingen en vooral met
zinnen bezighoudt, in het onderwijsproces en in de leerboeken een ruimere plaats
moeten krijgen. De talige communicatie tussen mensen komt toch vooral tot stand
via zinnen, hoewel men tegenwoordig vaak ziet beweren dat de tekst de eenheid van
communicatie is(10). In de leerboeken voor Nederlands als vreemde taal kan echter
nog niet gewerkt worden met grotere teksteenheden als alinea, paragraaf, kort verhaal,
brief, dialoog etc. Er bestaat immers nog geen
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uitgewerkte en werkbare theorie voor dergelijke grotere taaleenheden. De
tekstlinguïstiek verkeert nog in een beginstadium. En ofschoon ze al haar eigen plaats
heeft opgeëist in de linguïstiek, biedt zij vooralsnog nauwelijks mogelijkheden voor
de vreemde-talendidactiek.
Schema didactische literatuur
Leerboeken Nederlands als vreemde taal
algemeen
grammatica
inhoud:
inhoud:

lexicon
inhoud:

grammatica + lexicon

lexicon + fraseologie

grammatica

ordeningsprincipes van het ordeningsprincipes van
taalmateriaal:
het taalmateriaal:

ordeningsprincipes van het
taalmateriaal:

didactisch van aard

taalkundig van aard

taalkundig van aard

- principe van de
gelijkwaardige behandeling
van beide componenten: én
grammatica, én lexicon
- principe van de gradatie
van de moeilijkheden
- principe van de indeling
in didactische eenheden
[lessen]

- grammaticale
subsystemen
- woordsoorten
[of omgekeerd]

- woordsoorten
- thematische groepen
- lexicale categorieën
= homoniemen
= synoniemen
= antoniemen
= paroniemen

Overal als basisprincipe: confrontatieve en contrastieve presentatie van het aan te
leren Nederlands taalmateriaal
Een tweede praktische tekortkoming van de meeste leerboeken Nederlands als
vreemde taal betreft de behandeling van de woordenschat: die blijft nog te vaak
beperkt tot kale lijsten met lexicale eenheden, meestal opgesteld in alfabetische
volgorde na het leesstuk, of in de volgorde waarin ze in dat leesstuk verschijnen. Er
wordt zelden of nooit gebruik gemaakt van nuttige structurele relaties zoals
homonymie, synonymie, antonymie of paronymie(11). Om didactische redenen is de
aandacht voor deze verschijnselen, in het bijzonder de paronymie(12) zeer wenselijk,
want dat bevordert het inzicht dat ook het lexicon gestructureerd is. En inzicht in de
regelmaat vergemakkelijkt het verwerven van de vreemde taal. Om dezelfde reden
zou men in de leerboeken ook meer de nadruk moeten gaan leggen op woordvorming
en fraseologie. Tot nog toe krijgt één verschijnsel uit
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de morfologie, dat toch al in het oog springt, uitgebreid de aandacht, namelijk de
diminutiefvorming(13). Voor de andere woordvormingsregelmatigheden is er veel
minder aandacht. De produktiviteit in de Nederlandse morfologie wordt veel te veel
verwaarloosd. In verband hiermee zou ik zelfs willen voorstellen, dat men in de
didactische literatuur een nieuw genre invoert, of voor zover dat reeds aanwezig is,
zou ik er op willen aandringen dat het meer ontwikkeld wordt. Ik doel hier op
leerboeken voor woordenschatverwerving parallel met didactische grammatica's. In
die woordenschatverwervingsboeken zouden de bovengenoemde lexicale
regelmatigheden een ruime behandeling moeten krijgen evenals de woordleer en de
fraseologie(14). De term fraseologie gebruik ik in dit verband als een ruime
verzamelnaam voor verschijnselen als idioom (met een kluitje in het riet sturen, van
het kastje naar de muur), vaste verbindingen (aan de slag gaan, aan bod komen) en
vaste voorzetsels (denken aan, denken om, denken over, denken op).
Samenvattend zijn dus de volgende drie tekorten te signaleren in de bestaande
leerboeken Nederlands als vreemde taal. Ten eerste: afwezigheid van een bewust en
systematisch hanteren van de confrontatief-contrastieve methode. Ten tweede: te
beperkte aandacht voor de syntactische verschijnselen. Ten derde: een erg
onsystematische behandeling van het lexicon.

Eindnoten:
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Meulenhoff, 19702. Baten, L. en Van Reijen, H. Inzicht. Nederlands voor beginnelingen. Leuven,
Instituut Levende Talen, KUL, 3 delen. Perscher-Ter Meer en Fontein, A.M. Kursus Nederlandse
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Buitenlanders te Utrecht.
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Vrije Universiteit te Amsterdam. Cambridge, University Press, 1984 + Hulstijn, J.H. en
Schellart-Huizinga, M.W.M. Oefenmateriaal behorende bij Levend Nederlands. Een audiovisuele
cursus Nederlands voor buitenlanders. Amsterdam: VU Uitgeverij, 19874.
(5) Ik denk dat alle radiocursussen hierbij horen, bijvoorbeeld Kal. Joost, M. Dutch by Radio. A
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spoken Dutch. Hilversum: Radio Nederland. De Mulder Banello, F.E. Holandéspor Radio. Un
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Niederländisch für Anfänger en Bij ons in Nederland; beide uitgegeven Hilversum: Radio
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Nederland. De meest recente uit de reeks is van Beheydt, L. en De Geest, J. Doet u mee? Le
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audio-lexicale cursus wordt genoemd. Zij beroepen zich hoofdzakelijk op het auditieve element
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speciale publikaties, die de radiocursussen begeleiden (waardoor ze bij de klassieke methode
aansluiten). Hiertoe kunnen ook de volgende handboeken gerekend worden: Nieuwborg, E. en
Ostyn, P. Vlot vooruit, 4 delen, en Vlot Nederlands, 3 delen. Deurne-Antwerpen: Uitgeverij
Plantyn, talrijke oplagen. Fontein, A.M. en Pescher-Ter Meer, A. Help! Een cursus Nederlands
voor buitenlanders. Deel 3: Zal ik u even helpen? Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders,
1983. Schoenmakers, A. Praatpaal. A Dutch Course for Beginners. Cheltenham, Stanley

(6)

(7)

(8)

(9)

Thornes, 19875. Duvigneau, E., Kortas, J. en Olijkan, E. Zestien plus. Een doorstromingsgericht
basisprogramma Nederlands als tweede taal voor volwassenen. 2 Delen + docentenhandleiding.
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1987.
Zie in dit verband de in Neerlandica extra Muros verschenen artikelen van Nieuwborg, E. ‘De
audio-lexicale aanpak: een aantrekkelijk alternatief’, in: Neerlandica extra Muros, 43 (1984),
p. 50-57 en van Van Der Ree, S. ‘Woorden leren in het vreemde-talenonderwijs’, in: Neerlandica
extra Muros, 46 & 47 (1986).
Er bestaan weliswaar werken als: Predota, S. Konfrontative Phonologie polnisch-niederländisch.
Wroclaw, 1983 of Aarts, F.G.A.M. en Wekker, H.CHR. A Contrastive Grammar of English
and Dutch. Contrastieve grammatica Engels/Nederlands. Leiden: Martinus Nijhoff, 1987, maar
dit zijn academische handboeken, die de wetenschappelijke beschrijving en de theoretische
opleiding op het gebied van desbetreffende disciplines beogen en niet het praktische onderwijs
van het Nederlands als vreemde taal.
Voor het Frans zijn er verder ook didactische contrastieve grammatica's van het Nederlands
beschikbaar: Sonck, G. Grammatica Nederlands. Bruxelles: De Boeck, 1989, Bruffaerts, F. en
Du Mong, F. A claire-voie. Grammaire de référence du néerlandais contemporain. Lier: Van
In, 1981. Er heeft voorts in de jaren '70 een contrastieve reeks bestaan Series (CAS), 8 delen,
Acco. Onder redactie van Dirven, R. en Engels, L.K. (1970-1980) (vooral Frans-Nederlands
en Engels-Nederlands).
Recent is Uitgeverij Peeters in Leuven met een nieuwe contrastieve reeks begonnen waarvan
ondertussen het eerste deel verschenen is: Nederlands, Frans, Engels in contrast. Deel 1: De
nominale constituent (1991).
De vaktermen ‘confrontatief’ en ‘contrastief’ zijn voor mij geen synoniemen; ‘confrontatief’
betekent ‘globaal vergelijkend voor didactische doelen met het accent op overeenkomsten en
verschillen tussen de grammaticale en lexicale structuren van de respectievelijke talen’;
‘contrastief’ betekent ‘uitsluitend gericht op de tegenstellingen (contrasten) tussen de vergeleken
talen’. Deze interpretatie van de vaktermen komt overeen met de Poolse terminologische traditie
op dat gebied, die door de Poolse germanist uit Poznan, Zabrocki, Loedewijk gevestigd is. Cf.
Zabrocki, L. Zur Theorie der konfrontativen Sprachwissenschaft ‘Glottodidactica’, VII, 1975,
p. 3-9. Idem. ‘Grundfragen der konfrontativen Grammatik’, in: Probleme der kontrastiven
Grammatik = Jahrbuch des Instituts für deutsche Sprache. Düsseldorf, p. 31-52. Idem. O tak
zwanych ‘studiach kontrastywnych’. Problem jezykoznawstwa konfrontatywnego. À propos de
si-disant études contrastives. Le problème de la linguistique confrontative. ‘Lingua Posnaniensis’,
XIX, 1975, p. 9-29. Wawrzyniak, Z. ‘Konfrontative Textlinguistik und Fremdsprachenunterricht’,
in: Szulc, A. [ed.], Sprachwissenschaft und Fremdsprachenunterricht. Poznan, 1975, p. 53-58.
Morciniec, N. ‘Kontrastieve linguïstiek en vreemde taalonderwijs’, in: Verslag van het Zesde
Colloquium IVN. 's-Gravenhage-Hasselt, 1978, p. 109-118. Stegeman, J. Aspekte der kontrastiven
Syntax am Beispiel des Niederländischen und Deutschen. Berlin, Walter de Gruyter, 1979.
Cf. Vannes, G. Grammaire de base du Néerlandais parlé et écrit, 13e edition. Bruxelles: De
Boeck, 1979. Morciniec, N. Zarys gramatyki niederlandzkiej/Hoofdlijnen van de Nederlandse

