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[Neerlandica extra Muros - februari 1995]
De lexicologie van het Nederlands
Dirk Geeraerts (Leuven)
Het terrein van de lexicologie 1. Grenzen
De status van de lexicologie als taalkundige discipline is niet helemaal
onproblematisch. Als men het onderzoeksterrein van de taalkunde probeert in te
delen volgens de aard van de onderzochte taalverschijnselen, dan lijkt met de reeks
klank - woorddeel - woord - zin - tekst op natuurlijke wijze een indeling samen te
hangen in respectievelijk fonologie morfologie, lexicologie, syntaxis, en pragmatiek.
De plaats van de lexicologie in deze ordening is echter minder voor de hand liggend
dan het lijkt, omdat we op theoretische gronden verplicht zijn een verfijning aan te
brengen bij het begrip ‘woord’, dat aan de basis ligt van de indeling. Op dezelfde
manier waarop we de koppeling van het pretheoretische concept ‘klank’ aan de
fonologie moeten verfijnen door rekening te houden met het onderscheid tussen
klanken en fonemen, moeten we rekening houden met het onderscheid tussen woorden
en lexemen bij de definitie van de lexicologie.
Lexemen (of lexicale elementen) zijn de bestanddelen van het lexicon, waarbij we
onder ‘lexicon’ niet in de eerste plaats aan woordenboeken denken, maar aan een
onderdeel van de wetenschappelijke taalbeschrijving dat op een theoretisch
gefundeerde manier wordt afgebakend. Die afbakening gebeurt traditioneel met de
overweging dat het lexicon die betekenisdragende taalbouwsels bevat, waarvan de
betekenis (of meer in het algemeen, de linguïstische eigenschappen) niet voorspeld
kan worden op grond van algemene regels. Deze definitie (die ook terug te vinden
is in Bloomfields veelgeciteerde omschrijving van het lexicon als ‘the basic list of
irregularities of a language’) is de laatste tijd wel enigszins onder vuur komen te
liggen, omdat men is gaan inzien dat het lexicon niet een volledig ongestructureerde
verzameling geïsoleerde elementen is. Tussen wat zonder uitzonderingen beregeld
kan worden en wat slechts als een onsystematisch, op zichzelf staand feit kan worden
beschreven, bevinden zich verschijnselen met verschillende graden van systematiek
en beregelbaarheid. Hoe dat ook zij, taalkundigen zijn het er, los van hun theoretische
definitie van het lexicon, zonder meer over eens dat ‘lexeem’ een ruimer begrip is
dan ‘woord’. Aan de ene kant zijn er immers eenheden in het lexicon die kleiner zijn
dan woorden, nl. (gebonden) morfemen, en aan de andere kant zijn er lexicale
elementen die groter zijn dan woorden, nl. idiomen en andere vaste verbindingen.
(Wie om een terminologie verlegen zit, zou hier eventueel kunnen spreken van
infralexicale en supralexicale lexemen.) Als we dan de lexicologie zouden definiëren
als de wetenschappelijke studie van de lexemen van een taal, dan omvat de
lexicologie, naast de eigenlijke woordstudie zoals die bijvoorbeeld in de lexicale
semantiek gerealiseerd wordt, ook nog de morfologie en de
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fraseologie.
Het probleem is dan dat verschillende taalkundige tradities op een andere manier
omspringen met deze indeling. Hoewel de lexicologie in de hier gedefinieerde zin
een traditioneel onderzoeksterrein is in o.a. de Franse, Duitse en Slavische linguïstiek,
behandelt de Angelsaksische linguïstiek de drie subgebieden van de lexicologie bij
voorkeur als aparte disciplines: morfologie, lexicale semantiek, en fraseologie worden
dan afzonderlijk genoemd, veeleer dan dat ze als onderdelen van het vakgebied
‘lexicologie’ worden gezien. Typerend is in dit verband dat Engelstalige inleidingen
in de taalkunde het begrip ‘lexicologie’ veelal niet eens vermelden; zelfs in
overzichten van de semantiek als Lyons (1977) of Cruse (1986) vindt men het niet
terug. Omgekeerd zijn alle recente inleidingen in de lexicologie van het Engels in
ruime zin (Hansen et al. 1985, Tournier 1988, Lipka 1990) geschreven door auteurs
die stammen uit één van de Continentale taalgebieden waarin de lexicologie
traditioneel wel als een aparte discipline wordt erkend. Hetzelfde geldt overigens
voor inleidingen tot de algemene, niet-taalspecifieke lexicologie: die zijn er
bijvoorbeeld wel in het Duits (Kastovsky 1982, Schwarze & Wunderlich 1985), maar
niet in het Engels. (Deze vaststelling geldt anderzijds niet voor de overzichten van
de toegepaste lexicologie - d.w.z. de studie van het lexicon in het kader van de
toegepaste linguïstiek - die in het Engels verschenen zijn, zoals Carter 1986 en
Jackson 1988).
Sluit de situatie in het Nederlandse taalgebied meer aan bij het Angelsaksische,
of juist meer bij het Continentale model? Het lijkt gepast hier van een tussenpositie
te spreken, omdat van beide patronen wel kenmerken terug te vinden zijn. Aan de
ene kant wordt in ieder geval de morfologie duidelijk meer als een aparte discipline
dan als een onderdeel van het primaire vakgebied ‘lexicologie’ beschouwd. Van de
fraseologie kan dat niet gezegd worden, maar dat heeft misschien meer te maken
met het feit dat het fraseologische onderzoek binnen het geheel van de Nederlandse
taalkunde helemaal een marginale positie inneemt, dan met een duidelijk beeld over
de grenzen van de lexicologie. Aan de andere kant heeft de lexicologie als aparte
discipline wel degelijk een eigen positie in het landschap van de neerlandistiek. Er
bestaan weliswaar geen Nederlandstalige inleidingen in de lexicologie zoals die
bijvoorbeeld in het Frans (Picoche 1977, Wunderli 1989) wel bestaan, maar de
lexicologie heeft alvast met het bestaan van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie
in Leiden wel een institutionele verankering in de neerlandistiek. Bovendien is zowel
in Leiden als in Amsterdam een gespecialiseerde studie in de lexicologie (plus
lexicografie) mogelijk, en richt de reeks monografieën die onder de titel Aan het
woord wordt uitgegeven onder de redactie van A. Moerdijk, W. Pijnenburg, P. van
Sterkenburg en M.C. van den Toorn, zich expliciet op de ‘bevordering van de
lexicologie, lexicografie, filologie en dialectgeografie in het Nederlandse taalgebied’.
Kortom, ‘lexicologie’ is voor de neerlandistiek geen onbekende of onbetekenende
discipline, al is het niet helemaal zeker of we er de morfologie toe moeten rekenen
of niet. In wat volgt, zal dat niet gebeuren: we laten de
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morfologie buiten beschouwing, en kijken verder uitsluitend naar de fraseologie en
de woordenschatstudies in beperkte zin.