grammatica. Wroclaw: Uniwersytet Wroclawski, 19802. Donaldson, B.C. Dutch Reference
Grammar. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1981.
Een volledig overzicht (tot 1989) van didactische grammatica's Nederlands als vreemde taal is
te vinden in Beheydt, L. en Jansen, F. ‘Een normatief-pedagogische grammatica voor
volwassenen’. Voorzetten 21. Nederlandse Taalunie.
(10) Overigens sluit het ene het andere niet uit.
(11) Merkwaardig, dat zelfs de speciale handboeken of het didactisch materiaal voor het aanleren
van de woordenschat (bij voorbeeld Donaldson, B. A Dutch Vocabulary. Melbourne: AE Press,
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1983, zich beperken tot een indeling van de woordenschat in thematische groepen. Toch is er
ook in dit tijdschrift al aandacht gevraagd voor de lexicale aspecten van de
woordenschatverwerving (Beheydt, L. ‘Woordenschat in het vreemde-talenonderwijs’, in
Neerlandica extra Muros 42, 1984).
(12) In het begrijpen van de vakterm ‘paroniem’ volg ik Olga Visnjakova, auteur van een klein maar
uitstekend woordenboekje van de Russische paroniemen onder de titel Paronimy sovremennogo
russkogo jazyka/Paroniemen van het tegenwoordig Russisch. Moskva: ‘Russkij Jazyk’, 19872,
met een voortreffelijke theoretische inleiding. Volgens Visnjakova, (p. 16), zijn paroniemen
‘de verwante of naar de betekenis identieke woorden van één stam, met het accent op een en
dezelfde lettergreep, die tot één grammaticale categorie behoren - tot één woordsoort, één
geslacht of één aspect, indien het werkwoorden of hun vormen zijn - en verschillende begrippen
benoemen’, bijvoorbeeld: abonnent: abonnement; kinderlijk: kinderachtig; heel: geheel;
diplomaat: diplomaticus; fantastisch: fantasierijk; organisch: organisatorisch; vriendelijk:
vriendschappelijk; kwaad: kwaadaardig, enz
(13) Cf. bij voorbeeld Lagerwey, op. cit.
(14) Er is al een begin gemaakt; ik doel op publikaties zoals: Ballegeer, F.J.A. Idiomata Neerlandica.
Taaloefeningen voor het hoger onderwijs [...]. Kortrijk-Heule: UGA, 1981. Hart, J. en Polter,
H. Leerwoordenboek voor buitenlanders voortgekomen uit een projekt van de Vereniging
Vluchtelingenwerk Nederland. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1983/19873. Beheydt, L. Een
zinnig woord. Lier: Van In, 1989. Beheydt, L. en Wieers, T. Elementair Woordenboek
Nederlands. Lier: Van In, 1991. De Kleijn, P. en Nieuwborg, E. Basiswoordenboek Nederlands.
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1983/1987(5). De Kleijn, P. Alexander. Leerboekter uitbreiding
van de Nederlandse woordenschat van anderstaligen. 's-Gravenhage: Uitgave in eigen beheer,
1986/1987(2). Maar dat zijn allemaal verschillende versies van de zakelijke, thematische ordening
van de woordenschat (De Kleijn, P. of van het tonen ervan in zijn relaties met de grammatica
(Ballegeer, De Kleijn en Nieuwborg), in het bijzonder met de syntaxis (Hart en Polter) en niet
van de presentatie van zijn regelmatigheid door het zich beroepen op de morfologische en
andere principes, die deze verzameling kenmerken.
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Trouw aan het verleden
Kroniek van land en volk
Kees Snoek (Auckland)
In de inleiding tot Heilig familieleven - Verspreiding en waardering van de Historie
van Sint-Anna in de stedelijke cultuur in de Nederlanden en het Rijnland aan het
begin van de moderne tijd (15de/16de eeuw) (SUN 1990, fl. 39,) verwijst Ton
Brandenbarg naar zijn eigen grootmoeder die met groot matriarchaal gezag in de
Gelderse Achterhoek land en goed beheerde. Sint-Anna, de moeder van Maria, was
ook zo'n machtige grootmoeder. Picturaal werd zij voorgesteld samen met Maria en
Christus (als ‘Anna-te-drieën’) òf temidden van een veel uitgebreider
nakomelingschap (de ‘Heilige Maagschap’), want Anna heeft niet alleen de Moeder
Gods gebaard, maar bovendien twee andere Maria's. Toen de eersteling werd geboren,
was zij 35 jaar oud en al 20 jaar gehuwd. Haar late vruchtbaarheid was een geschenk
van God, die haar na de dood van haar eerste man nog een tweede echtgenoot schonk
en een tweede Maria, en daarop volgden nòg een man en een derde Maria. Nu wordt
in vijftiende-eeuwse theologische tractaten keer op keer het negatieve beeld
opgehangen van de bazige en wellustige vrouw. Aan het einde van die eeuw vindt
er in West-Europa een explosie van syfilis plaats die aanleiding geeft tot een
verstrakking van de moraal, terwijl stads- en gildebesturen de zelfstandigheid van
bemiddelde weduwen steeds meer inperken. Op het eerste gezicht lijkt het moeilijk
te rijmen, dat zo'n door de wol geverfde weduwe als Anna populair werd. Brandenbarg
verklaart dit vanuit haar voorbeeldfunctie: door haar deugden is zij een positief
tegenbeeld van de wellustige matrone. Haar huwelijken waren immers door God
gewild.
Voormannen van de hervormingsbeweging binnen de kerk waren enthousiast voor
de Annadevotie, die aan het eind van de 15de eeuw talloze Annalevens het licht deed
zien. In de loop van de 16de eeuw neemt het door de stadscultuur en burgermoraal
in gang gezette beschavingsproces in kracht toe. De samenleving zou zich daardoor
van meer openbaar naar meer privé ontwikkelen, van de ‘extended family’ naar het
gezin toe. Brandenbarg meent dat bepaalde elementen uit de beeldvorming van
Sint-Anna dan minder gewenst worden. Haar rol als stammoeder moet wijken voor
die van zorgzame moeder die Maria onderwijst. Anna's populariteit neemt af en die
van Jozef toe. Jozef was altijd een beklagenswaardige Jan Hen, maar in de 16de eeuw
komt hij steeds meer naar voren als een zorgzame huisvader.
Brandenbarg geeft goed aan, dat er een verandering plaatsvindt in de rolverdeling
tussen man en vrouw, waarbij de man meer gezag krijgt. Dat de directe invloed van
de familie en buurt op de achtergrond raakt, zoals hij beweert, is mijns inziens nog
niet bewezen. Zou deze ontwikkeling zich dan alleen voordoen in
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de stedelijke cultuur en niet op het platteland? Op blz. 196 schrijft Brandenbarg, dat
de Heilige Maagschap ‘als populaire voorstelling voor adel en burgerij omstreeks
1500’ op de achtergrond raakt, maar op blz. 180 staat, dat het thema van de Heilige
Maagschap ‘als aansprekende voorstelling’ tot in de 17de eeuw populair blijft. Terecht
werpt P.J.A. Franssen in zijn recensie (in Literatuur 92/2) tegen dat de Anna-verering
wellicht veel langer heeft geduurd dan de auteur doet voorkomen.
Onder censuur - De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam,
1578-1700 (Verloren, 1990, fl. 45, -) van Herman Roodenburg laat zien hoeveel
strakker de samenleving wordt aan het eind van de 16de eeuw. Die disciplinering
begint in de jaren zeventig, wanneer de kerkelijke tucht wordt ingevoerd. Behoefte
aan tucht bestond overigens ook bij de overheid, die evenzeer als de kerk verontrust
was over de seksuele mores. Zowel kerk als overheid wilden de legitimiteit van het
gezin benadrukken. Aan het einde van de 16de eeuw was het aantal gereformeerden
nog buitengewoon klein, maar hun aantal nam snel toe in de volgende eeuw. De
kerkelijke tucht bestond uit een soort van drietrapsraket: uitsluiting van het avondmaal
(‘censuur’), openbaarmaking van de zonden met of zonder naam (‘voorstelling’) en
voor het lidmaat dat dan nòg geen berouw toonde, uitstoting uit de kerk (‘afsnijding’).
Vanzelfsprekend hadden de gemeenteleden snel door wie er aan het avondmaal
ontbrak. Dit bracht verlies van respectabiliteit met zich mee, zodat mensen die daar
gevoelig voor waren er alles aan deden om er snel weer helemaal bij te horen.
Roodenburg schetst een kleurrijk beeld van de Amsterdamse samenleving aan de
hand van de zonden waarop de diverse soorten tucht zich richtten: de leertucht, de
tucht over toverij, de tucht over hoererij (1) (in de zin van voorechtelijk
geslachtsverkeer: kweesten en nachtravotten!) en hoererij (2) (in de zin van overspel,
prostitutie, etc.) en ten slotte de tucht over het openbare leven. In het begin van de
tuchtuitoefening moet vooral de leertucht belangrijk zijn geweest. De kerkeraad laat
zich op dit vlak van zijn strengste kant zien. Volgens Roodenburg was men eenvoudig
beducht voor concurrentie. Maar overigens legden de heren opmerkelijk veel geduld
aan de dag en oordeelden zij mild, zeker waar het eenvoudigen van geest betrof. Wie
inkeer, boetvaardigheid of berouw toonde, werd al snel weer aan het avondmaal
toegelaten. In de tweede helft van de 17de eeuw worden bepaalde ‘zonden’ minder
ernstig gevonden dan voorheen. Zo kwamen er na 1660 wel huwelijken voor tussen
zwager en schoonzuster, een verbintenis die eigenlijk gelijk stond aan ‘incest’. Om
de jaarlijkse carnavalsviering bekreunde de kerkeraad zich niet al te zeer. Tegen het
St. Nicolaasfeest kon men weinig uitrichten, hoewel de klachten over het ‘paepsche’
snoepgoed dat zomaar openlijk verkocht werd niet van de lucht waren.
Uit de geschriften van predikanten krijgen we vaak de indruk dat zij een eenzaam
gevecht leverden tegen de zondige samenleving, maar de kerkeraadsnotulen wijzen
anders uit: predikanten en ouderlingen sloten aan bij de buurt,
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bij de onderlinge controle die daar heerste. Na 1680 is het aandachtsgebied duidelijk
versmald, wat samenhangt met het feit dat de samenleving als geheel tot rust is
gekomen. Alleen het huwelijk en de seksualiteit blijven hete hangijzers. Dat klinkt
ons vertrouwd in de oren.
In 1991 werd de zestigste verjaardag van A.Th. van Deursen, hoogleraar in de nieuwe
geschiedenis aan de Vrije Universiteit, luister bijgezet met een door collega's
verzorgde bundeling van zijn opstellen (De eeuw in ons hart: Van Wijnen, fl. 45, -),
een herdruk van zijn in 1974 verschenen studie over de 17de-eeuwse
godsdiensttwisten (Bavianen en slijkgeuzen - Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits
en Oldenbarnevelt, Van Wijnen, fl. 69,50) en een verzameluitgave van vier eerder
verschenen deeltjes over het leven van gewone mensen in Holland tijdens de oorlog
tegen Spanje (Mensen van klein vermogen - Het ‘kopergeld’ van de Gouden Eeuw,
Bert Bakker, fl. 59,50).
In diverse opstellen heeft Van Deursen het belang van archiefonderzoek en
raadpleging van niet direct voor de hand liggende bronnen aangetoond. Zijn vermogen
de feiten voor zichzelf te laten spreken is zijn ‘fort’ als historicus. Aan Roodenburgs
dissertatie kunnen we zien dat Van Deursen school heeft gemaakt. Wel vind ik dat
de leerling levendiger schrijft dan de meester. Van Deursen heeft een droge stijl, met
voor de goede verstaander een lichte toets van humor. Zijn boeken zijn geschreven
voor mensen die willen luisteren naar de feiten en trouw zijn aan het verleden, wat
wil zeggen dat zij de mensen die vroeger hebben geleefd aanvaarden zoals ze zijn.
Van Deursens verhaal over onze voorouders is overtuigend. Dat geldt niet altijd voor
zijn oordelen over het heden, maar daarover zal ik het straks hebben.
De ‘bavianen’ uit de titel is een weinig vleiende benaming voor de remonstranten,
terwijl de contra-remonstranten voor ‘slijkgeuzen’ werden gescholden. Onderwerp
van Van Deursens boek is de strijd tussen deze twee richtingen in de gereformeerde
kerk en de rol van de classes (onderafdelingen van het provinciaal kerkbestuur) en
de overheid daarin. De classes waren ‘de spil van het kerkelijk leven’ en ‘de
instrumenten bij uitstek van de calvinisering van de samenleving’. Eerst gingen de
classes de strijd aan met de doopsgezinden, die zij uitdaagden tot een publiek debat.
Daartoe was toestemming van de overheid vereist, maar de Staten van Holland gaven
die ongaarne. Er bestond altijd een zekere spanning tussen kerk en overheid. De
regenten stuurden aan op een ‘volkskerk’, met voorbijzien van de werkelijke
verhoudingen: tegen het einde van de 16de eeuw was de kerk al gestempeld door het
calvinisme. De Staten veroorloofden zich een interventie wanneer de classis een
remonstrantsgezinde predikant ontsloeg. Die gezindheid was dan b.v. tot uiting
gekomen door zijn afwijzing van de catechismus, dit machtige leerboek bij de
calvinisering van de gereformeerde kerk.
Nadat 43 predikanten in 1610 aan de Staten van Holland de ‘Remonstrantie’ hadden
aangeboden, was de boot aan. Tegen de verhoudingen van het moment in, konden
de remonstranten met hulp van de Staten de leiding in de classes Leiden, Gouda,
Woerden en Den Haag naar zich toe trekken. Ook elders werden
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de contra-remonstranten achteruitgezet. Maurits wilde evenzeer als zijn tegenstander
Oldenbarnevelt een nationale kerk, maar Maurits zag in dat zo'n kerk alleen maar
calvinistisch kon zijn. Oldenbarnevelts beleid had gefaald. Na zijn val (Van Deursen
vermijdt het woord ‘executie’) werden in de synode van Dordrecht in 1618 de
verhoudingen omgekeerd: het calvinisme zegevierde. De remonstranten werden nog
een aantal jaren vervolgd, zelfs de predikanten die de hartstochten van hun volgelingen
wisten te temperen. Hun rijk was uit. Het calvinisme zou een paar eeuwen lang de
godsdienstige gezindheid van de Hollandse volksklasse bepalen.
Maar hoe zit het dan met de regenten? Waar kwamen zij te staan? Van Deursen
waarschuwt ervoor (op blz. 91) de regenten te vereenzelvigen met de libertijnen.
Vanouds was er in de regentenstand een libertijnse partij en een consistoriale partij.
Op blz. 224-225 van zijn boek laat hij iets zien van de positie van die libertijnen:
‘Het vroeg zeventiende-eeuwse libertinisme was niet vrij van tragiek. Plooibaar
genoeg om een kerk te bezoeken die weinig van hun eigen denkbeelden tot uitdrukking
bracht, konden de libertijnen zich nergens thuis voelen, eerst recht niet na de laatste
calvinistische loutering die Dordrecht in de hervormde kerk tot stand bracht. De
calvinistische religie was mij altijd suspect, zei de Haarlemmer Gerrit van der Laen.
Ik heb mij aangesloten “om de gelegentheyt ende het verloop der tijden”. (...)
Kerkgang betekende voor hem persoonlijk bijna niets. Ging hij, dan was het om
anderen een goed voorbeeld te geven. Hij blijft het type vertegenwoordigen van de
regenten die de gereformeerde religie voor de staat wel maar voor zichzelf niet
aannamen.’
Mensen van klein vermogen valt uiteen in vier delen: Het dagelijks brood,
Volkscultuur, Volk en overheid, Hel en hemel. Van Deursen behandelt onderwerpen
zo verscheiden als de arbeidsvoorwaarden voor de soldaat (door toedoen van Maurits
zeer verbeterd), messengevechten, belastingontduiking en heksenvervolging. Hij
brengt naar voren, dat stadsregenten een ongecontroleerde macht konden uitoefenen,
maar dat dorpsbestuurders de autoriteit van de Staten boven zich wisten. Een bitter
feit is, dat boeren die één misoogst te veel hadden tot de bedelstaf raakten. Nieuw
voor mij is de anekdote dat Piet Heyn in zijn jeugd vier jaar op Spaanse galeien heeft
geroeid. Met het fameuze zilvervlootlied zullen veel matrozen zich wel moed hebben
ingezongen, want ‘de Hollandse bevrachters van de zeventiende eeuw hebben in hun
streven naar maximale winst onverantwoorde risico's genomen ten koste van hun
matrozen. Ze wachtten de gelegenheid niet af om in convooi te varen en vertrokken
zodra de wind gunstig was.’ Mooi is de opmerking ‘onrust doet de bronnen rijker
vloeien’, waaraan we de pur sang historicus herkennen.
Ik vraag me af of Van Deursen wel zo gelukkig was met de keuze die zijn collega's
uit zijn opstellen hebben gemaakt. Of misschien ook wel, want de columns waarin
hij zich manifesteert als een rechtlijnige zedenpreker en geborneerde mopperaar
dateren alle uit 1990. Er staat veel behartenswaardigs in De eeuw in ons hart, b.v.
wanneer Van Deursen verzet aantekent tegen de
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fragmentarisering van het geschiedenisonderwijs in losse onderwerpen, en ook in
zijn precisering dat ‘de rivaliteit tussen een levenskrachtig humanisme op een gezond
calvinisme de beschaving omhoog stuwde’ (blz. 149). Van Deursen is terecht gekant
tegen een gemakzuchtige veroordeling van het calvinisme. De kwaliteit van de cultuur
in de 17de eeuw was afhankelijk van haar pluriformiteit. Maar het lijkt wel alsof de
Verlichting voor Van Deursen geen enkele betekenis bezit: ‘Toen het calvinisme
niet meer in staat bleek volwaardig partij te geven’, waren ‘de goede tijden voorbij’.
En in deze eeuw leeft hij, naar het schijnt, alleen maar in een slechte tijd: de media
worden overheerst door de VPRO-cultuur en de Veronica-cultuur, die beide een
hedonistische grondslag hebben. Van Deursen is de man die op ‘tilt’ slaat als hij een
vloek hoort en die Wim T. Schippers en Hugo Brandt Corstius associeert met
goedkope cafetaria's zonder prullebakken. Dit soort oordelen zijn van dik hout zaagt
men planken, ze horen niet thuis in een bundel waarmee men een geleerde wil eren.
Wel maken ze duidelijk waarom Van Deursen in de hedendaagse cultuur alleen maar
grofheid en hedonisme kan zien: hij heeft de Verlichting gemist. Zijn trouw aan het
verleden staat dan ook in het perspectief van zijn geloof. Voor hem is cultuur ‘niet
te scheiden van religie, de dienst van God’ (blz. 223). Er zijn mensen die daar anders
over denken. Het begrip ‘cultuur’ wordt door Van Deursen wel erg afgebakend.
Dat trouw aan het verleden een belangrijke eigenschap is van een historicus, ook
zonder religieuze lading, laat Abram de Swaan zien in een hommage aan Lou de
Jong, in zijn jongste boek met sociologische opstellen, Perron Nederland (Meulenhoff,
1991, fl. 34,50). De Swaan verwoordt zijn visie telkens op prikkelende, zelfs
provocatieve, wijze. Voor hem is Nederland een station in de wereld, een
‘polycentrische metropolitane zone’, terwijl New York de culturele hoofdstad van
Europa mag heten. Een van de belangrijke inzichten in deze bundel is, dat er zich in
deze eeuw twee culturele revoluties hebben voltrokken. Ten eerste ‘de omverwerping
van de representationele, lokale, poëtische en narratieve conventies die in Europa
waren gegroeid in zevenhonderd jaar van hoofse, kerkelijke en later ook burgerlijke
cultuur’ en ten tweede ‘de transformatie van regionale volksculturen (folk cultures)
tot mondiale massacultuur (popular culture).’
Verder gaat De Swaan in op de recentelijk op gang gekomen volksverhuizingen.
Het is een gemeenschappelijk belang van de Europese landen die zoveel mogelijk
te stremmen. De grenzen van de verzorgingsstaat, zegt De Swaan pregnant, zijn de
staatsgrenzen: ‘Het Nederlandse paspoort is hongerbestendig’. De ontwikkeling die
hij voorziet is, dat er ‘tussen rijke en arme landen een pendelverkeer ontstaat, zoals
dat vroeger voorkwam tussen stad, dorp en platteland’. En dat is voor een kroniek
die begon met de verering van Sinte Anna in de stedelijke cultuur van de Nederlanden
en het Rijnland wel een mooi besluit.
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Helder licht en vals
Kroniek van het proza
R.P. Meijer (Londen)
Voor het eerst in jaren heeft de jury van de Ako-prijs twee boeken op haar zestal
gezet die ik zelf ook verkozen zou hebben. Dat waren Eerst grijs dan wit dan blauw
van Margriet de Moor en Het oog van de engel van Nelleke Noordervliet. In het
vorige nummer van NEM heb ik mijn bewondering voor die twee heldere en
intelligente romans al omschreven, en daar toen een derde vrouwelijke schrijver bij
betrokken die ook op het zestal had behoren te staan. Dat was Fleur Bourgonje met
haar indrukwekkende verhalenbundel De verstoring. Haar heeft de jury over het
hoofd gezien. Wel heeft Joost Zwagerman een plaats gekregen, waarmee de jury dus
heeft willen zeggen dat zijn roman Vals licht misschien het beste prozawerk is dat
de Nederlandstalige literatuur in het laatste jaar heeft voortgebracht. Niets is minder
waar. Als zo'n boek bekroond zou worden, is het Ako-prestige weer even ver heen
als in de jaren van de ongelukkige uitverkiezing van Louis Ferrons Karelische nachten
en Brigitte Raskins Het koekoeksjong. Zwagerman hoort bij de schrijvers die op een
groot publiek mikken. Hun kampioen is Leon de Winter, die met Supertex (De Bezige
Bij, fl. 27,50) het zestal niet heeft gehaald al werd dat wel verwacht. Het geval van
de Winter is spectaculairder dan dat van Zwagerman omdat hij indertijd heel serieus
is begonnen met romans als De (ver)wording van de jonge Dürer (1978) en vooral
Zoeken naar Eileen W. (1981). Met Kaplan uit 1986 heeft hij het over een andere
boeg gegooid, en dat is hij blijven doen. In Supertex vertelt hij het verhaal van een
jongen die moet opboksen tegen een zeer dominerende vader die wel iets van
Bordewijks Dreverhaven heeft. Hij komt psychisch zwaar beschadigd uit de strijd
en al wordt hij een even geslaagd textielhandelaar als zijn vader, hij beleeft er niet
veel plezier aan. Het populisme van De Winter ligt niet zozeer in het verhaal zelf als
wel in de manier waarop het verteld wordt. Symptomatisch is de minachting voor
komma's waardoor allerlei zinnen zich pas bij een tweede lezing laten ontraadselen:
‘Maria ging op de armleuning van een van de fauteuils zitten. Het witte laken
contrasteerde met het zwarte leer en haar gouden haar en ontblote benen
vervolmaakten de glossy reclamefoto die nu gemaakt kon worden.’ Zo rammelt het
verhaal maar door, slordig en met veel ongein. Buitengewoon hinderlijk is ook de
uit Amerika overgewaaide gewoonte om een pak niet een pak te noemen maar een
Armani of een Versace. Mensen die wat geld hebben, zijn ‘gestoken in McGregor
en Agnès B.’ en iemand gaat op reis met ‘een uitgebreide set rode Delsey's’.
Oorspronkelijk zal dat gebruik van merknamen wel bedoeld zijn als bijdrage tot de
karakterisering van de figuren maar bij De Winter geeft het alleen maar een idee van
gemakzucht, snobisme en oppervlakkigheid. Je hoeft de dingen niet meer te
beschrijven, je noemt maar een naam en iedereen ziet het genoemde voor zich: de
stropdassen van Hechter,
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de schoenen van Christofiori en de Des Bouvrie bank. Wie de hele dag met zijn neus
voor de etalages in de P.C. Hooftstraat staat, ziet wellicht iets, een ander ziet niets.
Zwagerman maakt het minder bont dan De Winter. Het populistische van zijn
roman Vals licht (Arbeiderspers, fl. 34,90) ligt in de eerste plaats in zijn onderwerp.
Met een variatie op Vestdijk had zijn roman ‘de student en het lichte meisje’ kunnen
heten. Een onschuldige student wordt onherstelbaar verliefd op een jong hoertje dat
hem aantrekt en afstoot, en dat wel of niet verslaafd is aan heroïne. Het verhaal heeft
af en toe wel enige spanning, maar elk effect wordt steeds weer teniet gedaan door
de grauwe eentonigheid van de stijl die vaak vlak in de buurt komt van een
tweederangs jongensboek: ‘Al gauw zou Simon erachter komen dat...’. ‘Voor hij het
wist had Simon opgetogen geantwoord dat...’. En als Zwagerman het echt mooi wil
doen, wordt het nog erger: ‘Zelfs het orgasme zong zich los van zijn gemoed’, of
‘Haar engelachtigheid stoelde op een etherisch ogende introvertie’. Bij dergelijke
zinnen is het moeilijk te zeggen of ze grappig bedoeld zijn of serieus, maar in geen
van beide gevallen zijn ze doeltreffend. Zwagermans roman staat er vol mee en wie
zo schrijft verdient geen prijs.
Interessanter is de merkwaardige roman van Jacq Vogelaar. Hij is geen nieuwkomer
en in de jaren zestig en zeventig baarde hij opzien met een paar boeken - romans is
het woord niet - die nog het dichtst lagen bij het zgn. ‘ander proza’ van Bert
Schierbeek en Lidy van Marissing. Vogelaars intenties waren in die jaren niet alleen
literair maar ook politiek en sociaal. Hij zag het bestaande maatschappijsysteem als
vals en wilde het met zijn boeken aantasten door de traditionele taal en literatuur af
te breken en haar betekenissen te vernietigen. In een roman wilde hij geen constructie
maar demontage. Een boek als Kaleidiafragmenten uit 1970 bestond uit fragmenten
die zo goed als niets met elkaar te maken hadden en geschreven waren in een wartaal
die af en toe wel amusant was maar die de maatschappij niet aan het wankelen heeft
kunnen brengen. Vogelaar is van die manier van schrijven teruggekomen, maar in
zijn nieuwe boek, De dood als meisje van acht (De Bezige Bij, fl. 34,50), is toch nog
wel iets te bespeuren van zijn tegenzin in de traditionele opbouw van een roman. In
zijn boek gaat Nora, een vrouw van even in de veertig, terug naar haar geboortedorp
Moorgat. Ze herinnert zich dan wat ze daar als meisje van acht jaar heeft beleefd.
Soms zijn die herinneringen hecht met elkaar verbonden, vaak ook lijkt er geen enkel
logisch verband te bestaan, zoals bij herinneringen van kinderen ook wel het geval
is. Dat uitgangspunt leidt tot een buitengewoon losse constructie waarvan allerlei
onderdelen onderling verwisselbaar lijken. Op dat punt heeft het in de verte nog iets
van Kaleidiafragmenten waar de verwisselbaarheid geafficheerd werd door het
ontbreken van paginering. Het spreekt vanzelf dat er in dat boek geen sprake was
van een ‘verhaal’.
In Vogelaars nieuwe roman ligt wel een verhaal verscholen, een eenvoudig, zij
het bizar verhaal. Toen Nora in 1944 werd geboren, woonde haar moeder nog maar
kort in Moorgat. Ze werkte er als dienstmeisje bij de koster en werd door de
dorpsbewoners met angst en wantrouwen bekeken. Het is dezelfde
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xenofobische haat die Marijke Höweler een aantal jaren geleden huiveringwekkend
heeft beschreven in Tobias. Nora geneert zich voor haar moeder en bewaart zo veel
mogelijk afstand. Hoe het met de vader zit, horen we niet. We weten alleen dat hij
afwezig is. Door het gebrek aan contact met de moeder en de afwezigheid van de
vader, staat Nora volkomen alleen. Moorgat is voor haar een poel van ellende, steeds
weer gesymboliseerd door de varkens van de koster en de modder alom. Om boven
die poel uit te komen, vlucht zij steeds meer in dromen en verbeeldingen. Ook richt
ze zich op een concrete figuur, de vrouw Mona, die nog vetter is dan de varkens van
de koster: een monster, zeggen de dorpsbewoners, een zeekoe, een tientonner. In
haar ziet Nora een engel en een godin. Mona was kort voor de geboorte van Nora in
het dorp komen wonen en wordt door de dorpelingen nog meer gehaat dan Nora's
moeder omdat ze opvallender is en nog meer angst inboezemt. De angst en haat van
de dorpsbewoners komt ten slotte tot een uitbarsting waarbij Mona's huis in brand
wordt gestoken en zijzelf op een stapel mest wordt doodgeslagen en in een beerput
gegooid. Dan gebeurt het wonder en de moddervette Mona stijgt op naar de hemel.
Het is een mirakel dat zich uitsluitend in Nora's verbeelding zal hebben afgespeeld,
maar het geeft haar de moed zelf een geweldige wraakoefening te volvoeren.
Het boek lijkt in eerste instantie een dorpsverhaal vol vreemdelingenhaat en
gewelddadigheid, maar het is duidelijk dat Vogelaar het een andere dimensie heeft
willen geven door uitvoerig te schrijven over de rol van de verbeelding. Tegelijk ook
is het duidelijk dat het Vogelaar niet in de eerste plaats om het verhaal gaat, maar
om hoe het verscholen ligt in de herinneringen. In de praktijk betekent dit dat de
lezer door de schrijver wordt meegenomen langs eindeloos kronkelende paden die
hem soms dichterbij het doel lijken te brengen en hem er dan weer van afvoeren.
Maar het doel is het doel niet; het doel is de kronkelweg zelf. Alleen de slingerende
paden van de herinnering kunnen het innerlijk leven van Nora uitbeelden. Al met al
is het een roman die heel langzaam op gang komt, en ook heel langzaam door blijft
gaan, met een eigenzinnigheid die je in de literatuur niet vaak tegenkomt. Een
communis opinio zal er over een boek als dit wel nooit kunnen bestaan. De een noemt
het lyrisch, de ander spreekt van zwelgen in taal. Lyrisch is het ongetwijfeld, maar
bijna driehonderd bladzijden ‘prozalyriek’ is van het goede te veel. Wat het zwelgen
betreft, voor mijn gevoel laat Vogelaar zich te vaak en te ver meeslepen door zijn
woordenstroom die ook nogal eens aan kracht verliest door de vele herhalingen. De
roman van Vogelaar is zeker een merkwaardige roman die na een lange inwerkperiode
wel gaat boeien maar die geen rechten kan doen gelden de beste van het jaar te zijn.
Nico Dros is wel een nieuwkomer en het zal niet veel schrijvers zijn overkomen
om met hun eerste boek al bij de top-zes te worden gerekend. Het historische schijnt
de jury's van de laatste jaren goed te bevallen. Verleden jaar won P.F. Thomése de
prijs met een bundel historische verhalen en ook Nelleke Noordervliets boek is een
historische roman. De roman van Dros, Noorderburen (G.A. van Oorschot, fl. 27,50)
is gesitueerd in de laatste jaren van de
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Napoleontische tijd. De hoofdfiguur is Christiaan Boddaert, een Nederlandse
aristocraat die zich plotseling, en ook een beetje tot zijn eigen verbazing, met een
fel pamflet tegen het Franse gezag keert. In het begin van zijn boek maakt Dros nogal
wat werk van dit raadselachtige gedrag van Boddaert. Waarom had hij ineens zo'n
hevige aanval gelanceerd? Hij had geschreven over de ambtenjagerij van patriottische
bekeerlingen en de manier waarop de aristocratie zich van deze ‘omhooggevallen
plebejers’ wist te bedienen. Bovendien had hij herinnerd aan de staatkundige en
humanitaire idealen waarin hij en velen met hem kort geleden nog konden geloven.
Dat was allemaal waar, maar waarom had hij nu ineens gereageerd, vrijwel zeker
wetend dat hij gearresteerd zou worden? Jeugdige onbesuisdheid, zeggen sommige
van zijn vrienden, politiek dollemansgedrag noemt hij het zelf. Terwijl hij in voorarrest
zit, probeert hij zijn motieven te achterhalen. Hadden die wel iets met politiek te
maken of had hij die spectaculaire beroering alleen geënsceneerd om weer de aandacht
te krijgen van de vrouw die hem had verlaten? Het is een intrigerend begin van de
roman, Vestdijk waardig, maar jammer genoeg verdwijnt het probleem van de
motivering, en daarmee dat van de persoonlijkheid van de hoofdfiguur, zo goed als
geheel uit het boek. Daarmee verdwijnt ook een groot deel van de spanning die in
het begin was opgeroepen, en wat er dan overblijft is een goed gedocumenteerde
maar onopvallende historische roman die de niet ingeloste belofte van het begin niet
kan doen vergeten.
Na zijn arrest wordt Boddaert veroordeeld tot drie jaar ballingschap op Texel. Hij
wordt ondergebracht in Noorderburen, een arm dorpje in een afgelegen hoek van het
eiland. Hij komt daar onder de hoede van de sous-maire Lammert, een uitgebluste
man die geen energie meer heeft om wat van het dorp te maken. Wel raadt hij
Boddaert aan iets te gaan doen omdat hij anders gek zal worden van drie jaar in
Noorderburen. Boddaert werpt zich dan op het activeren van de dorpsgemeenschap.
Hij stelt het schooltje weer open en geeft er zelf de lessen, hij leert de bevolking hoe
ze aardappelen moeten verbouwen - die waren daar in 1812 nog nagenoeg onbekend
- en hij werkt plannen uit voor inpolderingen. De dorpsgemeenschap ziet hem als
een indringer en hij krijgt dezelfde dorpsxenofobie te verduren als Nora en Mona in
de roman van Vogelaar. Dat wordt nog erger als hij een verhouding begint met een
jonge weduwe in het dorp en haar zwanger maakt. Het eind kan dan alleen maar
dramatisch zijn.
De stijl van Dros draagt ook al niet bij aan de spanning. Zijn taalgebruik is tamelijk
flets en al probeert hij wel de stormen op Texel te beschrijven, en de kou en de
wolken, erg suggestief doet hij dat niet. Het enige stuk waarin iets van emotie
meeklinkt is de beschrijving van een gruwelijk dorpsvermaak waarbij twee meeuwen
worden gedwongen elkaar te bevechten. Ook de poging om lokale kleur aan te brengen
door middel van vergeten of dialectische woorden als ooi, ket, paai, gatepetiel, spurrie,
babbeluinen en slikkerdemikjes kan de stijl niet van dorheid redden. Het boek is zo
onopvallend dat je je afvraagt met welk zesde of zevende zintuig de jury het
opgemerkt heeft.
De enige Vlaming van het zestal is Eric De Kuyper, en ook dat is vreemd. Hoe
heeft een jury die wel haar oog laat vallen op Dros en op De Kuyper, een boek
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als Kartonnen dozen (Prometheus, fl. 27,90) van de Vlaming Tom Lanoye kunnen
missen? Nee, ik ben niet kribbig, zoals Wim Kan zei als hij wat kritiek te spuien had,
maar ik kan er niet bij dat aan een middelmatig boek als dat van De Kuyper de
voorkeur wordt gegeven boven het in alle opzichten - onderwerp, stijl, spanning,
compositie, humor - superieure boek van Lanoye. Beide boeken zijn autobiografisch
(al is dat van Lanoye een roman en dat van De Kuyper niet), beide gaan voor een
groot deel over ontwakende seksualiteit, die ook in beide gevallen op jongens is
gericht, beide behandelen uitvoerig het schoolgaan in België. Met andere woorden,
er is hier geen sprake van een vergelijking tussen appels en peren.
Het boek van De Kuyper heet Grand Hotel Solitude (Sun, fl. 28,90) en draagt als
ondertitel ‘Taferelen uit de adolescentiejaren’. Het is het vierde deel van wat de
uitgever een reeks autobiografische geschriften noemt. De eerste drie ken ik niet,
maar ik ben De Kuyper gaan lezen met alle goede wil die enthousiaste critici mij
hadden aangepraat. De meest opvallende eigenschap van De Kuyper in dit boek is
de breedvoerigheid. Hij is de verteller die er eens goed voor gaat zitten en alles
nauwgezet uit de doeken doet, ook al hadden we allang begrepen waar het om ging.
Iets even aanstippen ligt niet in de aard van deze manier van vertellen. Ook worden
allerlei observaties vaak nog eens met andere woorden geparafraseerd. Zo legt De
Kuyper uit dat er in Vlaanderen bij het benoemen van de klassen van het middelbaar
onderwijs afgeteld wordt, terwijl men in Nederland opklimt van één naar zes, en
schrijft dan: ‘Maar na zes kan rekenkundig nog zeven, acht, negen... volgen. Het kan
eindeloos doorgaan. Komt er ooit wel een eind aan?’ Die laatste zin is, zoals zo vele,
volkomen overbodig, en zo zou je aan het schrappen kunnen blijven.
Het boek speelt omstreeks 1958, toen De Kuyper zestien was. Hij was toen al een
filmfanaat - hij is nu onderdirecteur van het Nederlands Filmmuseum - en wie dat
ook is, kan bij hem zijn hart ophalen. Wie dat niet is, moet wel eens geeuwen. In dat
jaar 1958 verhuisde zijn familie van Brussel naar Antwerpen, en de jongen - die nooit
anders wordt aangeduid dan met ‘hij’, wat soms verwarrend werkt - probeert de
nieuwe stad te ontdekken. Hij denkt dat er ‘onder’ de stad een andere stad ligt,
geheimzinniger en boeiender dan de straten die hij kent. Hij vindt die niet omdat hij
eigenlijk niet weet wat hij zoekt of waar hij naar verlangt. Toch zijn er wel een paar
aanwijzingen voor de richting die zijn speurtocht uitgaat: de plaatjes van halfblote
mannen in de krantenkiosken wekken een emotie op waarvoor hij dan nog geen
oplossing weet. Later, als hij iets meer van zijn eigen geaardheid begint te begrijpen,
leest hij Sartres boek over Genet, maar het zegt hem niet veel en hij vindt er niets
van zichzelf in terug. In tegenstelling tot Tom Lanoye is hij erg terughoudend over
zijn seksuele verlangens. Wel schrijft hij een paar scherp geobserveerde stukken over
de verwarring waarin een adolescent verkeert. Het intrigeert en ergert hem dat
idealisme gelijktijdig kan optreden met cynisme, dat diepzinnig gefilosofeer samen
kan gaan met oppervlakkige frivoliteit, en wereldhervormerij met de neiging tot
zelfdestructie.
En dan de vergeten Tom Lanoye. Hij is geboren in 1958 en is dus zestien jaar
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jonger dan De Kuyper. De schooljaren die hij beschrijft, waren deel van de jaren
zeventig en de schoolsituatie was veel vrijer dan in de tijd van De Kuyper. De school
waar we in Kartonnen dozen over horen, was van huis uit een kleinseminarie waar
de leraren hun uiterste best deden om met de tijd mee te gaan en zo te kunnen
concurreren met wat zij beschouwden als de goddeloze staatsscholen. Lanoye
beschrijft de gang van zaken daar op een veel lichtere toon dan De Kuyper.
Probleemloos was zijn schooltijd zeker niet, maar hij maakt ook niet de indruk
dat hij verscheurd werd door angsten en twijfels. Hij kijkt met een kritisch oog naar
de hervormende leraren, die nog maar net uit de soutane zijn gestapt, hij waardeert
hun goede bedoelingen, maar kan er eigenlijk alleen maar ironisch over schrijven.
Tegenover de directie is hij minder tolerant en hij beschuldigt ze ervan alle
experimenten de overlevingskans te geven van ‘een aardappel geplant in een emmer
kiezels.’ Maar ook al maakt hij zich boos, de lichte toon blijft altijd overheersen,
zelfs bij de hevige emotie van zijn verliefdheid op de jongen Z. Alles met elkaar is
Kartonnen dozen een buitengewoon amusante roman vol vrolijke melancholie. Ik
zeg niet dat hij de Ako-prijs had moeten winnen, maar hij had wel op het zestal
behoren te staan. Voor de goede orde zeg ik er even bij dat de grote roman van
Monika van Paemel, De eerste steen, te laat kwam om dit jaar nog te kunnen
meedingen.
Hoe oordeelde men nu in de kritiek over de kansen van de zes? Wat vond men het
beste boek van het jaar? Jaap Goedegebuure koos voor Margriet de Moor (HP\De
Tijd, 27.3.92). Arnold Heumakers kon niet kiezen tussen Margriet de Moor en
Vogelaar en hakte zijn knoop door met het argument dat dames voorgaan (de
Volkskrant, 10.4.92). Carel Peeters kon niet beslissen tussen de Moor, Noordervliet
en Vogelaar (Vrij Nederland, 4.4.92). Reinjan Mulder zette de Moor op de eerste
plaats en Noordervliet op de tweede (NRC Handelsblad, 10.4.92). Zelf had ik na
lang wikken en wegen tussen de Moor en Noordervliet voor de laatste gekozen.
En de winnaar was? Margriet de Moor. En daarmee is de Ako-prijs eindelijk weer
eens goed terecht gekomen.
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Een veeg azuur in witte velden
Kroniek van de poëzie
Theo Hermans (Londen)
Herman de Coninck zal de eerste zijn om te beamen dat er op een zinnetje als ‘ik
hou van jou’ zoveel sleur en cliché zit dat geen normaal mens het nog over zijn lippen
kan krijgen zonder dat zijn tenen daarbij omkrullen van ironie. Het eerste gedicht
van de Conincks nieuwe bundel, Enkelvoud (Amsterdam: Arbeiderspers, 1991; 51
blz.) begint met de woorden: ‘Ik hou van jou’. Die uitspraak wordt gedaan ‘tussen
twee monden vol wafel’ en dus is er iets mee aan de hand. Hier wordt een cliché uit
het gelid getrokken. Even later blijkt de spreker een driejarig kind te zijn en dan klopt
het weer. Een eenvoudige kunstgreep: even weet de lezer zich op het verkeerde been
gezet, maar dan heeft hij de omkering door. Het gedicht gaat juist over de ongeremde
onschuld waarmee een kind een dergelijke uitspraak, zo'n ‘lading bakstenen van een
verklaring’, de wereld in kan sturen. Pas tegen de vijfde en laatste strofe valt het
diezelfde lezer op dat er nog een andere slimmigheid in het gedicht schuilt: ondanks
de kabbelende spreektoon rijmt de hele constructie, niet overal even strak en
dwangmatig, maar toch heel behoorlijk. Er zit meer in Herman de Coninck dan je
zou denken, ga je dan denken.
Het is een gedachte die geen lang leven beschoren is, want bij het tweede gedicht
gaat het alweer mis. Zeg nu zelf:
Was L. maar hier, zo vandaag als ze groot is.
Pijn aan haar knie, kijk maar, die helemaal rood is.
Pijn aan haar pop die nooit meer overgaat.

Het begint mooi genoeg, met in de eerste regel een voor de Coninck zo typerende
taalvondst. Maar de tweede regel loopt reddeloos op de klippen en de derde regel is
zelf zo lek dat hij de schipbreuk niet meer kan afwenden. Dergelijke rampen doen
zich in de Conincks werk wel meer voor. Hij overleeft ze doorgaans, maar bij de
lezer brengen ze een gevoel van onzekerheid teweeg. Dat zal zeker niet de bedoeling
zijn geweest. Deze poëzie moet het juist hebben van een vlotte presentatie die het
noodzakelijke kader schept om de opeenvolging van verschuivingen, omkeringen,
gewilde tautologieën en milde paradoxen tot hun recht te laten komen.
Van Enkelvoud zijn blijkens het colofon 3000 exemplaren gedrukt, een ongewoon
grote oplage dus. Dat deze verzen zo verkoopbaar geacht worden, heeft te maken
met de Conincks publieke imago, zijn journalistieke werk en zijn rol als redacteur
van het Nieuw Wereldtijdschrift. Ook de dichter schrijft welbewust
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met het oog op een breed publiek. Het onderhoudende van deze poëzie - in haar
betere momenten - bestaat erin dat de Coninck zich wereldwijs genoeg toont om te
weten dat hij het met taal en dus met clichés moet doen en dat hij die wetenschap
vervolgens schaamteloos uitbuit en manipuleert.
Een gedicht als ‘Ginder’ laat daar iets van zien:
Ik zoek een dorp.
En daarin een huis. En daarin een
kamer, waarin een bed, waarin een vrouw.
En in die vrouw een schoot.
Buiten maakt de rivier zich breed
om ver te gaan, de zilvergeschubde,
vissenhebbende, botendragende,
zeezoekende, hierblijvende.
Zo zoekt een vergelijking
een gedicht voor de nacht,
een man een vrouw,
een leeslint een vouw.
Nacht klapt het boek dicht.