Het terrein van de lexicologie 2. Onderzoekszwaartepunten
Is de externe afbakening van het gebied van de lexicologie onderhevig aan enige
vaagheid, de interne opdeling van het terrein wordt dan weer bemoeilijkt door het
gegeven dat de potentiële indelingscriteria elkaar doorkruisen. Er zijn drie belangrijke
distincties die voor enige orde kunnen zorgen: het onderscheid tussen synchronie en
diachronie, het onderscheid tussen theoretische en toegepaste lexicologie, en het
onderscheid tussen een taalstructurele en een variationele aanpak. In dit overzicht
richten we de aandacht uitsluitend op het ‘zuivere’, niet-toegepaste onderzoek.
Daardoor blijven sectoren als de woordenschatdidactiek en het onderzoek van het
Nederlands als tweede taal buiten beschouwing. Ook de lexicografie, zowel in haar
traditionele papieren vorm als in haar electronische, computationele variant, valt in
principe binnen het terrein van de toegepaste linguïstiek. Omwille van het descriptieve
belang van een aantal lexicografische produkten zullen we hier de grens tussen
toegepaste en niet-toegepaste lexicologie echter op een soepele manier hanteren; de
theoretische lexicografie (de theoretische bezinning op de lexicografische activiteit)
laten we in ieder geval wel systematisch buiten beschouwing.
In het diachrone onderzoek gaat de aandacht vooral naar etymologische
vraagstukken. Dat resulteert in afzonderlijke woordstudies (zoals Moerdijk 1990a),
in studies over specifieke lexicogenetische mechanismen (m.n. over recente
ontleningsprocessen en de invloed van vreemde talen op het Nederlands - zie o.m.
Posthumus 1986), in etymologische woordenboeken van een bepaald type woorden
(zoals de eponiemenwoordenboeken van Sanders 1990 en Grauls 1991), of in
algemene etymologische woordenboeken (zoals Van Veen 1989, om alleen maar de
meest recente aanwinst te noemen). Het diachrone onderzoek kan echter ook de vorm
aannemen van een historische studie van afzonderlijke woorden of woordvelden,
zonder dat daarbij etymologische vragen naar de herkomst van de woorden centraal
staan. Een opmerkelijk voorbeeld is Van den Toorns beschrijving van het taalgebruik
van de NSB (1991).
Binnen het terrein van de synchrone, ‘zuivere’ (d.w.z. niet-toegepaste) lexicologie
berust het onderscheid tussen een structurele en een variationele aanpak op hetzelfde
principe als wat in de historische taalkunde wel een ‘interne’ versus een ‘externe’
taalgeschiedenis genoemd wordt: het interne perspectief richt zich op de taal als een
structuur van regels en lexicale elementen, een tekensysteem met eigen kenmerken;
het externe perspectief kijkt naar de taal als een maatschappelijke gedragsvorm die
reëel bestaat in tijd en ruimte, en die daarbij ook aan variatie onderhevig is. Het
interne perspectief leidt tot de studie van de grammatica van een taal; het externe
perspectief verwijst naar dialectologisch en sociolinguïstisch taalgedragsonderzoek.
Binnen de lexicologie van het hedendaagse Nederlands liggen de zwaartepunten
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van het variationele onderzoek op drie terreinen. In de eerste plaats is er het
dialectologische onderzoek, dat zijn traditionele produktiviteit heeft behouden. De
meest zichtbare resultaten op het gebied van de lexiconbeschrijving zijn de grote
wetenschappelijke dialectwoordenboeken (het Woordenboek van de Vlaamse
Dialecten, het Woordenboek van de Brabantse Dialecten, en het Woordenboek van
de Limburgse Dialecten); theoretisch-lexicologische beschouwingen bij de
dialectlexicografische bedrijvigheid vindt men in Berns, Moerdijk & Geeraerts (1991).
In de tweede plaats is binnen een sociolinguïstisch kader veel aandacht gegaan naar
de lexicale aspecten van het standaardiseringsproces in Vlaanderen. De
onderzoeksactiviteiten zijn wel in hoofdzaak te situeren in de eerste helft van de
jaren '80; de daaropvolgende jaren zijn meer te bestempelen als een periode van
bezinning en verkenning van de taalpolitieke consequenties van de bereikte resultaten.
Een inleiding tot het verrichte werk is te vinden in overzichtsartikelen als die van
Geerts (1985) en Deprez (1986). In de derde plaats wordt heel wat beschrijvende
activiteit gewijd aan vak-, beroeps-, groeps- of registerspecifieke woordenschat.
Afgezien van uitzonderingen als Van Sterkenburg (1989), die een goed
gedocumenteerde studie biedt van de lexicaal-stilistische bijzonderheden van het
NOS-journaal, neemt de beschrijving van dit type lexicale variatie meestal een
lexicografische vorm aan. De afgeleverde produkten (waarvan de doelstellingen
kunnen worden beschreven als een wisselende mengeling van de factoren ‘informatie’
en ‘vermaak’) variëren van zeer degelijke terminologische woordenboeken (zoals,
om er maar een te noemen, het vijftalige woordenboek met bouwkundige terminologie
van Vandenberghe 1988) tot soms vrij oppervlakkige, en in ieder geval op een ruim
publiek mikkende ‘taalboekjes’ als Pauw van Wieldrecht (1985), Joustra (1988),
Kunst & Schutte (1991) of De Coster (1992). De reeks titels in dit genre lijkt
onuitputtelijk; zie Van den Toorn (1993) voor een recensie van een aantal werken.
De structurele, niet-variationele tak van de synchrone lexicologie wordt in
hoofdzaak ingenomen door de lexicale semantiek. De belangrijkste ontwikkeling die
deze tak van onderzoek in het voorbije decennium heeft doorgemaakt, is de introductie
van de Cognitieve Semantiek als theoretisch model voor de
woordbetekenisbeschrijving. De cognitief-semantische aanpak is een onderdeel van
de Cognitieve Linguïstiek zoals die internationaal vertegenwoordigd wordt door
Langacker (1987, 1991) en Lakoff (1987). In tegenstelling tot de structuralistische
betekenisopvatting zoals we die kennen van de componentiële analyse en het
traditionele woordveldonderzoek, schenkt de Cognitieve Semantiek veel aandacht
aan de flexibele, polyseme opbouw van lexicale categorieën; de verschijnselen die
daarbij op de voorgrond treden, worden meestal gevat onder de noemer
‘prototypetheorie’ (al gaat onder die vlag nog een grote verscheidenheid aan concepten
schuil - zie Geeraerts 1989a). Een tweede pijler van de Cognitieve Semantiek is de
gedachte dat de studie van individuele woordbetekenissen moet worden ingebed in
het onderzoek van de ruimere wereldkennis waarover taalgebruikers beschikken.
Een inleiding tot het cognitief-semantische onderzoek is te vinden in Geeraerts (1986),
dat de
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historische ontwikkeling van de lexicale semantiek in kaart brengt. Een uitwerking
in de diepte wordt gegeven in Geeraerts (1989b). Dat de Cognitieve Semantiek een
vruchtbare inspiratiebron voor het woordbetekenisonderzoek is gebleken, is duidelijk
te zien in studies als Moerdijk (1989, 1990b), Cuyckens (1991), Dirven (1985), Van
Oosten (1986) en Rudzka (1985). Ook in het fraseologische onderzoek heeft de
cognitief-semantische aanpak produktief gewerkt, zoals kan blijken uit studies als
Verstraten (1992) en Geeraerts & Bakema (1992).
De produktiviteit van de cognitieve theorie betekent overigens niet dat andere
benaderingen ontbreken. Vanuit de logisch-semantische theorie bestaat natuurlijk
de nodige belangstelling voor specifieke groepen van woorden met logisch
beschrijfbare eigenschappen zoals - naast de traditionele kwantoren tijdsuitdrukkingen (Verkuyl 1990) en negatief-polaire uitdrukkingen (Zwarts 1986).
Opvallend is ook de belangstelling die (vanuit verschillende theoretische
benaderingen) naar de studie van partikels is gegaan; zie o.m. de monografieën van
Vandeweghe (1992) en Foolen (1993). Ten slotte dient zeker ook het baanbrekende
theoretische werk van Bartsch over lexicale normen (1981, 1985) vermeld te worden.
Stelt men zich, in aansluiting bij het voorgaande overzicht, de vraag welke richting
de Nederlandse lexicologie de volgende jaren uit zou moeten, dan zijn op z'n minst
een drietal aanbevelingen te formuleren. In de volgende paragrafen wordt
achtereenvolgens ingegaan op de behoefte aan logistieke steun in de vorm van een
gedifferentieerde materiaalverzameling, de behoefte aan een kwantificeerbare
onomasiologische aanpak van het lexicale-variatieonderzoek, en de behoefte aan
opvulling van enkele inhoudelijke gaten in het lexicologische onderzoek.

Op het verlanglijstje 1. Logistieke steun
De documentatie van de hedendaagse Nederlandse woordenschat moet systematischer
worden aangepakt dan tot nu toe het geval is geweest. Een goed uitgebouwde lexicale
gegevensbank is een onontbeerlijke basis voor wetenschappelijk onderzoek, maar
heeft daarnaast ook een onrechtstreeks maatschappelijk nut: als ook lexicografen uit
de documentatie kunnen putten, kunnen de commerciële woordenboeken van het
Nederlands er alleen maar beter op worden. Nu beschikt het Nederlands met het
Instituut voor Nederlandse Lexicologie (INL) in Leiden over een instelling die van
overheidswege de taak is toebedeeld om een taaldatabank van het Nederlands (en in
het bijzonder ook van het hedendaagse Nederlands) aan te leggen. Dat zo'n taak door
de overheid ondersteund wordt, is overigens perfect te billijken, precies gezien het
maatschappelijke nut dat van de documentatie verwacht mag worden, en gezien het
infrastructurele karakter van de hele onderneming. Het tekstcorpus dat het Instituut
voor Nederlandse Lexicologie op dit moment ter beschikking stelt, beantwoordt
echter nog niet helemaal aan de eisen die men idealiter aan zo'n lexicale
documentatiebron zou willen stellen.
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In de eerste plaats is het beschikbare materiaal nog onvoldoende toegankelijk. De
omvang van circa 45 miljoen woordtekens die het corpus nu bereikt, is, ook
internationaal gezien, indrukwekkend, maar slechts een 5 miljoen tekens van het
geheel is op dit moment op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijk gemaakt.
In de tweede plaats wijzen de beschikbare gegevens erop dat het corpus nog niet
evenwichtig is samengesteld. Uit een vergelijkend onderzoek (Geeraerts & Bakema
1993) is gebleken dat de representativiteit van het tekstenbestand te wensen overlaat;
zo is onder meer het Belgische Nederlands zwaar ondervertegenwoordigd.
In de derde plaats bestaat de hele documentatie hoofdzakelijk uit schriftelijke
bronnen met algemeen taalgebruik, d.w.z. taalgebruik dat niet vaktechnisch
gespecialiseerd of (maar dit geldt in mindere mate) qua stijlregister gemarkeerd is.
Vooral gezien het belang van vaktalen in de opbouw en de ontwikkeling van de
hedendaagse woordenschat, is dat een te betreuren beperking. Tegelijk doet zich de
vraag voor of de methode waarmee op dit moment materiaal verzameld wordt voor
de INL-gegevensbank, de meest geschikte is voor de gewenste uitbreiding naar
groeps- en vaktalen. Het materiaal dat in de taalbank terechtkomt, bevindt zich per
definitie op een electronische informatiedrager. Doordat hetzij volledige teksten
worden ingescand, hetzij reeds als electronisch bestand beschikbare teksten worden
overgenomen, is de densiteit van meer gespecialiseerde termen in de
materiaalverzameling als geheel behoorlijk laag: voor, bijvoorbeeld, één vakterm uit
het hotelwezen of de orgelbouw in de databank terechtkomt, wordt meteen ook een
hele brok algemene, niet-gespecialiseerde woordenschat aan het materiaal toegevoegd
(terwijl daarvan waarschijnlijk al voldoende voorbeelden aanwezig zijn).
Men kan zich daarom afvragen of het voor de meer gespecialiseerde gebieden van
de woordenschat niet aangewezen is om de electronische materiaalvergaring aan te
vullen met de meer traditionele ‘manuele’ methode, waarbij doelbewust in vooraf
geselecteerde teksten gezocht wordt naar woorden met specifieke kenmerken, zoals
vaktermen. Uit het daarnet vermelde onderzoek (Geeraerts & Bakema 1993) blijkt
alvast dat doelgerichte manuele excerpering van kledingtermen uit modetijdschriften
een aantal domeinspecifieke woorden oplevert die in de INL-materiaalverzameling
vooralsnog ontbreken. Voor groepstalen en taalregisters die minder makkelijk hun
weg naar het bedrukte papier vinden (zoals de informele spreektaal), is zo'n actieve,
gerichte materiaalverzameling trouwens de enig mogelijke weg.
In een internationale context kan men in dit verband de uitstekende manier waarop
de lexicale documentatie in Frankrijk aangepakt wordt, tot voorbeeld nemen. Behalve
het (ook on-line raadpleegbare) electronische tekstenbestand van de Trésor de la
Langue Française in Nancy overkoepelt het INALF (Institut National de la Langue
Française) een aantal lexicologische onderzoeks- en documentatiegroepen aan
verschillende universiteiten. Daarnaast bevordert de Conseil International de la
Langue Française het actieve onderzoek naar gespecialiseerde terminologieën; het
door de Conseil uitgegeven tijdschrift La
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Banque des Mots publiceert beschrijvingen van vakterminologieën die door
vakspecialisten op een gerichte manier zijn samengesteld, veeleer dan dat ze uit een
algemeen corpus (zoals dat van de Trésor) zijn afgeleid.
De problematiek van de opbouw van de INL-materiaalverzameling als
documentatiebron voor lexicologisch en lexicografisch onderzoek in de ruimste zin
is overigens actueel, omdat met de nakende voltooiing van het Woordenboek der
Nederlandse Taal in 1998, financiële en personele middelen vrij kunnen komen die
juist voor de versterking van die documentatiefunctie kunnen worden aangewend.
Men kan zich m.a.w. voorstellen dat met de voltooiing van het WNT (dat, zoals
bekend, in de schoot van het INL wordt geredigeerd) een verschuiving in de aard
van de activiteiten van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie zou optreden,
waarbij de beschrijving van de woordenschat (het vervaardigen van wetenschappelijke
woordenboeken zoals het WNT) aan belang zou inboeten ten voordele van de
lexicologische documentatie - die per slot van rekening de voorwaarde vormt voor
alle deugdelijke beschrijving. Het instituut hoeft zijn beschrijvende bezigheden
natuurlijk niet op te geven, maar het lijkt er op dat voor de aanleg van een
gebruiksvriendelijke en kwalitatief hoogstaande lexicologische materiaalverzameling
meer energie en middelen moeten worden gemobiliseerd dan tot nu toe het geval is
geweest.