De verschillende reeksen opsommingen, het potsierlijke van de rij epitheta, het op
zichzelf terugplooien van de verwijzing naar een vergelijking in een vergelijking
dienen allemaal als masker voor een gedicht dat in feite nog veel erotischer is dan
het op het eerste gezicht lijkt.
De Coninck zelf vertelt ons op de binnenflap hoe Enkelvoud zich tot zijn eerder
gepubliceerde bundels verhoudt. De eerste drie - zij verschenen tussen 1969 en 1980
- waren ‘probleemloos in de ik-vorm geschreven’, maar vervolgens ontdekte hij in
De hectaren van het geheugen (1985) de hij-vorm. De nieuwe bundel, aldus de
Coninck, herneemt in de eerste twee cycli die beweging van ‘ik’ naar ‘hij’ en gaat
tenslotte een stap verder door in een aantal landschapsgedichten naar de men-vorm
over te hellen. Helemaal onterecht klinkt deze voorstelling niet, maar zij is wel sterk
vereenvoudigd (zie de NEM-nummers 46, 43 en 37, Oude Stijl). Zo waren de
vadergedichten die ook al in de vorige bundel opdoken, niet denkbaar in een hij-vorm.
De opbouw van Enkelvoud is er in ieder geval duidelijk mee aangegeven: na weer
een aantal bloempjes der vadervreugd - de dochter is inmiddels enkele jaren ouder
- volgt een wranger gedeelte over dood en verlies, verleden en vergeten, en in de
laatste afdeling staan landschappen en plekken op de voorgrond. Dat wil niet zeggen
dat hiermee een evolutie is aangegeven die zich de komende jaren zal doorzetten.
Nee, de suggestie dat de Coninck zich met de jaren tot een categorisch men-dichter
of zelfs maar een toegewijd hij-dichter zou kunnen of willen ontpoppen, mist iedere
geloofwaardigheid.
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Een ander ik-dichter, maar een die zichzelf veel ernstiger en nog autobiografischer
neemt dan Herman de Coninck, is Eddy van Vliet. Na een stilte van jaren (zie NEM
42, voorjaar 1984) verscheen van hem De toekomstige dief (Amsterdam: De Bezige
Bij, 1991; 62 blz.). Ondanks de vooruitwijzende titel wordt er in deze bundel vooral
teruggeblikt. Het openingsgedicht geeft te kennen dat we te maken hebben met een
man van omstreeks vijftig die herinneringen aan zijn jongensjaren ophaalt. Dat
gebeurt in de vorm van losse taferelen, invallen en waarnemingen: het wachten op
een duif die de til niet binnen wil, kleren in de kast die zo hun eigen wensen en
verlangens hebben, een ooievaar op een dak die eerst voor een beeld gehouden wordt
maar plots opvliegt. In ieder van deze gevallen zou Herman de Coninck voor een
pointe hebben gezorgd - een pakkende of een melige, maar kom, een pointe. Van
Vliet houdt het bij beschrijvingen, wat melancholisch, wat stroef, goed metaforisch
aangedikt en zonder een spoor van relativering, laat staan zelfrelativering.
In de daarop volgende afdelingen gaat de toon van langsom somberder klinken. De
ik-persoon in de gedichten is opgegroeid en bevindt zich in staat van verliefdheid in
Zuid-Frankrijk, eind 1989. Al heel spoedig krijgt de lezer echter te verstaan dat de
gelukzalige relatie verbroken zal worden en dat de schuld hiervoor - er is sprake van
‘verraad’ - niet bij de ik-persoon ligt. Van Vliet doet in verongelijkte en bittere
bewoordingen verslag van de periode voor en na de breuk. Juist door het zelfbeklag
van de ik-persoon en het feit dat hij al zo vroeg en zo eenzijdig aangeeft dat alle
verantwoordelijkheid bij de andere partij ligt, missen de gedichten dramatische
spanning. Voor zover er een biografische werkelijkheid achter deze zich als
bekentenislyriek aandienende verzen zit, moet deze vorm van schrijven voor de
auteur grote therapeutische waarde hebben gehad. Maar wat moet de lezer ermee
aan? Daar komt bij dat Van Vliet zich in deze bundel, nadrukkelijker dan ooit tevoren,
van een gedragen en zelfs opgeschroefd idioom bedient, vol zwaarwichtige, af en
toe pompeuze metaforen. Het is een riskante vorm van pathetiek, die gemakkelijk
in zijn tegendeel omslaat. Dat gebeurt ook, en herhaaldelijk, hetzij door plotse
afdalingen in het triviale (zoals in ‘Feestmaal’: ‘Het was zo'n zuidelijk middaguur
dat het een wonder/was dat de kruidenier zijn deuren openhield’), hetzij door
syntactische of andere dubbelzinnigheden (‘de oogst die het dal in zijn handen hield’,
of in de eerste regels van het gedicht ‘De Straat 2’: ‘Zij staat op geen enkele kaart./Het
liefst vertoef ik overdag in haar’). Kortom, in De toekomstige dief schrijft Van Vliet
wellicht een traumatische ervaring van zich af, maar zijn meest geslaagde bundel is
het niet.
H.C. ten Berge koestert als dichter een diepgeworteld wantrouwen tegen de ik-vorm.
Als hij zich al van de eerste persoon enkelvoud bedient, is er gewoonlijk een andere
stem aan het woord, bij wijze van masker of persona. Dat betekent niet dat in zijn
werk verwijzingen naar de persoon van de maker ervan ontbreken, maar zij zijn altijd
verhuld en onrechtstreeks. Door middel van vernuftige wegomleggingen en half
uitgewiste richtingwijzers schept hij voor
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zijn gedichten een eigen landschap, dat nooit zomaar met het zijne samenvalt. In zijn
vroege gedichten, uit de jaren zestig en zeventig, koos hij welbewust voor een harde
en stekelige vorm, juist omdat op die manier de verzen gevrijwaard konden worden
tegen melodrama en sentimentaliteit. Het meer recente werk is vloeiender van toon
en minder weerbarstig van ritme en typografie. In Ten Berges nieuwste bundel,
Overgangsriten (Amsterdam: Meulenhoff, 1992; 84 blz.), is die verandering heel
concreet na te trekken in het gedicht ‘Nemrud Dagh II’, dat een herschreven versie
is van het gelijknamige gedicht (toen nog gespeld ‘nemrud dagh’) uit de bundel
Swartkrans van 1966. Ook in verscheidene andere opzichten vindt Overgangsriten
aansluiting bij vroeger werk. Het openingsgedicht, getiteld ‘I.M.M.’ (voor ‘in
memoriam matris’), handelt over intens persoonlijke relaties en emoties op een
beheerste manier die de reeks ‘Een schijn van werkelijkheid’ in Nieuwe gedichten
(1981) in herinnering roept. Midden in de bundel staat een reeks gedichten op
plastische kunstwerken en kunstenaars, wat in Liederen van angst en vertwijfeling
(1988) ook al het geval was. En net als in deze laatste bundel en in ander werk van
Ten Berge wordt er vreemd cultuurgoed naar binnen gehaald, zodat de eigen situatie
aan reliëf wint.
In zekere zin vangt Overgangsriten aan waar de Liederen ophielden, namelijk bij
gedichten over dood en verlies. De eerste afdeling stelt de figuur van de
zestiende-eeuwse Spaanse mysticus Sint Jan van 't Kruis centraal, waarbij stapsgewijs
wordt toegewerkt naar diens meest bekende gedicht, ‘De donkere nacht’. Ten Berge
besluit deze afdeling met een meesterlijke vertaling van dit van mystiek gloeiende
vers. De tweede afdeling, ‘Rivierlandschap met blauwe fles’, bestaat uit een verstilde
reeks van vijf korte gedichten die tot de mooiste behoren die Ten Berge ooit
geschreven heeft. Zo gaat het eerste gedicht:
Een veeg azuur in witte velden;
Dooraderd ijs, doorschenen glas
Rivierlandschap met fles
Haar open mond een blauwe leegte
Door de ruimte afgetast
Haar ziel rust in de grond,
Ze reikhalst naar de sterren

Spaarzame regels als deze winnen aan betekenis als men nagaat dat ‘ziel’ in het
woordenboek ook omschreven wordt als het holle, naar binnen stulpende gedeelte
van de bodem van een fles. Verscheidene gedichten in de bundel dragen titels als
‘Langzame uitstapper’, ‘Vertraagde missive’, ‘Met lome precisie’; in de reeks
‘Rivierlandschap met blauwe fles’ vinden die vertragende bewegingen hun dood
punt en ontstaat er een roerloos besef van plaats en tijdeloosheid.
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Na deze tocht naar binnen neemt het leven echter overhand toe. Dan wordt ook
duidelijk waarom deze bundel Overgangsriten heet. Na de grimmige odyssee van
de Texaanse elegieën (1983) en de Liederen van angst en vertwijfeling beweegt de
nieuwe bundel zich van donker en stilte naar sociaal en zelfs uitbundig erotisch
contact. De ‘Geschreven beelden’ van de derde afdeling maken tenslotte in de vierde
afdeling plaats voor een merkwaardig experiment. ‘Vreemde vondsten’ sluit aan bij
Ten Berges antropologische belangstelling en bestaat uit een reeks van dertien
gedichten omkranst door twee ‘Amuletten’, zo te zien gedichten op echte amuletten.
De dertien zeer beeldende en onverbloemd erotische teksten daartussen lijken op
vertalingen van inheemse teksten door een toegewijd etnograaf, maar in een noot
zegt Ten Berge nadrukkelijk dat het hier ‘ondanks de schijn van het tegendeel’ niet
om vertalingen gaat, al is wel gebruik gemaakt van voorwerpen en liedfragmenten
rond vruchtbaarheidsriten uit de cultuur van Arnhem Land in Australië. Het is niet
ondenkbaar dat de overgang van dood, gemis en stilstand naar bruisend leven waarvan
Overgangsriten getuigenis aflegt, te maken heeft met gewijzigde omstandigheden
in Ten Berges eigen bestaan. Een directe relatie wordt uiteraard nooit gelegd: Ten
Berge schrijft geen naïeve belijdenislyriek.
Een ander auteur die uiterst behoedzaam omspringt met deze relatie is Nederlands
men-dichter bij uitstek, Gerrit Kouwenaar. Sommigen zijn al geneigd af te haken bij
de loutere veronderstelling van een mogelijk verband tussen de persoon Kouwenaar
en diens onpersoonlijk ogende taalbouwsels. Maar bij het verschijnen van Een geur
van verbrande veren (Amsterdam: Querido, 1991; 47 blz.) waren de recensenten het
erover eens dat hier een dichter aan het woord is die een dagje ouder wordt en weet
dat de dood op de loer ligt. Andere punten waar ze het over eens waren betroffen de
uitzonderlijk hoge kwaliteit van de nieuwe bundel en het feit dat Kouwenaars poëzie
eigenlijk helemaal niet zo ontoegankelijk is als vaak beweerd wordt.
Een geur van verbrande veren is Kouwenaars derde verzameling sinds de publikatie
van zijn Gedichten 1948-1978 in 1982. Het is een prachtig uitgevoerd boek, waarin
ieder gedicht begint met fraaie oranje kapitalen. Het is ook helemaal Kouwenaar,
zoals het programmatische openingsgedicht, ‘niet ver van de weg’, laat zien:
Onteigen het moment, het is leeg, het ligt
niet ver van de weg, de heg er omheen
staat voor niets, dus weiger zijn rijm, breek bot
weg de volgzame reis af, kraak leegstand, bezet
leg steen in het uitzicht, maak kunstlicht, verteer
hoe men vroeger zich uitvrat, besta het bederf
onteigen het eten, bezit het vergeten, her
inner geen uitweg, wees binnen, weeg niets
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dan het lood dat men nabootst, terwijl men
zijn vleugels openvouwt dichtvouwt terwijl men -

Veertien imperatieven in tien regels sporen aan om een reis af te breken, een
leegstaand moment te betrekken als was het een kraakpand, de ramen dicht te metselen
(?), de tijd stil te zetten en iedere gedachte aan vertrekken op te geven. De activiteit
in die besloten tijdeloze woning heeft met kunst te maken en het is wel niet te
vergezocht in het gedicht een aanmaning van de dichter aan zichzelf en zijn eigen
werk te zien. Net als Hans Faverey in zijn laatste bundels lijkt het ook Kouwenaar
hier immers te gaan om het stilleggen van de tijd binnen een begrensde ruimte - zoals
die van de poëzie. In elk geval speelt de tegenstelling tussen binnen en buiten
voortdurend mee in deze bundel, en steeds bevat zij een meerwaarde: ‘voor twijfel
/ moet men naar buiten, daar is het nog tijd’, en elders: ‘buiten de toekomst tot
kortzicht vernederd / binnen de toestand, een woord dat zich pleegt’. In het slotgedicht
heet het nog eens: ‘tijd kort het zicht’ en helemaal aan het eind: ‘het oneetbaar zilver
/ verteert het licht, bij wijze van nog spreken -’. Dergelijke hernemingen en variaties
binden de verschillende gedichten aan elkaar en maken aannemelijk dat er in de
bundel als geheel een overkoepelend concept zit dat te maken heeft met tijdelijkheid,
met de tijdstroom van het leven en het bezweren van de dood. De dramatiek van die
gedachte wordt echter in ieder gedicht beheerst door Kouwenaars volstrekt eigen,
feilloze techniek waardoor het abstracte tastbaar en zelfs eetbaar wordt en toch even
ongrijpbaar blijft. Dat doet niemand hem na.
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Boekbesprekingen en -aankondigingen
Jelle Stegeman, Übersetzung und Leser. Untersuchungen zur
Übersetzungsäquivalenz dargestellt an der Rezeption von Multatulis ‘Max
Havelaar’ und seinendeutschen Übersetzungen’. [Studia Linguistica
Germanica herausgegeben von Stefan Sondergger No 30] Berlin - New
York: Walter de Gruyter, 1991. 555 blz. ISBN 3-11-012470-X
Stegemans opzet en aanpak blijkt al uit de titel van zijn werk. In het theoretisch
gedeelte wijst hij onder andere op het ontbreken van een coherente theorie die
toepasbaar is op het verschijnsel ‘literaire vertaling’. Het valt moeilijk te ontkennen
dat de bestaande linguïstisch georiënteerde theorieën vaak normatief zijn en dat ze
zich voornamelijk tot de vertaalwerkzaamheid beperken. Stegeman daarentegen
tracht de vertaling als een communicatief proces te beschouwen en betrekt er ook
andere participanten bij. Het proces speelt zich niet alleen tussen de teksten en de
uitgangs- en doeltaal af maar ook de lezer wordt als een factor ingecalculeerd. Uit
de theorie volgende hypothesen worden in een reeks enquêtes getoetst. De auteur
beklemtoont de waarde die hij hecht aan de rol van de ‘competence’ van de lezer en
aan het begrip ‘equivalentie’ (‘Von Übersetzungsäquivalenz is die Rede, wenn die
(Teil-)Ergebnisse der Rezeptionshandlungen, die ausgangssprachliche und
zielsprachliche Teilnehmer eines übersetzungsspezifischen Kommunikationsprozesses
durchführen, identisch sind.’) Centraal in zijn onderzoek staat dus de vraag of de
receptie al dan niet van betekenis is voor het bereiken van een gelijkwaardige
vertaalequivalentie. De theoretische translatologische problematiek wordt daarmee
aan de ontvangst van de vertaling gekoppeld. Bijvoorbeeld de begrippen
‘Angleichung’ (dynamische Äquivalenz, verdeutschen) en ‘Verfremdung’ (formale
Äquivalenz, verfremden) worden door Stegeman niet als een bepaalde vertaalmethode
opgevat, maar als eigenschappen van een mededeling in de doeltaal beschouwd.
Als reden dat juist Max Havelaar werd gekozen, noemt Stegeman de grote betekenis
van de roman, maar hij wijst ook op de karakteristieke micro- en macrostructuur die
dit werk bijzonder geschikt maakt voor zijn onderzoek; hij zegt tenslotte dat dit
relatief oude boek vele Duitse vertalingen heeft gehad en daardoor ruime
mogelijkheden biedt om de betekenis van verouderde en modern aandoende elementen
nader te bestuderen. (Voor zijn vergelijkend onderzoek koos Stegeman vertalingen
van C. Derossi (1889), W. Spohr (1900/1952), K. Mischke (1900), P. Seliger (1903),
E.M. Lorebach (1927) en E. Stück (1948/1972).) Ook het uitheemse karakter van
Multatuli's roman maakte het hem mogelijk om de confrontatie
Verfremdung-versus-Angleichung in details te doen uitkomen. De auteur vergelijkt
niet de gehele vertalingen maar
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fragmenten: de toespraak tot de Hoofden van Lebak voor de vergelijkende analyse
op het niveau van de microstructuur, de eerste Droogstoppel-fragmenten, de
Havelaar-preek en tafelgesprekken voor de ontleding van de macrostructuur.
Daarnaast probeert Stegeman uit te zoeken of de bestaande verschillen in de micro-,
macro- en metastructuur van het origineel èn van de vertalingen relevant zijn voor
de receptie. De auteur geeft uitleg over gebruikte researchmethoden, formuleert
hypothesen, doet verslag van de enquêtes en trekt conclusies.
Eén opmerking tot slot. Stegemans opvatting (p. 150) dat alleen P. Seliger
Multatuli's ‘Aantekeningen en ophelderingen’ gedeeltelijk vertaald zou hebben is
niet juist want de meeste voetnoten die in de Duitse, èn in de Nederlandse, uitgaven
voorkomen zijn in wezen vertaalde/verminkte noten van Multatuli, zoals bij de alom
geprezen Spohr in zijn ‘Erläuterungen zu Indiismen’.
Het onderzoek dat Stegeman naar interessante aspecten van Multatuli's receptie
heeft ingesteld, biedt resultaten die boeiend zijn voor zowel de Multatuli-studie als
voor de vertaaltheorie.
Jerzy Koch (Wroclaw)