Op het verlanglijstje 2. Methoden en technieken
Verschuift men het perspectief van de logistieke ondersteuning van het lexicologische
onderzoek naar de methodes waarmee dat onderzoek wordt verricht, dan moet
gewezen worden op de noodzaak van een methodologisch stringentere aanpak van
het onderzoek naar lexicale variatie. De beperkingen van het onderzoek zoals dat nu
gebeurt, komen het duidelijkst tot uiting wanneer men zich de vraag stelt hoe een
ideale methode eruitziet. Welnu, lexicalevariatie-onderzoek vraagt om een consequent
onomasiologische aanpak. Stelt men zich, bijvoorbeeld, de vraag hoe het taalgebruik
in België en dat in Nederland verschillen op het gebied van de kledingbenamingen,
dan zal men onomasiologische naamgevingspatronen met elkaar moeten vergelijken.
De situatie is er niet simpelweg een waarbij, bijvoorbeeld, België vest zegt en
Nederland colbert, maar veeleer is het zo dat beide benamingen in beide gebieden
optreden, zij het met wisselende frequenties; bovendien moeten nog alternatieven,
zoals jasje en colbertjasje, in de vergelijking worden betrokken. Het onderzoek naar
de lexicale verhouding tussen het Belgische Nederlands en het Nederlandse
Nederlands zal dan ook de vorm moeten aannemen van een vergelijking van de
relatieve frequenties waarmee alternatieve benamingen voor identieke begrippen
optreden.
Uit deze algemene definitie volgen op voor de hand liggende wijze enkele meer
specifieke eisen. Zo zal het onderzoek natuurlijk contrastief moeten zijn: de
bestudering van de woordenschatvariatie in het Belgische Nederlands kan pas reliëf
krijgen wanneer tegelijkertijd en met dezelfde methode de situatie in het Nederlandse
Nederlands wordt onderzocht. Ook vraagt de onomasiologische
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aanpak om een semantische sturing van het onderzoek: onderzoek naar
onomasiologische naamgevingspatronen vereist dat die patronen bekeken worden
voor identieke begrippen; namen voor colberts in België vergelijken met namen voor
jacks in Nederland is uiteraard irrelevant. Deze noodzaak van een semantische
controle lijkt de evidentie zelf, maar de problemen die ermee samenhangen zijn groter
dan op het eerste gezicht zou kunnen lijken. In Geeraerts, Grondelaers & Bakema
(1994) wordt uitvoerig op de complexiteit van de problematiek ingegaan; het boek
schetst een woordenschatvariatiemodel waarin de onderlinge verhouding van de
relevante factoren (en m.n. de interactie van semasiologische en onomasiologische
variatie) wordt geanalyseerd. Ten slotte vraagt de onomasiologische aanpak ook om
zogenaamde ‘naturalistische’ gegevens, d.w.z. gegevens die het spontaan tot stand
gekomen, niet in kunstmatige omstandigheden uitgelokte taalgebruik weerspiegelen.
Wat we moeten vergelijken is niet de aanwezigheid zonder meer van deze of gene
term in een deel van de taalgemeenschap, maar het kwantificeerbare gebruik dat van
die term wordt gemaakt, de onomasiologische voorkeur voor een woord zoals die
uit het reële taalgebruik kan worden afgeleid. In die zin betekent het
taalvariatie-onderzoek een verschuiving van de traditionele aandacht voor structurele
gegevens naar een expliciete aandacht voor pragmatische gegevens, d.w.z. voor reële
taalgebruiksfeiten.
Legt men het bestaande onderzoek naast dit ideaal, dan blijkt nog een hele weg te
moeten worden afgelegd. De beschrijving van groeps- en vaktalen die te vinden is
in de eerder genoemde populaire taalboekjes en in de serieuze vaktaalwoordenboeken,
gaat niet verder dan het signaleren van een aantal, bij voorkeur opvallende lexicale
bijzonderheden uit de bedoelde taalkringen - zo ongeveer de aanpak waarmee de
dialectologie meer dan honderd jaar geleden van start ging. Vaak is niet duidelijk op
welke materiaalverzameling de gegevens gebaseerd zijn, en in ieder geval ontbreekt
een contrastieve kwantitatieve analyse van de positie die de beschreven woorden
innemen in het taalgebruik van de onderzochte taalkring, in vergelijking met de
algemene taal. Dat geldt uiteindelijk natuurlijk wel voor álle woordenboeken, en die
overweging moet duidelijk maken dat de net geformuleerde opmerkingen geen
afwijzing inhouden van deze vorm van lexicografische beschrijving. Binnen hun
eigen doelstellingen zijn deze werken doorgaans behoorlijk succesvol. De
wetenschappelijke lexicologie moet echter verder kunnen gaan dan de traditionele
opsommende aanpak. Men zou zelfs de stelling kunnen verdedigen dat het juist de
taak is van de lexicologie als academische discipline, om door gesofisticeerd,
methodologisch verantwoord onderzoek een ondersteuning te bieden aan de praktische
lexicografie.
De praktijk in de academische sector beantwoordt echter ook nog niet volledig
aan de verwachtingen die idealiter kunnen worden geformuleerd. De
dialectlexicografie is weliswaar gebaseerd op uitvoerige materiaalverzameling, maar
het materiaal is meestal geëliciteerd veeleer dan ‘naturalistisch’; een traditie van
pragmatisch georiënteerde studies van het daarnet geschetste type is er in ieder geval
niet. Het sociolinguïstisch geïnspireerde onderzoek naar de
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standaardtaalsituatie in Vlaanderen is tot nu toe evenzeer in hoofdzaak op uitgelokte
taalgebruiks- en taalattitudegegevens gebaseerd geweest; de observatie van
onafhankelijk en spontaan tot stand gekomen taalgebruik heeft in het onderzoek
vooralsnog slechts een ondergeschikte rol gespeeld. Bovendien mag het een werkelijk
gemis in deze onderzoekstraditie heten, dat de bestudering van de situatie in
Nederlandstalig België vrijwel nooit gepaard gaat met een parallel onderzoek in
Nederland. De beoordeling van de bevindingen in verband met de Vlaamse situatie
wordt dan ook bemoeilijkt door het ontbreken van vergelijkbare Nederlandse
gegevens. Onderzoek naar groeps-, beroeps-, of registergebonden woordgebruik is
er in de academische sfeer niet in een mate die vergelijkbaar is met het net genoemde
dialect- en standaardiseringsonderzoek. Een van de interessantste pogingen in die
richting is Van Sterkenburgs onderzoek naar de taal van het NOS-journaal (1989).
Zijn aanpak heeft alvast het voordeel dat uitgegaan wordt van een goed
gedocumenteerde ‘naturalistische’ materiaalverzameling, maar van het hierboven
beschreven onomasiologische vergelijkingsprincipe is jammer genoeg nog niets terug
te vinden. Er is, kortom, voldoende aanleiding voor de academische lexicologie om
het variatie-onderzoek aan een methodologische verdieping te onderwerpen.