T.H. Drenjasova en L.S. Sjetsjkova, Praktietsjeskie koers Niederlandskovo
jazyka. Moskwa: Wysjaja Sjkola, 1989. 256 blz. ISBN 5-06-000435-X.
Dit leerboek Nederlands was blijkens de ondertitel bestemd voor Russische studenten
aan vreemde-taleninstituten in de voormalige Sovjet-Unie. Voorzover ik er als slecht
in het Russisch geverseerd beschouwer uit wijs kon, is het een degelijk leerboek dat
volgens de grammatica-vertaalmethode is ingericht - ook al is er uiteraard wel
aandacht voor de uitspraak. Alle twintig hoofdstukken hebben een thema (Het eten
in Nederland, Winkelen, Reizen e.d.) en dat biedt gelegenheid tot het aanbieden niet
alleen van het daarbij gebruikelijke vocabulaire maar ook van enige informatie over
Nederland. Hoewel sommige teksten nog de sporen van de Koude Oorlog dragen bij voorbeeld waar de rol van de vriendschapsvereniging Nederland-USSR wordt
opgehemeld - leggen de schrijvers toch ook keurig het Nederlandse parlementaire
stelsel uit. Het Nederlands is zeker niet feilloos, maar toch denk ik dat goed
gemotiveerde Russen er met behulp van een ervaren leraar redelijk Nederlands uit
kunnen leren. Een herziene uitgave schijnt overigens in voorbereiding te zijn.
Het boek bevat een inhoudsopgave, een alfabetisch gerangschikte lijst aangeboden
woorden en een register op de behandelde grammaticale verschijnselen.
Of het boek in Nederland te verkrijgen is weet ik niet - het werd de redactie door
een van de auteurs toegezonden. Het adres van de uitgeverij Wysjaja Sjkola is: 101430
Moskva, GSP-4, Herlinnaja oelietsa 29/14.
H.J. Boukema (Ankara)
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J. van Delden, Spreekwoorden en zegswijzen uit de bijbel. Utrecht: Uitgeverij
het Spectrum, 1990. 423 blz. ISBN 90-274-2480-2.
Jan Laugs, Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen, en
andere Roomse spreekwoorden en zegswijzen. 's-Gravenhage: Uitgeverij
BZZTôH, 1991. 96 blz. Fl. 9,90 ISBN 90-6291-664-3.
Wist u dat de uitdrukking Hij is niet van gisteren? zijn oorsprong vindt in de bijbel
(Job 8:9) en dat Een lust voor de ogen in het verhaal van de zondeval (Gen. 3:6)
voorkomt? De Heilige Schrift heeft, zoals in de meeste Europese talen, haar sporen
achtergelaten in het Nederlandse spraakgebruik.
In de Prismapocket van Van Delden zijn allerlei woorden, uitdrukkingen,
spreekwoorden en zegswijzen verzameld die al of niet rechtstreeks teruggaan op de
bijbel. In het meer dan 300 pagina's tellende hoofdstuk 5 vindt men op alfabetische
volgorde zeer uiteenlopende lemma's, van simpele woorden als ceder of evaatje (een
smal vrouweschortje) tot zegswijzen als De lier aan de wilgen hangen (ophouden
met dichten) en spreekwoorden als Men komt niet met kousen en schoenen in de
hemel (de weg naar de hemel is niet eenvoudig te begaan).
De lemma's geven de algemene betekenis, bevatten citaten en filologische en
lexicale gegevens. Buiten het lexicografische gedeelte zijn in dit boek hoofdstukken
gewijd aan de geschiedenis van de bijbel en zijn taal, aan oude en recentere vertalingen
en aan de Statenvertaling.
Met behulp van het personen-, zaken- en het woordenregister kan men snel de
benodigde informatie opzoeken: een prima naslagwerk voor paremiofielen en ieder
die nieuwsgierig is naar de herkomst van woorden en uitdrukkingen, waarvan we
vaak niet vermoeden dat ze teruggaan op de bijbel. Ook voor anderstaligen een nuttig,
handzaam boek met een schat aan informatie.
Heel anders van opzet is de bundel Roomse spreekwoorden en zegswijzen van Jan
Laugs. Het gaat hier om een selectie van 300 gangbare woorden en uitdrukkingen
die door lezers van het Katholiek Nieuwsblad (waarvan Laugs hoofdredacteur is) en
door Veronicakijkers en -luisteraars zijn verzameld en die betrekking hebben op
bijbel en christendom. Elk van de acht hoofdstukken behandelt een bepaald thema:
de kerk, God, de duivel, engelen en heiligen enz. Na een inleidend praatje over het
thema geeft de samensteller van elk lemma slechts summiere opmerkingen over
betekenis en gebruik, met hier en daar een persoonlijke kanttekening.
Deze selectie bevat overigens niet alleen zuiver ‘Roomse’ spreekwoorden en
zegswijzen als Zij is de zonde waard, al stond de Paus van Rome ernaast te janken.
Uitspraken als God weet het of Werken is bidden ontlenen uiteraard hun oorsprong
aan het christelijke leven in het algemeen.
Het boekje wordt opgeluisterd met een aantal humoristische illustraties: het is bij
mij wel in goede aarde gevallen...
Claudia Huisman (Straatsburg)
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Dagboek en brieven van Mewes Jans Bakker (1726-1824): een Friese
zendeling aan de zuidpunt van Afrika, ingeleid en uitgegeven door A.H.
Huussen Jr. en S.B.I. Veltkamp-Visser, Amsterdam, 1991. Fl. 45,-. ISBN
90-74112-01-3.
‘De Nederlandse overzeese expansie biedt een boeiend, soms afstotelijk, maar steeds
fascinerend schouwspel van het menselijk tekort in al zijn kleurschakeringen’. Zo
leiden de auteurs van de bovengenoemde recente studie een positief hoofdstuk uit
de Nederlandse koloniale missiegeschiedenis in. Mewes Jans Bakker was een van
de bijna in de vergeethoek geraakte laat-achttiende-eeuwse Nederlandse zendelingen
die zich verdienstelijk maakten met bekeringswerk in Zuid-Afrika. Afkomstig uit
Makkum, arriveerde deze Oost-Indiëvaarder in 1795 als opperstuurman van de
‘Vertrouwen’ in de Kaap en kwam niet lang daarna door de bemoeienissen van de
plaatselijke ‘Bid en Werk’-vereniging tot bekering, met het gevolg dat hij van toen
af zijn zeemansloopbaan vaarwel zei en zich met hart en ziel inzette voor de kerstening
en ontwikkeling van de Stellenbossche slaven. Van zijn hand zijn nog een soort
dagboek van de periode 1807-1811 en een aantal brieven over, die in het Friese
Rijksarchief te Leeuwarden bewaard worden en toevallig onder de aandacht van
Huussen en Veltkamp-Visser kwamen. Deze Groningse historici, die beiden al studie
hadden gemaakt van Zuidafrikaanse geschiedkundige onderwerpen, beseften
onmiddellijk het belang van de manuscripten. Ze laten de teksten van Bakker
voorafgaan door een uitvoerig inleidend deel (plus minus honderd bladzijden) dat
een fascinerend en rijkelijk gedocumenteerd beeld schept van het geestelijk leven
aan de Kaap tegen het einde van de achttiende en het eerste kwart van de negentiende
eeuw. Daardoor wordt nieuw licht geworpen op een stukje Zuidafrikaanse protestantse
kerkgeschiedenis en op de wortels van de latere N.G. Sendingskerk die in oppositie
zou treden met de ‘moeder’ N.G.-Kerk, die het apartheidssysteem geestelijk
onderschraagde. Uiteraard valt meer aandacht op de figuur van Bakker met zijn eigen
religieuze idealen en frustraties. Theologisch behoorde hij tot de Nadere Reformatie,
een richting binnen de Gereformeerde Kerk die veel nadruk legde op het gevoel en
de innerlijke beleving van het geloof. Zulks blijkt dan ook uit het dagboekgedeelte
van deze uitgave, door de uitgevers ter wille van de overzichtelijkheid verdeeld in
honderdenelf afdelinkjes.
Wie belang stelt in Zuidafrikaanse zendingsgeschiedenis zou samen met deze
studie de boeiende Afrikaanse roman Missionaris van Elsa Joubert (Kaapstad, 1988)
moeten lezen, die over Aart Antonij van der Lingen, een tijdgenoot van Mewes
Bakker, handelt. Bakkers dagboek wordt door het Suid-Afrikaanse Instituut,
Keizersgracht 141, 1015 CK Amsterdam uitgegeven (fl. 45,- plus fl. 7,50 porto en
verzendkosten).
W.F. Jonckheere (Pietermaritzburg)
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De werken van Jacob Haafner, deel I, bezorgd door J.A. de Moor en
P.G.E.I.J. van der Velde. Zutphen: Walburg Pers, 1992.
Werken uitgegeven door de Linschoten-vereeniging XCI. 367 blz., Fl.
69,50. ISBN 90-6011-777-8.
‘Niemand gaat naar de Indiën dan om zijn fortuin te maaken. Dat ongelukkig
werelddeel is het rasphuis van Europa geworden; deugnieten, verkwisters, boeven,
alle die wegens hunne misdaaden, of anderzins, uit hunne geboorteplaats zijn
verbannen, bankroetiers, en ander slecht volk, alles ijlt naar de Indiën als naar eenen
algemeenen prooij; alles wil er fortuin maaken; en hoe kan dit geschieden? niet dan
met de Maatschappij, welke zij dienen, te besteelen, of de arme Indiaanen te
onderdrukken, te plunderen, en te vermoorden. Van de 10 die van daar rijk te rug
komen, hebben er gewis 9 hunnen buit op deze wijze verkreegen’ (p. 169).
Wie mocht denken dat de ‘kajuitwachter’, klerk en schrijver Jacob Haafner met
deze deugnieten, verkwisters en boeven in ‘de Indiën’ (d.i. Indonesië, India, Sri
Lanka enz.) van omstreeks 1800 alleen privépersonen op het oog had, vergist zich:
hij doelde daarmee ook op artsen, predikanten en andere VOC-ambtenaren, in het
bijzonder op residenten en gouverneurs. Zo deelde hij van de resident van Cheribon
mee dat deze jaarlijks op Fl. 300.000,- inkomen ‘kon rekenen’, ‘zowel met het
afpersen der Indianen, als door sluikhandel en ontrouw omtrent de penningen der
Kompagnie’ (p. 121). Hoeveel zou dat in guldens van 1992 zijn? Dertig miljoen?
Dat is dan nog wel wat anders dan het gratis gras maaien voor de regent van Lebak
waarover Multatuli zich ruim 50 jaar later zo zou opwinden! Blijkbaar waren deze
misstanden in Haafners tijd zo algemeen dat hij het nodig oordeelde van een bepaalde
gouverneur (Schippers, van Malacca) mee te delen dat deze ‘zonder rijkdommen’
naar Patria terugkeerde.
Ik ontleen een en ander aan het eerste deel van een in drie delen van de
Linschoten-reeks te verschijnen heruitgave van het werk van Jacob Haafner. Deze
werken worden niet gepubliceerd in de volgorde waarin ze in het begin van de 19de
eeuw voor het eerst uitkwamen, maar zodanig dat ze bij elkaar een min of meer
chronologisch levensverhaal van Haafner vormen. Daarom zijn in dit eerste deel
achtereenvolgens het in 1820 posthuum uitgekomen Lotgevallen en Vroegere
zeereizen en het in 1806 verschenen Lotgevallen op een reize van Madras over
Tronquebaar naar het eiland Ceilon gepubliceerd. Behalve deze beide teksten bevat
dit deel een biografische schets van de auteur, appendices, noten van de bezorgers,
een glossarium, een bronnen- en literatuurlijst en een index op persoons- en
scheepsnamen alsmede op zaken.
‘Het uitvoerig glossarium stelde de bezorgers in staat de annotaties binnen redelijke
proporties te houden’, delen dezen tevreden in hun verantwoording mee. Die
tevredenheid deel ik niet: sommige annotaties leken me overbodig, bij andere woorden
had ik wel wat toelichting kunnen gebruiken. Zo wordt bij het bevolkingsprodukt
vogelnestjes in een noot meegedeeld: ‘eetbare vogelnestjes gemaakt door de
klipzwaluw’ (p. 343). Anderzijds wordt de lezer verondersteld te weten wat het woord
‘postil’ betekent in de zin: ‘(predikanten) leveren
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slechts een uittreksel uit de eene of andere oude postil’. Toegegeven, het staat in Van
Dale naar die wijsheid over de eetbare vogelnestjes net zo goed.
Een duidelijke lacune vond ik het ontbreken van iedere poging het door Haafner
beoefende genre in zijn tijd te plaatsen en zijn boeken met soortgelijke publikaties
te vergelijken. Bestond er ten dezen een literaire traditie en in hoeverre hield Haafner
zich daaraan - op die vragen had ik van de bezorgers antwoord willen hebben. Het
komt mij voor dat zijzelf geloof hechten aan Haafners herhaalde bewering dat het
allemaal echt waar is wat hij schrijft, terwijl dat natuurlijk net zo goed een
vertellerstruc kan zijn. Het doet ook wat vreemd aan dat de bezorgers met
bewonderenswaardige precisie alle door Haafner vermelde scheepsbewegingen en
personen in archieven hebben nagetrokken, maar anderzijds verzuimen te vermelden
of zijn niet-misse beschuldigingen op waarheid berustten en hoe erop werd gereageerd.
De Max Havelaar deed ‘een rilling door het land gaan’ maar Haafners geschriften
blijkbaar niet - dat moet op zichzelf al te denken geven.
Een laatste bezwaar betreft de wijze van teksteditie. Deze is kritisch maar zonder
dat tekstcorrecties worden verantwoord: ‘evidente drukfouten’ werden ‘stilzwijgend’
verbeterd en hetzelfde geldt voor ‘kleine ingrepen in de tekst’, die hebben
plaatsgevonden ‘om de leesbaarheid te verhogen’. Dit betekent dat deze uitgave voor
filologisch en taalkundig onderzoek onbruikbaar is. Als ‘leeseditie’ echter, d.w.z.
als uitgave die de, al of niet ware, boeiende lotgevallen van Haafner voor een groter
publiek toegankelijk maakt, voldoet ze alleszins.
H.J. Boukema (Ankara)