Op het verlanglijstje 3. Inhoudelijke aandachtspunten
Ten slotte zijn een paar inhoudelijke sectoren te vermelden die prioritair voor een
grondiger behandeling in aanmerking komen. Zoals in de voorgaande bladzijden
denken we hier uitsluitend aan het niet-toegepaste lexicologische onderzoek. Afgezien
van het feit dat de hierboven bepleite onomasiologische aanpak van het
woordenschatvariatieonderzoek ook een oproep inhoudt om dat onderzoek op een
exhaustievere manier aan te pakken dan nu het geval is, zijn alvast de volgende twee
punten te vermelden.
In de eerste plaats is er dan behoefte aan een systematische studie van
niet-denotationele betekeniswaarden. Ook internationaal gezien is het nog steeds zo
dat de gevoelswaarden, stijlwaarden, en pragmatische gebruikswaarden van woorden
een ondergeschikte rol spelen in het lexicaal-semantische onderzoek. Een duidelijke,
makkelijk hanteerbare en algemeen aanvaardbare classificatie van die
niet-denotationele betekeniswaarden bestaat bijvoorbeeld niet, en ook de
methodologische vraag hoe niet-referentiële betekenissen het beste worden bestudeerd
krijgt maar weinig aandacht. Ook grotere studies, zoals Allan & Burridge (1991),
gaan meer descriptief en inventariserend dan theoretisch analyserend te werk. Dat
betekent nochtans niet dat het onderzoek van ondergeschikt belang zou zijn: van een
werkelijk adequaat onomasiologisch onderzoek zal pas sprake zijn wanneer de
niet-denotationele betekenisverschillen tussen bijna-synoniemen op een consistente
en methodologisch verantwoorde manier kunnen worden beschreven, en ook voor
het fraseologische onderzoek is duidelijkheid over connotationele betekenissen van
doorslaggevend gewicht (zie daarover Geeraerts 1889c).
In de tweede plaats kan de relatie tussen lexicon en syntaxis nader onderzocht
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worden. Zo'n onderzoek sluit aan bij de tendens in de internationale linguïstiek om
het lexicon een steeds grotere plaats toe te bedelen, en theoretische belangstelling
voor de problematiek kan de neerlandistische syntactici zeker niet ontzegd worden:
bijvoorbeeld de belangstelling voor idiomen en vaste verbindingen (halfweg tussen
lexicon en syntaxis) is de voorbije jaren reëel geweest (Everaert 1993, Van der Linden
1993). Wat anderzijds ontbreekt, is grootscheeps descriptief onderzoek in deze
richting. Een gedetailleerde syntactisch-semantische valentiebeschrijving van de
Nederlandse werkwoorden (waar toch ook vanuit lexicografisch standpunt
belangstelling voor zal zijn) bestaat niet. Er zijn wel aanzetten te vinden (zo
bijvoorbeeld Melis 1992), maar een beschrijving die vergelijkbaar is met wat Levin
(1993) voor het Engels heeft gepresteerd, is niet voorhanden.
‘J'ai accompli de délicieux voyages embarqué sur un mot’, schreef Balzac, en de
lexicoloog kan dat beamen. Maar voor de lexicaal reislustige neerlandicus, hoe
bereisd hij zich ook mag achten, blijven voorlopig nog heel wat bestemmingen open.
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De grammatica van het woord
E. Nieuwborg (Louvain-la-Neuve) en S.C. van der Ree (Voorburg)
Deel 1: De theorie
Als je alle grammaticaboekjes van het Nederlands uit het hoofd zou kennen, zou je
nog niet in staat zijn om een tekst te begrijpen, laat staan te produceren. Met de kennis
van laten we zeggen zo'n vijfduizend woorden kom je misschien wel een stap verder:
je kan in ieder geval dingen benoemen. Toch kom je met losse begrippen ook nog
niet tot ondubbelzinnige communicatie. Integendeel, de meeste lezers weten uit eigen
ervaring: communicatie is juist woordgebruik op maat, d.w.z. woorden volgens hun
gebruiksmogelijkheden begrijpen en gebruiken.
Het wekt dan ook verbazing dat grammatica in de traditionele zin zo vaak los van
de woordenschat, ‘het lexicon’, onderwezen wordt en dat terwijl juist het wóórd de
grammatica beheerst. Iedereen die wel eens een andere taal heeft geleerd zal zich
bewust zijn van de geringe waarde van de traditionele grammaticaregels voor het
dagelijks taalgebruik(1). Daarvoor zijn (vooral) andere regels nodig en wel
valentieregels: welke woorden kun/moet je met andere combineren? Het is de
verdienste van de receptief-handelingspsychologische methodes geweest op het
belang van deze regels de aandacht gevestigd te hebben.
Over die valentieregels gaat het eerste deel van dit artikel. In het tweede deel
bespreken we hoe we met die regels in de onderwijspraktijk kunnen werken.

Wat is luisteren?
Laten we veronderstellen dat iemand naar de nieuwsberichten op de radio wil
luisteren. Maar er is op straat veel lawaai en zijn vrouw is bovendien luidruchtig
bezig in de keuken. Dat stoort manlief natuurlijk en hij hoort bepaalde woorden
inderdaad niet of slecht. In technische termen noemen we dat storende geluid ‘ruis’.
De luisteraar hoort bijvoorbeeld het volgende klankbeeld met ruis:
‘Dames en heren, hier volgt het -?- (A)
Binnenland. In Nederland -?- (B) op 21 -?- (C) verkiezingen gehouden
voor het parlement. De bevolking ziet met spanning uit -?- (D) de
resultaten. Het is zeer de vraag -?- (E) de huidige regeringspartijen hun
meerderheid in het parlement zullen -?- (F).’
Ondanks die ruis zal een modertaalspreker ongetwijfeld het grootste deel van de
inhoud begrijpen. Hij maakt daarbij gebruik van vroeger verworven algemene kennis
(in Nederland gewoonlijk ‘eigen referentiekader’ genoemd), van zijn taalkennis (de
grammatica van het woord en van de tekst) en van het actuele referentiekader van
de tekst:
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A.
B.
C.
D.
E.
F.

eigen referentiekader & taalkennis
referentiekader of verworven kennis & taalkennis
referentiekader of verworven kennis & taalkennis
taalkennis
taalkennis
actueel referentiekader & taalkennis.

Dit is wat de argeloze taalgebruiker doet als hij probeert te luisteren: zo ‘handelt hij
receptief aan een taaluiting’.

Vier maal valentie: verwachtbaarheid, waarschijnlijkheid, mogelijkheid
en restrictie
Door zijn kennis van de taal is de luisteraar in staat de ontbrekende woordvormen
correct in te vullen. Al is hij er zich niet steeds van bewust, hij ‘weet’ dat, enerzijds,
bepaalde verbindingen mogelijk zijn en, anderzijds, heel wat restricties in acht
genomen moeten worden. Als hij de zinsnede De bevolking ziet met spanning uit...
hóórt, weet hij meteen dat de taaluiting moet aangevuld worden met iets waarnáár
men uitziet. In bijna alle gevallen is bij dit werkwoord een aanvulling verplicht
aanwezig om een grammaticale zin te vormen. De luisteraar weet dat en kan daardoor
tot op zekere hoogte voorspellen wat moet volgen.
Ook de volgende taaluiting is onvolledig. Als ik in een hotel zou zeggen: Ik had
graag een kamer die uitziet..., dan zou de man achter de balie ofwel mij niet
begrijpend aankijken ofwel misschien wat ongeduldig vragen: Uitziet, meneer?
Uitziet waarop?... op de tuin?... of op de straat? Geen haar op z'n hoofd zou eraan
denken te vragen uitziet... waarnáár? De receptionist heeft dus een zeer precies
verwachtingspatroon, waarin onbewust drie elementen een rol spelen:
(a) uitzien is hier helemaal niet bruikbaar zonder aanvulling;
(b) er is een aantal mogelijkheden tot combinatie, n.l. uitzien op en uitzien naar
(divergering);
(c) het referentiekader dat alleen op aanvaardbaar maakt, sluit andere mogelijkheden
(i.c. naar) uit (convergering).

Als mijn vrouw of mijn dochter een nieuwe jurk aangetrokken heeft, dan heeft ze
óók een verwachtingspatroon op het moment dat ze een zinnetje hoort dat begint met
Wat zie je er... Op het vlak van de grammatica verwacht ze meer dan alleen het
woordje... uit, hoewel dat theoretisch mogelijk zou zijn: Wat zie je eruit! is inderdaad
een grammaticale zin, maar in de gegeven omstandigheden niet aan te bevelen aan
wie prijs stelt op huisvrede. En het steeds meer gehoorde Je ziet er niet uit! lijkt dan
een soort oorlogsverklaring.
Dit is weer één van die, voor een anderstalige, toch zo moeilijk te beheersen
semantische restricties: eruitzien is bruikbaar zonder aanvulling, maar heeft in
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zo'n specifieke situatie een negatieve bijbetekenis of ‘connotatie’. Dat is niet wat
mijn huisgenoten verwachten. Integendeel! Hun grammaticale verwachtingspatroon
bestaat uit een aanvulling met:
(a) een adjectief - bij voorkeur bewondering uitdrukkend, bijvoorbeeld fantastisch
(b) het woordje ‘uit’ - bijvoorbeeld Wat zie je er fantastisch uit. Iets (of iemand) kan er goed of slecht uitzien. Gebruikt met een adjectief verliest
eruitzien zijn negatieve connotatie: het werkwoord krijgt nu de neutrale betekenis
van een bepaald voorkomen hebben en we mogen stellen dat bij dit eruitzien het
adjectief verplicht aanwezig is.
Uit het voorgaande blijkt enerzijds dat uitzien niet alleen kan, maar zelfs verbonden
moet worden met verschillende aanvullingen. Anderzijds zijn bij dit werkwoord heel
wat zinspatronen uitgesloten [aangeduid met een *], die bij andere werkwoorden wel
kunnen:
* hij ziet ander werk uit

(hij zoekt ander werk)

* hij ziet ziek uit

(hij lijkt ziek)

* hij ziet (er) al dagen uit

(hij wacht al dagen)

* de kamer ziet naar de tuin uit

(hij kijkt naar de tuin)

Samenvattend: voor uitzien is de valentie als volgt:
1. bruikbaar met een aanvulling ingeleid door naar
2. bruikbaar met een aanvulling ingeleid door op
3. bruikbaar in verbinding met er
a. zonder verdere aanvulling (negatieve connotatie);
b. met adjectivische aanvulling (neutraal, dus positief of negatief o.i.d.).

Voorbeelden:
1. Ik zal naar je uitzien. Ik zie er naar uit, naar dat jubileumcongres.
2. Zij zien uit op een vuilnisbelt.
3.
a. Wat zie je eruit! (Waar heb je gezeten? ) en: Je ziet er niet uit!
b. Wat zie je er weer lekker uit! (+Net gedoucht?)
Wat zie je er weer ‘lekker’ uit! (- Net in de modder gerold?)

De boodschap van de spreker krijgt dus vorm in een bepaald zinspatroon en dit
zinspatroon wordt door de luisteraar - op grond van zijn kennis van de grammatica
- ook verwacht; hij weet welke semantische en grammaticale verbindingen er kunnen
komen. En welke niet. Bij het begrijpen van taaluitingen is dit verwachtingspatroon
bijzonder belangrijk: het bevordert het inzicht in de syntactische structuur van de
taaluiting. Dat is de reden waarom anderstaligen met een beperkte grammaticale
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‘kennis’ vaak moeite hebben met het begrijpen van zinnen: zij weten niet wat hen
te wachten staat. In het beluisteren van taaluitingen spelen dus zowel het feitelijke
als het verwachte zinspatroon een rol. Daarbij vullen lexicon en grammatica elkaar
aan.
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Cognitieve modellen
Men begrijpe de term ‘kennis van de grammatica’ niet verkeerd. Het gaat hier niet
om het kunnen opdreunen van grammaticaregels, ook niet om het eindeloos kunnen
benoemen van zinsdelen. De meeste native speakers wéten niet dat het woordje naar
in uitzien naar ‘vast voorzetsel’ genoemd wordt en dat de bepaling die erdoor ingeleid
wordt ‘voorzetselvoorwerp’ heet. Maar ze beschikken wèl (in hun taalbewustzijn)
over bij het lexicon horende cognitieve modellen die ze spontaan, zonder eraan of
erover te denken, in hun taaluiting realiseren. Met ‘kennis van de grammatica’
bedoelen we het kunnen gebruiken van de cognitieve modellen die de
woordverbindingen bepalen: je weet hoe ze te gebruiken maar kunt het waarom van
dat gebruik gewoonlijk niet benaderen.
Op morfosyntactisch niveau moeten we niet alleen denken aan werkwoorden en hun
valentie. Er zijn nog talrijke andere verbindingen, zoals: lidwoord + substantief,
adjectief + substantief, substantief + nabepaling, voegwoord + woordgroep. Bovendien
is er ook nog de morfologie van de woordsoorten en mogen we evenmin de
woordschikking vergeten.
Maar er zijn nog verbindingen van een totaal andere aard, semantische, die vaak over
het hoofd worden gezien, hoewel die eveneens bij de grammatica van het woord
horen. Vraagt men vrij (dus zonder aanbod van context) wat het tegengestelde van
smal is, dan antwoord ik spontaan breed: een brede straat/een smalle straat. Naast
Hij ziet er smalletjes uit (= mager) bestaat echter niet (is ongrammaticaal, dus *):
*Hij ziet er breedjes uit. Naast een magere man bestaat wel een dikke man, maar het
tegengestelde van mager vlees is vet vlees. Een vette man is een mogelijke verbinding,
maar heeft een duidelijk negatieve connotatie. Men kan in een ruim of een klein huis
wonen, een ruim standpunt innemen, maar niet een *klein standpunt, wel een eng
standpunt, maar dan weer geen *smal standpunt. Een mes kan scherp of bot zijn,
maar een blik alleen scherp. Een gezicht heeft scherpe of zachte trekken, of zeg je
liever fijne tegenover grove? Sommige kruiden hebben een scherpe en andere een
zachte, milde smaak. Met mijn camera kan ik scherpe foto's maken, maar als hij
slecht afgesteld is, dan is de foto noch *bot, noch *grof, noch *zacht, noch *mild,
maar onscherp. Met deze enkele adjectieven is wel duidelijk geworden hoe complex
lexicale combinaties zijn en vooral hoe talrijk de restricties zijn.
Adjectieven hebben synoniemen en antoniemen, maar wat bij één substantief past,
is vaak niet geschikt om met een ander gebruikt te worden. Daarom is losse woordjes
leren weinig zinvol: betekenis en gebruik worden pas duidelijk in een context. De
ervaring leert juist, dat aanbieden mèt de context erbij een manier van nadenken over
betekenis en bruikbaarheid bij de student oproept, die borg staat voor een betere
retentie. Een beter begrip geeft kennelijk een hechtere greep op de materie en daardoor
een betrouwbare retentie.
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Over werkwoorden kan hetzelfde verhaal verteld worden. Schommelen en waggelen
hebben nagenoeg dezelfde grondbetekenis en kunnen in bepaalde gevallen met
hetzelfde werkwoord in het Frans vertaald worden; maar kort geleden schreef een
student: ‘De temperatuur waggelde tussen 18 en 21 graden.’ Nemen kan fungeren
als antoniem van geven in een zin als: ‘Sommigen kunnen geven, anderen kunnen
alleen maar nemen’. In andere gevallen is krijgen het tegengestelde: een cadeau
geven/krijgen. Tegenover opstaan staat zowel gaan zitten als gaan slapen. Alweer
dezelfde complexiteit.
Ook substantieven ontsnappen hieraan niet. Tegenover begin staat eind(e), maar deze
woorden zijn niet steeds met dezelfde voorzetsels verbindbaar, zoals blijkt:
plaatsbepaling: aan het begin/eind(e) van de straat; tijdsbepaling: in het begin van
de week; op/aan het einde van de week.

Lexicon- en contextstructuur
Een woordenboek geeft een totaal vertekend beeld van wat een lexicon in feite is.
De alfabetische volgorde is wel erg handig als een woord opgezocht moet worden,
maar heeft het grote nadeel dat het vocabulaire aangeboden wordt als een verzameling
van losse lemma's. In de praktijk is niets minder waar. Net zo min als het mogelijk
is een vlieg uit de stroop te trekken zonder daarbij stroop mee te trekken, kan men
een woord ‘los denken’, d.w.z. zonder dat dit automatisch en onlosmakelijk andere
woorden oproept en meesleept. De wetten van lexicon- en contextstructuur zijn net
zo hard als de natuurwetten van vlieg en stroop.
Heel veel woorden zijn ontstaan door afleiding of samenstelling en daardoor
formeel en semantisch aan elkaar verwant. Oefenen met afleidingen en
samenstellingen is erg nuttig om de woordenschat uit te breiden. Wel moet men op
zijn hoede zijn, want niet alles is zo[maar] interpreteerbaar. Zo is een schildpad
helemaal geen pad of paddesoort. Alle mensen hebben wel behoeften, maar daarom
zijn ze gelukkig niet allemaal behoeftig (terwijl iemand die angst heeft wel angstig
is!). Dus: woorden laten pas zien wat ze echt betekenen als ze worden aangeboden
in een passende context.
Woorden zijn ook semantisch verwant doordat ze gemeenschappelijke kenmerken
hebben. Dat is bijvoorbeeld het geval met synoniemen en antoniemen en het geldt
ook voor hyperoniemen en hyponiemen.
Voor een correct woordbegrip (begrip van de lexiconstructuur) is inzicht in
synonymie en antonymie zeer bevorderlijk. Hierbij is ‘het tegengestelde’ [antoniem]
waarschijnlijk een universeel relevanter denkcategorie dan het synoniem omdat men
er het eerst naar vraagt of aan denkt. Onder dat ‘tegen(over)gestelde’ wordt dan wel
van alles verstaan, dus niet alleen begrippen, die in een opzicht elkaars tegengestelde
zijn (man/vrouw als ‘soorten’ mens), maar ook andere relaties, zoals complementaire
(moeder/kind) of zelf hybride (raam/deur). Daarbij doet zich het feit voor, dat mensen
uit allerlei culturen totaal verschillende denkwijzen hebben over wat er zoal in
semantische velden
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past. Dit wordt tot iets aardigs, wanneer men over oefentypen beschikt die zulke
gewoonlijk verholen verschillen aan het licht brengen. Het wordt tot iets van
didactische waarde, wanneer men de cursisten bovendien leert, daar in de doeltaal
actief mee om te gaan. We zullen er in de paragraaf Het omgaan met
cultuurverschillen een voorbeeld van geven.
Voor tekstbegrip (begrip van de tekststructuur) is de hyperoniem/hyponiemrelatie
belangrijk. Deze begrippen spelen elk op hun manier een rol. Op het niveau van de
lexiconstructuur vinden we bijvoorbeeld:
tulp, roos, margriet, madelief......... hyponiemen;
bloem......... hyperoniem/hoofdterm.
Oefeningen op dit niveau(2) zijn dan bijvoorbeeld:
- Zet de woorden in de goede rubriek: Wat kun je horen?
- Wat kun je voelen?
- Wat kun je......... kopen/eten/pakken/dragen?

Op het niveau van de tekststructuur onderscheiden we twee gebieden: dat van de zin
en dat van de tekst. Op het gebied van de zin heerst de regel, dat bepaalde woorden
bepaalde andere woorden oproepen. Bijvoorbeeld: de zieke moest hoesten en braken
en had hoofdpijn (hyponiemen), symptomen die de arts deden denken aan vergiftiging
(hyperoniem).
Op het gebied van de tekst, dus relaties tussen zinnen, heerst de regel dat zinnen
bepaalde zinnen oproepen. Bijvoorbeeld na zin a) Hoe gaat het? is b) Ja graag!
uitgesloten en c) Goed, dank je. En met jou? min of meer verplicht.
Dit mechanisme noemen we de contextstructuur, met ook hier weer:
verwachtbaarheid, waarschijnlijkheid, mogelijkheid en restrictie.
Voorbeelden van contextstructuuroefeningen(2) zijn dan bijvoorbeeld:
- Wie zegt zoiets?
- Zoek de zinnen bij elkaar.
- Dit is het antwoord. Wat was de vraag?
- Dit is de vraag. Welk antwoord komt er?