Gerard Termorshuizen & Kees Snoek, Adinda! Duizend vuurvliegjes tooien
je loshangend haar. Multatuli in Indonesië. Met een fotoreportage van
Bert Vinkenborg. Leiden: Dimensie, 1991. 160 blz., Fl. 43,95. ISBN
90-6412-092-7.
‘Is er hier soms meer gerechtigheid/ dan in de koloniale tijd?’
Dat vroeg de Indonesische dichter W.S. Rendra (geb. 1935) zich af in zijn gedicht
‘Voor de mensen van Rangkasbitung’. Deze retorisch bedoelde vraag kreeg toch een
antwoord: in november 1990 werd het gedicht in Indonesië verboden.
Dit gegeven ontleen ik niet aan de hierbij aan te kondigen publikatie, maar aan
Indonesië, Feiten en Meningen, XVI, 1 van februari 1991, waarin Rendra's gedicht
in Nederlandse vertaling staat afgedrukt.
Adinda! bevat twee essays over de Multatuli-receptie in Indonesië: Termorshuizen
schreef over de reacties op het uitkomen van de Indonesische vertaling van de Max
Havelaar in 1972, terwijl Snoek verzamelde en verwerkte wat er in de jaren 1987
en 1988 over Multatuli in de Indonesische pers verscheen. Die
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laatste serie reacties was het gevolg van vier gebeurtenissen in die jaren: de herdenking
van Multatuli's honderdste sterfdag, het besluit van de filmkeuring om Fons
Rademakers' film Max Havelaar, die twaalf jaar verboden was geweest, voor
vertoning vrij te geven, het Multatuli-congres aan de Universitas Indonesia en de
verschijning van W.F. Hermans' De raadselachtige Multatuli in Indonesische
vertaling. Aan zijn essay voegt Snoek een keuze uit de (vertaalde) recensies toe. Het
boekje vormt interessante lectuur waaruit duidelijk wordt dat er ook in Indonesië
Multatulianen en anti-Multatulianen te vinden zijn. Aan de essays is een foto-reportage
toegevoegd die Bert Vinkenborg in 1972 maakte van Lebak.
Het boek is door de stichting Dimensie zeer fraai uitgegeven. Minder fraai vind
ik dat in het colofon niet werd vermeld dat het hier om een bewerking van al eerder
gepubliceerde artikelen gaat en in het geval van Termorshuizen om een ongewijzigde
heruitgave.
H.J. Boukema (Ankara)

Maritza Coomans-Eustatia, Wim Rutgers en Henny E. Coomans (red.),
Drie Curaçaose Schrijvers in veelvoud. Boeli van Leeuwen, Tip Marugg,
Frank Martinus Arion. Zutphen: Walburg Pers, 1991. 544 blz. gebonden.
Fl. 45,-. ISBN 90-6011-758-1.
Dit boek bevat zo'n veertig nog niet eerder gepubliceerde artikelen over deze drie
schrijvers van onder anderen Albert Helman, Pim Heuvel, Walter Palm, Jaap
Oversteegen, Jos de Roo en Wim Rutgers. In vijf van die opstellen worden elementen
uit het werk van de drie schrijvers met elkaar vergeleken, veertien opstellen zijn
gewijd aan het werk van Boeli van Leeuwen, elf aan dat van Tip Marugg en twaalf
aan dat van Frank Martinus Arion. Het boek bevat ook biografische schetsen en
fotokaternen over de auteurs, alsmede bibliografieën van hun werk en van publikaties
over hun werk.
Als ik de inleiding goed begrepen heb, is deze verzameling vooral samengesteld
om nu ook eens aandacht te vragen voor Antilliaanse visies op het werk van deze
drie schrijvers, althans voor interpretaties van hun werk mede vanuit de context van
de Antilliaanse werkelijkheid. Hoewel me dat een gezond filologisch uitgangspunt
lijkt, kan ik niet zeggen dat ik in dit opzicht veel nieuws heb ontdekt. Oversteegens
artikel Antilliaanse listen: drie Curaçaose schrijvers en hun publiek biedt nog het
meeste, maar is niet meer dan een eerste aanzet die verdere uitwerking behoeft. Dat
neemt niet weg dat de bundel veel interessants te bieden heeft en voor verdere studie
van deze auteurs onmisbaar is, vooral vanwege de bibliografieën. Het is overigens
jammer dat de bibliografische overzichten van publikaties over de auteurs alfabetisch
op schrijver zijn gerangschikt: een indeling naar aard (b.v. recensies, interpretaties
en analyses, interviews, en dergelijke) en daarbinnen chronologisch was
overzichtelijker geweest.
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Het boek is prachtig uitgegeven maar als gevolg van kennelijk royale sponsoring
alleszins betaalbaar gebleven.
H.J. Boukema (Ankara)

P.C. Hoofts Reis-heuchenis. Naarde autograaf uitgegeven, ingeleid en
toegelicht door J. de Lange, met medewerking van A.J. Huijskes.
Amsterdam/Atlanta: GA, 1991. 280 blz. (Amsterdamer Publikationen zur
Sprache und Literatur 97). Fl. 60,- ISBN: 90-5183-233-8.
P.C. Hooft, de begaafde Amsterdamse regentenzoon, telg uit een welgesteld
koopmansgeslacht, reisde op 11 juni 1598 over zee naar de Franse havenstad La
Rochelle. Na een verblijf van enkele maanden op het handelskantoor van zijn neef
aldaar, begon hij op 4 februari 1599 de Grand Tour, de educatiereis door Frankrijk,
Italië en de Duitse landen. Achtereenvolgens kwam hij in Parijs, Marseille, Milaan,
Venetië, Rome en Florence. Hij reisde naar Holland terug over Augsburg, Frankfort,
Kassel, Emden, Groningen, Leeuwarden en de (toenmalige) Zuiderzee.
Nauwkeurig had de jeugdige reiziger genoteerd waar hij was geweest, wanneer,
hoe lang, maar ook wat hij had gezien en hoe hij dat had beleefd. Een serie reisnotities,
door Hooft Reis-heuchenis genoemd, die van grote waarde is voor ieder die interesse
heeft in Pieter Corneliszoon Hooft, zijn leven en zijn werk. Voor het eerst met
inleiding en aantekeningen uitgegeven, naar de in Den Haag bewaarde autograaf.

Lijst van docenten in de neerlandistiek aan extramurale universiteiten en
ledenlijst IVN, XXIV, juni 1992. Woubrugge: IVN, Den Haag: Nederlandse
Taalunie. Fl. 10, - ISBN 0924-848 X
De onlangs verschenen XXIV editie van bovengenoemde publikatie is te bestellen
door storting van Fl. 10,- per exemplaar op postbankrekening 3314917 t.n.v. IVN,
Woubrugge, onder vermelding van ‘docentenlijst’.

Video ‘Meesters in de schilderkunst’ Cor Koppies. Postbus 75242, 1070
AE Amsterdam VHS Systemen: PAL Fl. 49,95, NTSC Fl. 69,95, SECAM
Fl. 69,95
Docenten Nederlands en Nederlandkunde in het buitenland verheugen zich altijd als
er nieuw videomateriaal verschijnt waarmee ze hun studenten vertrouwd kunnen
maken met de terecht beroemde Nederlandse meesters in de schilderkunst. Het
verschijnen van videobanden over Rembrandt, Van Gogh, Mondriaan is dan ook
goed nieuws voor de docent die zijn lessen wil opfleuren met de
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mogelijkheden van de hedendaagse media. Cor Koppies Video heeft in samenwerking
met de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) een aantal video's geproduceerd die voor een
levendige illustratie moeten zorgen van ons kunstbezit. Voor de opnames van de
eerste drie video's zijn de beste Nederlandse filmers (Nico Crama, Piet Hoenderbos,
Bert Haanstra) maandenlang in touw geweest. Met dit initiatief heeft de RVD nochtans
geen primeur. De Nederlandse Taalunie had al eerder een dergelijk initiatief genomen
en stelt sinds 1985 een aantal videobanden ter beschikking over o.m. Vincent Van
Gogh (‘Vincent’, 1977), De Haagse school (‘De argelozen, Schilders van de Haagse
school’, 1977).
Een eerste videoband van de RVD is een film van Bert Haanstra over het leven
van Rembrandt. De film, die een twintigtal minuten duurt, geeft ons een overzicht
van het leven van Rembrandt tussen zijn eerste en laatste zelfportret. De film bevat
weliswaar schitterende beelden van de grote werken als De Anatomische les, De
Nachtwacht, De Staalmeesters, Het Joodse bruidje, maar jammer genoeg is er nergens
enig verdiepend commentaar. De begeleidende tekst beperkt zich tot nietszeggende
clichés (bij ‘De Staalmeesters’ b.v. ‘weer heeft hij een groots werk voltooid’) of tot
pseudo-poëtische uitingen in de trant van ‘In de schaduw van zijn eigen bestaan leeft
het heimwee naar het licht van de Heilige Familie’. Het ontbreekt ten enenmale aan
artistieke analyse of iconografisch interessante begeleiding bij de kijkervaring. Deze
video verdwijnt in het niet in vergelijking met de prachtige televisiefilm over
Rembrandt: Met het oog op Rembrandt van George Hulshof en regisseur Kees van
Langeraad. Deze recente 54 minuten durende kunstfilm is een fascinerende
twintigste-eeuwse speurtocht naar een zeventiende-eeuws genie. We mogen hopen
dat de RVD die film ook op video ter beschikking zal stellen. Die film slaagt er
namelijk wel in ons dichter bij het genie van Rembrandt te brengen zowel door
artistieke vergelijkingen als door indringend iconografisch commentaar.
De tweede kunstenaar die in de videoreeks aan bod komt is Van Gogh. In dit
videoportret (26 minuten) heeft Van Gogh-specialist Jan Hulsker, die al in 1963 het
boekje Wie was Van Gogh publiceerde, geprobeerd aan de hand van brieffragmenten
en representatieve werken het leven van Van Gogh te reconstrueren. Deze
reconstructie is slechts gedeeltelijk geslaagd: weliswaar wordt er filmisch een mooie
parallel getrokken tussen de werken en de leefwereld van Van Gogh, maar nergens
is er enige artistieke interpretatie. Nochtans was het zeer goed mogelijk geweest juist aan de hand van brieffragmenten - de artistieke Werdegang van Van Gogh te
schetsen. Zijn evolutie van donker Brabants realisme, over Parijs' impressionisme,
naar Zuidfrans expressionisme zou schitterend te illustreren zijn met exemplarische
brieffragmenten. Maar deze kans is hier dus gemist. Bovendien is de commentaarstem
van een dermate lamentabele kwaliteit dat alle fut uit de film verdwijnt.
Eerlijk gezegd was de film uit 1977, Vincent, mij dan nog liever en die kan door
buitenlandse docenten nog steeds bij de ambassades geleend worden.
Op dezelfde Van Gogh-cassette staat overigens nog een film van 17 minuten
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over het leven van Frans Hals. Maar ook die biedt niet veel meer dan een geïllustreerd
levensverhaal en ook die ontbreekt het aan analytisch artistiek en kunsthistorisch
commentaar. Dan verkies ikzelf nog het docudrama over het leven en werk van Hals
dat de Nederlandse televisie zowat een jaar geleden heeft geproduceerd.
De derde video-cassette is gewijd aan Mondriaan en bestaat uit twee verschillende
films: Piet Mondriaan - een filmessay van Nico Crama (18 min.) en Mondriaan in
New York van Piet Hoenderbos (43 min.). De film van Crama is een geslaagde
combinatie van zorgvuldig gekozen schilderijen en biografische documenten. Hier
is niet alleen een onthullend portret getekend van de schilder, maar bovendien wordt
ook Mondriaans ontwikkeling van naturalisme in de trant van de Haagse school tot
pure abstractie, in een begrijpelijk en samenhangend teksten-beeldgeheel geschetst.
Deze film is dus wel de moeite waard. De tweede film op deze cassette is dan meer
een soort achtergronddocumentaire van Mondriaans New Yorkse periode, maar
beslaat dus slechts de drie laatste jaren van zijn leven.
De Rijksvoorlichtingsdienst heeft met de drie hier besproken videofilms alles bij
elkaar geen groots materiaal ter beschikking gesteld. Het is jammer dat een dergelijk
lovenswaardig project zo'n magere uitwerking gekregen heeft. Als we die drie
produkties bij voorbeeld vergelijken met de schitterende kunstfilms die Rudolf van
de Perre over de Vlaamse kunst (Het Lam Gods, Van Eyck, Breughel) heeft
gerealiseerd dan kunnen we niet anders dan betreuren dat de RVD zo veel geld zo
slecht besteed heeft. Natuurlijk zijn de kunstfilms van Van de Perre Europees
bekroond, maar misschien kunnen ze als inspiratiebron dienen voorvolgende
produkties. Voor de docenten Nederlands in het buitenland kunnen we alleen maar
hopen dat de Administratie Kanselarij en Voorlichting van de Vlaamse Gemeenschap
het voorbeeld van de Nederlandse RVD volgt en die juweeltjes van Van de Perre
ook op video ter beschikking stelt. Daar mogen ze voor mijn part de recente films
over Permeke (docudrama van H. Storck en Patrick Conrad) en Ensor (‘Zot, dwaas,
boosaardig’) aan toevoegen want die mogen best in het buitenland gezien worden.
L. Beheydt (Louvain-la-Neuve)
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Van buiten de muren
Op 11 januari 1992 overleed professor Theodoor Weevers die van 1931 tot 1971
Nederlands had gedoceerd aan Bedford College, University of London, wat
waarschijnlijk een record betekent in de geschiedenis van de buitenlandse
neerlandistiek.
Toen hij op 68-jarige leeftijd volgens het universitair statuut moest aftreden, zag
hij zich nog helemaal niet als een gepensioneerde en was hij graag nog veel langer
doorgegaan. Wel was hij blij dat hij meer tijd kreeg voor zijn onderzoek van het werk
van zijn vereerde leermeester Albert Verwey. Twee boeken heeft hij in die jaren nog
gepubliceerd: Droom en beeld; de poëzie van Albert Verwey (1978) en Vision and
form in the poetry of Albert Verwey (1986). Met zijn Poetry of the Netherlands in
its European context, 1170-1930 (1960) en Mythe en vorm in de gedichten van Albert
Verwey (1965) vormen zij een blijvend monument voor zowel Verwey als voor
Weevers zelf.
R.P. Meijer

Australië
University of Melbourne
Terwijl de universiteit van Auckland (Nieuw-Zeeland) onlangs werd verblijd met
de oprichting van een eigen studierichting Nederlands, sluit Melbourne dit jaar, op
de kop af vijftig jaar na invoering ervan, zijn poorten voor geïnteresseerden in dit
vak. Om budgettaire redenen besloot de Nederlandse Taalunie eerder al om de steeds door een ‘native speaker’ beklede - tweede post niet langer financieel te
ondersteunen. Gezien het relatief geringe aantal studenten (jaarlijks zo'n 20 à 25)
ziet de universiteit er op haar beurt nu ook geen heil meer in om het door Bruce
Donaldson in vaste dienst beklede senior-lectoraat in het Nederlands te handhaven.
Dit besluit kon zo gemakkelijk genomen worden, omdat Bruce in eerste instantie
gekwalificeerd is als germanist en de vraag naar docenten Duits dezer dagen juist
erg groot is. Over de vraag of iemand, na zich bijna twintig jaar vrijwel uitsluitend
met Nederlands en Afrikaans beziggehouden te hebben, zo'n stap ook werkelijk van
de ene dag op de andere kan zetten, bekommert men zich niet. Toch schrijven de
universitaire bestuurders het streven naar ‘excellence’ nog altijd hoog in hun vaandel...
De teloorgang van de neerlandistiek in Melbourne ging zeer geleidelijk. Nadat
tientallen studenten in de jaren veertig en vijftig de collegebanken vulden, liep
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hun aantal vanaf de jaren zeventig langzaam maar zeker terug. Daarbij speelden
verschillende factoren een rol. In de eerste plaats verdween een categorie van
traditionele geïnteresseerden: de kinderen van in de jaren vijftig geëmigreerde
vaderlanders. Hùn kinderen zijn volop Australiërs geworden en voelen geen
emotionele band meer met Nederland. Het grootste contingent oud-Nederlanders
woont bovendien in de buitenwijken van de gigantische stad Melbourne, hetgeen
een regelmatige reis naar de binnenstad tot een bijzonder zware opgaaf maakt. In de
beginjaren ondervond ons vak aanzienlijke stimulering van de kant van het
Departement (Germanic Studies) en de Faculteit. Honours-studenten Duits dienden
bijvoorbeeld verplicht een jaar lang Nederlands te doen, terwijl alle ‘Arts’-studenten
een vreemde taal in hun pakket moesten opnemen. Nederlands werd daarbij speciaal
aanbevolen, vooral door de grote afdeling Engels. Nadat al deze begunstigende
omstandigheden waren weggevallen, werd het een beetje stil rond de Nederlandse
afdeling. Vanaf het midden van de jaren tachtig werd dan ook duidelijk dat het aantal
kandidaten voor een ‘honours degree’ te gering was om het geven van speciale
colleges aan een dergelijke groep studenten nog langer te rechtvaardigen. Nu valt
ten slotte de bijl in de gewone ‘pass’-cursus. Zag het er aanvankelijk naar uit dat
alleen het derde jaar aan de bezuinigingsdrift van universiteit en Taalunie opgeofferd
zou worden, op 13 november 1991 werd besloten dat Nederlands met ingang van
het studiejaar 1993 in zijn geheel zal worden opgeheven. Als universitair vak houdt
het daarmee in Australië op te bestaan.
Wim Hüsken (v.h. Melbourne)

Zuid-Afrika
De studie Nederlands in een post-koloniaal Zuid-Afrika
Op 25 september 1991 vond de installatie plaats van prof. dr. Vernon February,
medewerker van het Afrika Instituut van de Rijksuniversiteit Leiden, tot bijzonder
hoogleraar aan het Departement Afrikaans van de Universiteit van Wes-Kaapland
(UWK), voorlopig voor een periode van vijf jaar. In zijn inaugurele rede, getiteld
‘Laat het ons ernst wezen’: 'n Blik van binne en buite, pleit February voor een herstel
van de positie van het Nederlands in Zuid-Afrika. Een positie die op veel
departementen Afrikaans/Nederlands op dit moment ter discussie staat.
Het Nederlands dreigt in Zuid-Afrika van een aantal universitaire curricula afgevoerd
te worden; aan de Universiteit van Durban-Westville is dit reeds gebeurd. Aan de
Universiteit van Wes-Kaapland wordt de afdeling Nederlands binnenkort opgeheven
en zal Nederlands als keuzevak worden aangeboden binnen het departement Afrikaans.
Aan de meeste andere universiteiten is Nederlands nog steeds een verplicht onderdeel
van de studie Afrikaans.
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Het Nederlands staat onder druk. Studenten die tijdens hun studie Afrikaans verplicht
zijn colleges Nederlands te volgen, verliezen gauw hun belangstelling voor het
Nederlands en zien het vak vaak als onnodige ballast. Daar komt nog bij dat ongeveer
de helft van de docenten die Nederlandse literatuur doceert, niet bij machte is
Nederlands te spreken, noch ooit Nederland heeft bezocht. Het lezen van Nederlandse
teksten hoeft echter geen problemen op te leveren, Zuidafrikaanse studenten zijn
binnen een maand in staat hedendaags Nederlands te lezen. Over het algemeen luidt
de klacht dat Nederland en de Nederlandse cultuur te ver van de Zuidafrikaanse
belevingswereld afstaan. In hoeverre de academische en culturele boycot hier debet
aan is, is een open vraag.
Op dit moment wordt er in academische kringen druk gedebatteerd over de status
van het Afrikaans in het ‘nieuwe Zuid-Afrika’. Behoudt het zijn bevoorrechte status
als officiële taal, of krijgt het een regionale status? Het hoeft geen betoog dat de
positie van het Nederlands sterk samenhangt met die van het Afrikaans. In de context
van het kolonialisme wordt het Afrikaans gezien als de taal van de onderdrukker.
De hegemonie van het Afrikaans leidde tot verzet van de onderdrukte klasse,
culminerend in de bloedige scholierenopstand in Soweto in 1976. Daarna echter
kwam er langzamerhand een omslag vanuit de gedomineerde klasse, hetgeen leidde
tot een ‘bevrijding’ en daarmee herwaardering van het Afrikaans.
Op het eerste grote cultuurcongres van het ANC in 1982 in Amsterdam werd door
Cosmo Pieterse een pleidooi geleverd voor de herwaardering van het Afrikaans.
Afrikaans, zo betoogde hij, was niet alleen de taal van de blanke onderdrukker, het
was evenzeer de taal van de onderdrukte, de gedomineerde klasse die in dit geval
niet-blank was. Van de naar schatting vijf miljoen Zuid-Afrikanen die Afrikaans als
moedertaal spreken, is ongeveer de helft niet-blank. Pieterse toonde aan dat het
Afrikaans als ‘blanke’ taal een misconceptie was, opgedrongen door een beleid dat
gescheiden ontwikkeling langs raciale lijnen propageerde. Het Afrikaans was juist
zeer geschikt om een gevoel van onvrijheid uit te drukken; zo gebruikte de dichter
Leipoldt aan het begin van deze eeuw het Afrikaans om zijn anti-Engelse gevoelens
na de Boerenoorlog te verwoorden en gebruiken hedendaagse zwarte dichters als
Sipho Sepamla en Sandile Dikeni eveneens het Afrikaans om hun gevoelens van
onvrijheid uit te drukken.
De grote doorbraak voor het ‘bevrijde’ Afrikaans kwam in 1987 op het
CASA-congres (Culture in Another South Africa), opnieuw in Amsterdam. Hier was
een groot aantal sprekers dat zich van het Afrikaans bediende, zoals Pieter Snijders,
Farouk Asfad, en Vernon February. Daarna volgde in 1989 het schrijversberaad dat
door IDASA (Institute for a Democratic Alternative in South Africa) en het ANC in
Victoria Falls, Zimbabwe, georganiseerd was. Hieraan namen schrijvers deel als
Breyten Breytenbach, Albie Sachs, Gilian Slovo, Mandla Langa, Rebecca Makondo,
Antjie Krog, Jeremy Cronin, André Brink en Vernon February. Tijdens dit congres
vond een verdere depolitisering van het Afrikaans plaats: voor het eerst was er
aandacht voor het alternatieve Afrikaans, zoals gebruikt in de ‘gay’ literatuur, en het
township-Afrikaans,
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‘flaai-taal’ genoemd. ‘Flaai-taal’ (afgeleid van het Engelse ‘fly’ = schelm) is de taal
van de straat, een mengeling van Afrikaans, Engels, en de inheemse zwarte talen.
February's inaugurele rede geeft een aantal argumenten die pleiten voor het herstel
van de positie van het Nederlands in een post-koloniaal Zuid-Afrika. Als men de
werkelijke geschiedenis van het land wil bestuderen, moet gekeken worden naar wat
oorspronkelijk in Zuid-Afrika zelf geschreven is. Deze teksten zijn in 17de- en
18de-eeuws Nederlands. Bij het schrijven van de geschiedenis van Zuid-Afrika
hebben de Engelsen volgens February nooit de moeite genomen naar deze bronnen
te kijken. Om de oude mythes te kunnen ontmaskeren is het zijns inziens noodzakelijk
terug te keren naar de oorspronkelijke bronnen.
Ten tweede, zo zegt hij, heeft men in Zuid-Afrika, omdat de hele taalkwestie
gepolitiseerd is, zekere anti-koloniale Nederlandse schrijvers uit het oog verloren.
Bestudering van werken als Max Havelaar van Multatuli en De berg van Licht van
Louis Couperus kan relevant zijn voor het post-koloniale literatuurdebat zoals dat
op dit moment in Zuid-Afrika gevoerd wordt. Verder, betoogt hij, moeten we niet
vergeten dat er in andere door Nederland gekoloniseerde gebieden, met name in
Suriname en op de Antillen, ‘gekleurde’ schrijvers zijn die in het Nederlands schrijven,
bijvoorbeeld Frank Martinus Arion, Tip Marugg, en Edgar Cairo, en dichters als
Marinus Harridad Lutchman, die onder het pseudoniem Shrinivasi schrijft, en Robert
Rafelis, bekend als Dobru. Zuidafrikaanse studenten moeten deze teksten kunnen
lezen. Het kan een bijdrage leveren aan een reconstructie van hun eigen geschiedenis;
de tijd is, zo betoogt hij, rijp om te onderzoeken wat er werkelijk gebeurd is.
Wellicht kan de herwaardering van het Nederlands een concrete uitwerking vinden
in een aanpassing van de uitsluitend op Nederland gerichte literatuursyllabus.
Op een symposium dat als onderdeel van een cultureel festival in maart 1992 werd
georganiseerd door een progressief Afrikaanstalig opinieweekblad, kwam de positie
van het Nederlands in een post-koloniaal Zuid-Afrika opnieuw aan de orde. Het
symposium vond plaats op UWK, waar rector magnificus Jakes Gerwel de
openingsrede uitsprak. Gerwel sprak over een noodzakelijke herverkenning van de
relatie tussen Afrikaans en Nederlands. Het Afrikaans, aan het begin van de jaren
'80 op deze universiteit losgekoppeld van het Nederlands, moet in zijn visie ook in
het ‘nieuwe Zuid-Afrika’ losgekoppeld blijven. Het Nederlands moet, en hiermee
wijkt hij af van February, in Zuid-Afrika als een buitenlandse taal bestudeerd worden,
net zoals het Frans of Duits. Het Afrikaans, zo zei hij, is een discours in, van en over
Afrika, het is een taal van Afrika, en heeft niets met het bevoogdende Nederland te
maken.
Een ander verband waarin voor de studie van het Nederlands plaats zou kunnen
zijn in het post-koloniale Zuid-Afrika, zag hij in een Zuid-tot-Zuidverbintenis, d.w.z.
in onderzoeksverbintenissen met universiteiten in de voormalige Nederlandse
koloniën. Als het Nederlands al in relatie tot het Afrikaans
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bestudeerd zou moeten worden, zou dat alleen maar in relatie met andere landen
kunnen gebeuren die dezelfde koloniale banden delen. Voor een
Noord-tot-Zuidverbintenis zag Gerwel geen plaats meer; de vernieuwende ontginning
van de mogelijkheden voor de studie van het Nederlands moeten duidelijk horizontaal
en niet vertikaal gezocht worden.
De eerste kennismaking tussen Zuidafrikaanse en Surinaamse en Antilliaanse
academici en schrijvers vond in oktober 1991 plaats, tijdens een door de Vlaamse
Raad en de Taalunie in Brussel georganiseerd colloquium over de positie van het
Nederlands in de wereld. Voor Tony Links, voormalig hoofd van het Departement
Afrikaans aan UWK, bleek deze kennismaking een openbaring te zijn. Hij zag
mogelijkheden voor samenwerking op gezamenlijke onderzoeksterreinen, want ‘het
bloed dat ons bindt, is dikker dan het water dat ons scheidt’. Ook van Antilliaanse
kant zag men voordelen in samenwerking; zo zag Frank Martinus Arion bijvoorbeeld
in het Afrikaans werkwoordsysteem (dat geen vervoegingen kent) een oplossing
voor het probleem van de werkwoordsvormen in het Caraïbisch-Nederlands.
Dat deze zo wenselijk geachte samenwerking ook tot problemen kan leiden, werd
duidelijk toen de Surinaamse sociolinguïst Hein Eersel tijdens het UWK-symposium
onderscheid maakte tussen vier vormen van het Nederlands: op de eerste plaats
noemde hij wat in Suriname Noordzee-Nederlands genoemd wordt, in de volksmond
‘aardappel-Nederlands,’ op de tweede plaats Afrikaans-Nederlands; verder Caraïbischen Indisch-Nederlands, waarbij hij de aantekening maakte dat de twee laatstgenoemde
dichter bij het Noordzee-Nederlands staan dan het Afrikaans-Nederlands. Hein
Willemse (UWK) tekende fel bezwaar aan tegen deze indeling: in zijn visie bestaat
er geen Afrikaans-Nederlands, hij zei dat het hoog tijd is dat er evenredige
verhoudingen tussen het Nederlands en het Afrikaans ontstaan, anders is er geen
plaats voor het Nederlands in Zuid-Afrika. Hij waarschuwde voor een nieuwe
bevoogdende houding van het Nederlands. Eersel zei, gezien de ontwikkelingen in
Zuid-Afrika, deze positie wel te begrijpen, maar maande Willemse toch de historische
banden niet uit het oog te verliezen.
Dat het Nederlands in Zuid-Afrika onder druk staat, is duidelijk. De oprichting van
een Zuidafrikaanse Vereniging voor Neerlandistiek in januari 1992, op het eerste
Neerlandistiek-congres in Zuid-Afrika sinds het opheffen van de academische en
culturele boycot, kan als een soort tegenwicht tegen deze druk gezien worden. Wellicht
komt de vereniging op het juiste moment om het tij te keren.
Loes Nas (Kaapstad)
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