De grammatica van het woord in de praktijk
Er is in de praktijk van de zogenoemde ‘receptieve werkwijzen’ binnen de nieuwe
stroom van de ‘receptief-handelingspsychologische methodes’(3) heel wat ontwikkeld
aan oefentypen. Het belangrijkste kenmerk daarvan is dat de student wordt gedwongen
om ‘aan’ de leerstof bepaalde, steeds wisselende mentale handelingen te verrichten,
waardoor hij de leerstof actief verovert (‘gestuurde verwerving’). Dit leidt ertoe, dat
de student zich helderder realiseert, wat de betekenis en de bruikbaarheid van woorden
en zinnen is. Experimenten hebben uitgewezen, dat naarmate de student meer
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ingespannen nadenkt over en ‘handelt aan’ (= oefent met) de leerstof, hij minder
hoeft te ‘leren’ in de traditionele opvatting daarvan. Het merendeel van de studenten
leert zo geheel zonder het traditionele memoriseren de taal. Het is met name de
grammatica
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van het woord, die hiervoor de geschikte soorten oefeningen levert, waarvan er zelfs
heel wat enigszins populair zijn (zeker niet snel tot verveling leiden), doordat ze
meer aan denksport dan aan leren doen denken. Door hun effect versterken ze ook
het vertrouwen van de leerling in de methode en in... eigen capaciteiten.(4)

Deel 2: De praktijk
1. Oefeningen maken bij en met het Basiswoordenboek (BW)
In het BW staan meer dan 10.000 voorbeeldzinnen, die alle gevormd zijn met woorden
die in het BW voorkomen. Hier volgen een paar voorbeelden van wat men met die
zinnetjes kan doen om de cursisten te laten oefenen. De bedoeling is, dat men zelf
dergelijke oefeningen leert maken voor de eigen cursisten. De oefenvormen zijn vrij
eenvoudig en in de meeste gevallen hoeft men eigenlijk niet veel meer te doen dan
de geschikte zinnetjes of woordverbindingen in het BW op te zoeken. Dezelfde soort
oefeningen kunnen ook gemaakt worden met behulp van het Woordenboek
Elementaire Kennis.
De meeste oefeningen steunen op het principe dat woorden maar beperkt met elkaar
verbindbaar zijn. Sommige verbindingen zijn uitgesloten omdat ze niet
interpreteerbaar zijn (b.v. *een bad bekennen). Andere kunnen niet, omdat ze in strijd
zijn met het gebruik (b.v. *een conclusie doen i.p.v. trekken). Soms is het ook zo,
dat de context je dwingt om een bepaald woord te gebruiken: Heb je al afgesloten?
Nee, ik kon niet, want ik kon de... niet vinden. Of: Je zou mij een grote... bewijzen,
als je mij hielp om mijn dak te herstellen. Er zijn ook verbindingen die zo vaak
gebruikt worden dat ze ‘conventionele’ of ‘idiomatische’ groepen vormen (b.v. de
militaire dienst; een zware fout; de arme jongen brak zijn been; een warme bakker;
een warme ontvangst). Een taal beheerst men pas goed als men woordverbindingen
correct kan interpreteren en vlot kan produceren. Daarom hebben de samenstellers
van het BW geprobeerd in de voorbeeldzinnen vooral frequente verbindingen te
gebruiken.
Hier volgen nu een aantal lexicale combinatie-oefeningen. De eerste zes bestaan
telkens uit twee kolommen waaruit keuzes moeten gemaakt worden. Elke kolom
bevat een gelijk aantal woorden of woordgroepen. Alle woorden of woordgroepen
moeten één keer gebruikt worden. In de voorbeelden staan telkens vijf items per
kolom: er moeten dus vijf combinaties gemaakt worden. Hoe meer items er in de
kolommen staan, hoe moeilijker de oefening is, zowel om te maken als om op te
lossen. Drie lijkt ons een minimum en, voor beginners, zeven een maximum. Als
men oefeningen voor de cursisten maakt, mag men alleen woorden gebruiken die zij
al begrijpen.
Voor de cursisten luidt de opgave van oefeningen 1 tot 6:
Maak groepen, Maak zinnen of kortweg Combineer.
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Oefening 1
U laat conventionele groepen maken [van het type (lidwoord) + adjectief + substantief]
zoals een lichte kleur, een openbaar gebouw, de rechte weg.
een afhankelijke

noodzaak

zware

besluit

een verstandig

discussie

een heftige

arbeid

een absolute

positie

Probeert u nu zelf zo'n oefening samen te stellen. Gebruik daarvoor het BW. U
kunt b.v. vijf van de volgende woorden opzoeken: ernstig, gering, nauw, open, hevig,
flink, helder.

Oefening 2
U laat conventionele groepen maken [die bestaan uit een enkelvoudig werkwoord
en een substantief] zoals tijd hebben, een kind krijgen, een bezoek brengen.
een conclusie

bekennen

de baas

trekken

schuld

spelen

een geheim

nemen

een bad

bewaren

U kunt zelf deze oefeningen opstellen met de volgende woorden: herstellen,
vervullen, sluiten, roepen, voeren, gooien, drijven, gesprek, gedachte, geweld, geheel,
geld.

Oefening 3
U laat conventionele groepen [van een samengesteld werkwoord en een substantief]
maken, zoals een voorstel aannemen, een taak aanvaarden, een opdracht uitvoeren.
zijn beurt

aandoen

de telefoon

uitoefenen

zijn mond

aannemen
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het licht

afwachten

druk

afvegen

Probeert u dit nu met de volgende woorden: inhouden, afnemen, aanbieden,
innemen, instellen, deel, gevaar, probleem.

Oefening 4
U laat conventionele groepen maken [bestaande uit een werkwoord, een voorzetsel
en een substantief] zoals Hij blijft op zijn standpunt. Wat staat er op het programma?
De soldaten vechten tegen de vijand. Laat zelf het geschikte voorzetsel zoeken.
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Hij kijkt voortdurend

de trein

Hij bedankte haar

strenge maatregelen.

Hij dreigde

haar mening.

Ze blijft

zijn horloge.

In het station wachten we

de hulp

Opmerking:
Als blijkt dat de oefening in deze vorm te moeilijk is, kunt u ook in een extra
kolom de voorzetsels in verstoorde volgorde geven.
Hij kijkt voortdurend

voor

de trein.

Hij bedankte haar

op

strenge maatregelen.

Hij dreigde

op

haar mening.

Ze blijft

bij

zijn horloge.

In het station wachten we met

de hulp.

Is dat nog te moeilijk, dan geeft u de voorzetsels in correcte volgorde: op, voor,
met, bij, op. U kunt zelf deze oefeningen samenstellen met de volgende woorden:
staan, blijven, veranderen, verdelen, verbazen, schreeuwen, rijden, kijken, luisteren,
zijn.

Oefening 5
U laat conventionele groepen maken [die bestaan uit een werkwoord, een adjectief
of substantief met een voorzetsel en een substantief,] van het type Hij draagt zorg
voor de kinderen, Ik word ziek van die man, Hij is vriendelijk tegen de buren.
Het meisje was erg blij

haar nieuwe pop.

Vader is trots

haar kinderen.

Hij heeft aanleg

zijn dochter.

Er is tussen mij en mijn broer een groot karakter.
verschil
Ze is bezig

talen.

Opmerking: zie oefening 4.
Dit kunt u proberen met de volgende woorden: blind, boos, gerust, geschikt, goed.
Er zijn ook veel voorbeelden bij de werkwoorden hebben, krijgen, stellen, geven,
doen, maken.
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Oefening 6
U laat conventionele groepen maken [die bestaan uit een adverbium en een adjectief]
zoals bijzonder mooi, totaal onbelangrijk.
dun

mogelijk

bitter

bekend

algemeen

zwak

best

bevolkt

economisch

koud

Dit kunt u proberen met: diep, dik, echt, ontzettend, uiterst.
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Oefening 7: Pregnante contexten
In elke zin ontbreekt een woord, maar de context moet zo zijn dat hij weinig of (het
liefst helemaal) geen keuze laat. Voor deze oefening is een zin als Hij kocht een...
voor zijn moeder niet bruikbaar, want er zijn zoveel dingen die men kan kopen. Ik
heb het de laatste tijd erg... gehad met mijn werk kan wel, hoewel meer dan één
woord past (druk, moeilijk, makkelijk), maar de keus is heel beperkt. In Ik ben blij
dat jullie komen en ik zal jullie met open armen... past alleen ontvangen. Dat is een
echt pregnante context.
Voor de cursisten luidt de opgave: Welk woord past in deze zin? U kunt deze
oefening ook laten maken met een keuzelijst. In dat geval is ze veel makkelijker op
te lossen. Het aantal zinnen is onbelangrijk.
U kunt uitzoeken of er in het BW pregnante contexten staan voor: drijven, drukken,
macht, toevallig, uiterst, uitkijken, totaal.

Oefening 8: Meervoudige pregnante contexten
De opgave luidt nu het woord te vinden dat in meer dan één zinnetje past. Hier volgen
een paar voorbeelden.
1. Heb je de kippen eten gegeven? Nee, ik heb er... niet aan gedacht.
U krijgt de artikelen pas als het... bedrag betaald is.
2. Ik heb vandaag geen zin om op te staan. Ik wil in bed....
De regering wil maar één ding: aan de macht....
3. Na afloop van de vergadering... wij de gelegenheid om kennis te maken met
het nieuwe bestuur.
4. Onze soldaten hebben zoveel verlies geleden dat ze niet langer verzet kunnen....
5. Europa heeft besloten economische hulp te... aan Somalië.

U kunt uitzoeken of er in het BW zulke contexten zijn voor de woorden ernstig,
ervaring, gang, hoofd, hoop. (Zoekt u ook eens op p. 213 en 214 van het BW.)

Oefening 9: Aanvulling met keuzelijst
Hier gebruiken we woorden die ongeveer dezelfde vorm of dezelfde betekenis hebben,
maar niet met elkaar mogen verward worden.
Kies uit: onderzoek, bezoek, verzoek.
Onze vrienden in Amerika brengen ons vanavond een....
We hebben te weinig geld om aan uw... te voldoen.
De politie stelt een... in.

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1995

Zoekt u nu zelf zinnen voor: handelen - behandelen - onderhandelen; geloven beloven; lenen - verlenen.
Welk(e) woord(en) zou(den) volgens u kunnen vergeleken worden met:
lijken
dienen

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1995

23
schijnen
verkeer

Oefening 10: Adverbiale uitdrukkingen volledig maken door middel van
een voorzetsel (met of zonder keuzelijst)
Voorbeelden:
... gebrek aan stoelen gingen we op de tafel zitten.
Het feest was... korte duur.
Het heeft gisteren... één stuk door geregend.
In het BW zijn de adverbiale uitdrukkingen te vinden bij de voorzetsels aan, in, op,
onder, met enz.

2. Het omgaan met cultuurverschillen
Bij het leren van een vreemde taal of tweede taal kunnen bepaald eigenzinnige
opvattingen van sommige betekenissen en betekenisvelden aan de dag treden. Deze
vertegenwoordigen bij heel wat studenten (sub)cultuur-gebonden denkwijzen, die
men volgens ons niet moet ‘laten liggen’. Niet alleen kan men er de nodige
bewustwording van taal- en cultuurverschillen mee bereiken, maar ook (na de
receptieve aanloop) zinvolle, heel produktieve taaloefeningen mee laten doen. We
laten dit zien aan de hand van één voorbeeld uit de z.g.
receptief-handelingspsychologische oefentypologie en wel de roemruchte
‘outsider’-oefening: Welk woord hoort er niet bij? Hierbij komt in een rij van 5 tot
8 woorden er ééntje voor, dat er niet bij hoort. Steeds makkelijker wordt bespreekbaar,
waarom een bepaald woord er niet bij hoort. Er kan zelfs discussie op gang gebracht
worden over de denkwijzen achter de antwoorden. De oefening wordt vooral populair,
als men erin slaagt om ze toe te passen tot het puur produktieve niveau. In het
onderstaande overzichtje laten we tevens zien, hoe deze oefening verandert van
receptief tot produktief werk.
a. Wat hoort er niet bij? Zo luidt de vraag in de puur receptieve fase, bijvoorbeeld
voor:
‘het overhemd - het brood - de appel - de banaan - de vis’
De cursist kan volstaan met het aanwijzen of uitbeelden van het woord in
kwestie. Daarbij geeft de docent expliciet de ruimte voor meer dan één oplossing
door na het eerste antwoord vragend rond te kijken (Nederlands als T2) of in
de voertaal om meer oplossingen te vragen (Nederlands als VT). Daarbij kan
blijken, dat sommige cursisten het overhemd (wegens z'n oneetbaarheid) en
andere de vis (wegens het element, waar die vandaan komt) als outsider zien.
b-1 Wat hoort er niet bij? En waarom hoort dat er niet bij?
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Zo luidt de vraag in de volgende fase, van receptief naar produktief 1,
bijvoorbeeld voor:
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‘oma - neef - tante - zoon - oom - vader - tand - moeder - opa - nicht’.
De cursist moet nu niet alleen blijven meedoen aan het verzamelen van meer
plausibele oplossingen, maar ook antwoorden met een want-sjabloon: ‘Tand
hoort er niet bij want dat is niet een familielid’.
b-2 Wat hoort er niet bij? En waarom niet?
Zo luidt de vraag in de volgende fase, van receptief naar produktief 2,
bijvoorbeeld voor:
‘de melk - de koffie - het water - de boter - de thee’.
De cursist leert nu (naast het gebruik van want- en omdat- sjablonen) het verschil
tussen zogenaamde ware en goede antwoorden: waar is elk begrijpelijk antwoord
met een individuele en desnoods subjectieve argumentatie. Een goed antwoord
is er één, dat begrijpelijk is èn een intersubjectieve argumentatie heeft, dus altijd
‘volgens’ iets of iemand:
‘Je antwoord moet GOED zijn en niet alleen WAAR:
Antwoord 1: De koffie, want daar houd ik niet van! (Dat kan wel
WAAR zijn, maar GOED is:)
Antwoord 2: De boter, want die is in ons land niet om te drinken.’
b-3 Wat hoort er niet bij? Waarom? (dan niet)? Zo luiden de vragen in de volgende
fase van receptief naar produktief 3, bijvoorbeeld voor:
‘de kam - het geld - de zon - de zakdoek - de tas - de pen’.
De cursisten moeten nu eerst zoveel mogelijk ware en goede antwoorden laten
horen.
Antwoord 1: De zakdoek, want dat is een samenstelling. (GOED,
want het klopt volgens de grammatica.)
Antwoord 2: De zon, omdat die niet draagbaar is. (GOED, want
het klopt volgens ‘het gezond verstand’ van de Nederlanders.)
Antwoord 3: De zon, want dat is geen gebruiksvoorwerp. (GOED,
want het klopt volgens de meeste mensen.)
c-1. Doe het nu zelf: maak (in groepjes) rijtjes van 5 à 8 woorden en leg die aan de
klas voor.
Zo luidt de vraag in de volgende fase, puur produktief 1. De cursisten moeten
nu, eerst bladerend door hun boek en zoekend in hun geheugen, daarna in
onderling overleg, zelf woorden uit de doeltaal vinden, die zij tot rijtjes met één
outsider maken.
c-2. Doe het nu solo: maak rijtjes van 5 tot 8 woorden en leg die aan de klas voor.
Zo luidt de vraag in de volgende fase, puur produktief 2. De cursist zoekt het
nu alleen uit en legt zijn ‘raadsel’ (dat blijkt het veelal in de praktijk) aan de
klas voor.

Met name in de derde fase worden groep èn docent geconfronteerd met heel
verrassende gezichtspunten, invalshoeken en denkwijzen van mensen uit verschillende
(sub)culturen.
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3. Het eigen lemma
Komt de cursist uit de beginners- en halfgevorderdenfase, waarvoor bovenstaande
oefeningen vooral bruikbaar zijn, dan heeft hij zich als het goed is een nieuwe
vaardigheid verworven, die hij nodig heeft om de fase van vergevorderde taalleerder
met succes te doorlopen. Het gaat natuurlijk om het omgaan met... nieuwe woorden.
Deze vaardigheid wordt weerspiegeld in de routine van het in kaart brengen van
nieuwe woorden tot telkens ‘mijn eigen lemma’. De cursist zal bij elk nieuw woord
dat hij (eventueel als term) van belang acht, trachten volgens een vast stramien van
‘grammaticale vragen’ een aantal onmisbare gegevens te verzamelen om dat nieuwe
woord te profileren en onthoudbaar te maken. Deze gegevens zijn achtereenvolgens:
a) de eerste (tekst)vindplaats van het woord, iets waar de docent altijd al naar hoort
te vragen op het moment, dat de cursist bij hem naar de betekenis van een nieuw
woord informeert;
b) de precieze betekenis ervan, altijd vast getypeerd door: een pregnante context,
antoniemen en synoniemen, frequente samenstelling[en] etc. eventueel ook
hyponiemen;
c) de stijltypering, te typeren met ‘alledaagse spreektaal, schrijftaal’ etc.;
d) voorbeelden van gebruik in interactie, dus tekstvoorbeeld PLUS hoe te reageren;
e) plaatsing in eigen leven: je maakt iets ‘eigen’ door er een anekdotisch tintje aan
te geven, zodat er een persoonlijke herinnering aan verbonden wordt.

Als voorbeeld nemen we te gek:
Een eigen lemma
a) eerste tekstvindplaats: te gek! in ‘Jeetje, het lukt ook nog, te gek hè!’
b) betekenis: Vanavond feest, want ze is geslaagd, te gek hè!’ ‘Ja, helemaal te gek!
En in één keer.’
Antoniem: jakkes, jesses, [enz.] waardeloos, wat een fiasco, wat een pech, wat
een afknapper [etc.]
Synoniem: mieters, ontzettend leuk, hartstikke fijn, ongelooflijk! [etc.]
c) stijltypering: dagelijkse spreek-, ook turbotaal
d) interactieve voorbeelden: ‘Ja, te gek/ongelooflijk [etc.] hè!!’ Er wordt bijval
verwacht, dus niet iets als: ‘Had ik al gedacht, niks bijzonders!’
e) plaatsing in eigen leven: tijdens videoles ‘Mag het iets meer zijn?’ opgepikt.
De week daarna trakteerde Vida: die was echt de eerste keer geslaagd voor
haar... motorrijexamen! (Zij liever dan ik in zo'n nat land.)
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Het is goed, dat deze werkwijze eerst in de klas geoefend wordt, zo blijkt in groepen
met gemotiveerde leerders. Daarbij moet men zich voortdurend afvragen of het sop
de kool wel waard is. Er is namelijk voor heel wat leerstijlen, die hun leerstof op
andere, snellere wijze verwerken, weinig aanleiding om zo'n degelijke maar
omslachtige werkwijze toe te passen. Anderzijds zijn er genoeg studenten met een
neiging tot accuraat administreren; met name de potentiële vertalers en filologen
hebben er baat bij.
Zo'n vorm van vastleggen als ‘mijn eigen lemma’ bevestigt in elk geval niet alleen
de gegroeide zelfstandigheid bij het organiseren van de eigen taalstudie, maar ook
de beheersing van de grammatica.

Eindnoten:
(1) Men leze hierover ‘Grammatica als het varen op een woordkompas’, in: Siel van der Ree, Recht
doen aan Krompraters, Muidenberg, hoofdstuk 6.2.10, 1983.
(2) Zie voor ongeveer vijftig receptief-handelingspsychologische oefeningen Siel van der Ree,
Spreken is zilver... Basisteksten en docentenhandleiding, A. Grouw: De Kangoeroe, pag. 15-22,
1993.
(2) Zie voor ongeveer vijftig receptief-handelingspsychologische oefeningen Siel van der Ree,
Spreken is zilver... Basisteksten en docentenhandleiding, A. Grouw: De Kangoeroe, pag. 15-22,
1993.
(3) Zie daarvoor: Carolien Schouten-van Parreren, Woorden leren in het vreemde-talenonderwijs.
Van Walraven B.V. - Apeldoorn 1985. Hierin vooral: Hoofdstuk 2 (Actuele ontwikkelingen in
de didactiek van het vreemde-talenonderwijs) en 5 (Geheugenpsychologie en leren door
handelen).
(4) In Spreken is Zilver... wordt deze vaardigheid alleen in het kader van (de oefentypen ‘leren
leren’ en ‘dezer dagen’, beide rond) ‘mastery learning’ door onervaren leerders geoefend.
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Nogmaals taalkunde en empirie
Geen dogma's maar argumenten
Arie Sturm (Oldenburg)
Toen ik de vorig jaar in NEM verschenen reactie van Ludo Beheydt (1993) op een
eerder verschenen artikel van mij (Sturm 1992) had gelezen, besloot ik daarop niet
te reageren. Ik was er, zacht gezegd, niet bepaald van onder de indruk en ieder moet
nu eenmaal prioriteiten stellen. Maar zeer recent verscheen in NEM een helder
overzichtsartikel over raakvlakken tussen taalwetenschap en filosofie (De Pater
1994). Daarin komt de volgende voetnoot voor: ‘Het zou [...] interessant zijn de
verdere implicaties na te gaan van de in dit tijdschrift [...] gevoerde discussie tussen
Beheydt en Sturm over het zich op een gegeven corpus dan wel op eigen intuïties
baseren.’ Voordat iemand deze handschoen oppakt en er verkeerde implicaties naar
voren gebracht gaan worden, wil ik toch graag eerst enige zaken die Beheydt aan de
orde heeft gesteld, recht zetten. Vandaar deze wat late reactie.
Volgens Beheydt (p. 14) heb ik mij in mijn artikel denigrerend en kribbig over
Nederlandse taalkundigen buiten de muren uitgelaten. Als dit gevoelen terecht is,
dan ben ik zoals dat heet ‘verkeerd overgekomen’. Het zij verre van mij om me
denigrerend uit te laten over collega's. Wel wil ik wel eens een poging wagen om
wat hilarisch te doen over ideeën van collega's die volgens mij onhoudbaar zijn. Dat
lijkt me niet laakbaar.
Vervelender vind ik dat Beheydt (t.a.p.) mij een ‘sterk dogmatisch geloof’ in de
schoenen schuift. Dat krenkt mij. Het verbaast mij ook. Want had de generatieve
taalkunde iets als een ‘kerkenorde,’ en was het daar mogelijk iemand bij vermeende
dwalingen te excommuniceren, dan denk ik dat mij dat allang overkomen was. Men
leze bij voorbeeld wat een dogmatisch generatief taalkundige van mijn proefschrift
vond (Bennis 1989); of wat mijn zeer ondogmatische leermeester Van den Toorn in
dit verband opmerkt in het interview met hem dat verschenen is in de hem bij zijn
emeritaat aangeboden huldebundel (Klein 1992, p. 11-12). De taalwetenschap is een
huis met zeer veel woningen, waarin de meest uiteenlopende activiteiten worden
verricht en ik vind dat iedereen vooral dat moet doen waar hij/zij zin in heeft. Het
enige wat Johan Kerstens en ik in onze methodologische beschouwingen over
taalkundig onderzoek hebben betoogd, is dat bij één van de vele vormen van
syntactisch onderzoek die er mogelijk zijn, je als onderzoeker voor het relevante
empirische materiaal noodzakelijkerwijs aangewezen bent op je eigen intuïties als
moedertaalspreker. En dat stellen we niet als dogma, maar daarvoor geven we
argumenten. En vervolgens stellen we dat het idee van sommigen (gewoonlijk
buitenstaanders, zoals Kerstens en Sturm 1979 al vaststelden), dat juist daardoor
deze vorm van syntactisch onderzoek een onbetrouwbare empirische basis
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heeft, een mythe is. Met argumenten laten we zien dat die basis net zo betrouwbaar
is als die in andere takken van wetenschap.
Nog vervelender vind ik dat Beheydt zijn strijd niet helemaal met open vizier
voert. Bij herhaling verwijst hij bij zijn argumenten tegen de methodologische
opvattingen van Kerstens en mij naar Van der Lubbe 1980. Nergens blijkt dat er een
jaar later in hetzelfde tijdschrift een uitvoerige repliek van Kerstens en mij is
verschenen, waarin we het betoog van Van der Lubbe tot in details ontzenuwen
(Sturm en Kerstens 1981).
Ronduit ergerlijk vind ik dat Beheydt in zijn ijver om de onjuistheid van de
opvattingen in mijn NEM-bijdrage aan te tonen, niet schroomt iets onwaars over dat
artikel te beweren. Op p. 21 schrijft hij dat ik de zin Ga maar naar bed, hoor als
ongrammaticaal aanmerk en daaraan verbindt hij dan de conclusie, dat ook ik dus
duidelijk niet in staat ben om alle contexten en situaties te overzien waarin deze zin
bruikbaar (dat is nog wat anders dan grammaticaal) zou zijn. Beheydt vertelt er niet
bij waar ik precies deze zin en mijn oordeel erover ten tonele voer. Dat kan ook niet,
want deze zin komt in mijn hele artikel niet voor. Wel is er op p. 23 sprake van de
zin Ga naar bed hoor. En dat die ongrammaticaal is, is evident.
Uit zijn publikaties is mij bekend dat Beheydt zelf geen fervent generatief
taalkundige is. Dat blijkt ook uit een aantal formuleringen in zijn reactie op mijn
artikel. Met name waar hij stelt (p. 17) dat in de door Kerstens en mij voorgestane
vorm van generatief taalkundig onderzoek het ‘feitenmateriaal immers van
ondergeschikt belang [is]’. Dit is, het spijt me dat ik het zeggen moet, larie.
In al onze publikaties ter zake betogen Kerstens en ik juist dat de (generatieve)
taalkunde een empirische wetenschap is en dat zonder empirische feiten taalkunde
dus onmogelijk is. Het enige wat Beheydt hier met recht zou kunnen stellen is dat
voor een generatief taalkundige taalfeiten niet op zich interessant zijn, maar alleen
in het licht van bepaalde hypotheses over de grammatica's van natuurlijke talen, die
voortvloeien uit gefundeerde specifieke hypotheses over het aangeboren
moedertaal-leervermogen van de mens.
Een voorbeeld. Woordgroepen zijn in het algemeen uitbreidbaar met bepalingen.
Voor hun distributie heeft dat gewoonlijk geen gevolg. Als een NP als de tafel
onderwerp in een zin kan zijn, dan geldt dat gewoonlijk ook voor NP's als de mooie
tafel of de mooie tafel in de salon. Nu kan enerzijds een AP voorkomen als bepaling
in een NP: de [AP trotse] vader, anderzijds kan een adjectief als kern van een
woordgroep een PP als bepaling bij zich hebben; trots [pp op zijn kinderen]. Maar
een combinatie als *de trotse op zijn kinderen vader is absoluut onmogelijk. Waarom?
Daar zijn al aardig wat hypothesen over naar voren gebracht. Dergelijke hypothesen
staan dus in de generatieve taalkunde inderdaad centraal. Maar zonder meer is
duidelijk dat zonder de relevante feiten die hypothesen nooit bedacht hadden kunnen
worden en dat ze zonder verdere relevante feiten nooit te toetsen en te falsificeren
zouden zijn.
Het idee van Beheydt dat in de generatieve taalkunde feiten van ondergeschikt
belang zijn, is, denk ik, gebaseerd op de mening dat, zoals hij ook bij herhaling in
zijn artikel aan de kaak stelt, generatief taalkundigen hun theorieën steeds
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motiveren met slechts een paar achter hun schrijftafel bedachte zinnen. Verderop in
deze bijdrage zal ik echter aantonen dat hier sprake is van schijn.
Het is opvallend dat waar Beheydt een lans breekt voor het gebruik van corpora bij
taalkundig onderzoek, hij steeds verwijst naar publikaties van morfologen en
lexicografen. Of eigenlijk niet opvallend, want het is zonneklaar dat deze taalkundigen
zonder corpora hun professie niet naar behoren zouden kunnen uitoefenen. Stel ik
wil onderzoeken van welke grondwoorden een nomen gevormd kan worden met het
suffix isering (bij voorbeeld automaat > automatisering, maar niet zelfbediening
>*zelfbedienisering). Ik zou wel gek zijn als ik dat moeizaam aan mijn bureau met
behulp van mijn intuïties zou gaan zitten uitvissen. Retrograde woordenboeken zijn
er niet voor niks. Niet dat daarmee alles is gezegd, want als je, zoals bij voorbeeld
Pollmann 1988 (p. 41), meent vast te kunnen stellen dat isering een ‘vreemd’
grondwoord vraagt (ik denk dat hier bedoeld is een grondwoord van Romaanse
oorsprong) en je komt vervolgens in een krantenartikel het woord vriendinisering
tegen (Pollmann 1988, p. 44), dan zul je je als onderzoeker toch weer op je intuïtie
moeten verlaten om te bepalen of dit woord echt mogelijk is (en de regel over het
‘vreemde’ grondwoord dus herziening behoeft), of dat degene die het bedacht heeft
wellicht even niet in orde is geweest.
Volgens Beheydt (p. 18) mag bij dergelijke kwesties de onderzoeker niet zichzelf
als informant gebruiken omdat hij bevooroordeeld is: hij zal de feiten als het ware
naar zijn theorie proberen toe te praten. Ja uiteraard, op dat verschijnsel is wetenschap
van oudsher gebaseerd. In iedere inleiding in de wetenschapsfilosofie of
wetenschapsgeschiedenis zijn daar boeiende staaltjes van te vinden. En dat daar af
en toe bedrog bij wordt gepleegd is ook in de meest uiteenlopende takken van
wetenschap bekend: wetenschappers zijn ook maar mensen. (Zie bij voorbeeld voor
dit bedrog in Nederland Van Kolfschooten 1993.) Maar het is het forum van
vakgenoten dat dat in de hand houdt. Een morfoloog die zou willen beweren dat
vriendinisering een mogelijk woord is en dat dat klopt met de betreffende
morfologische regel omdat vriendin een ‘vreemd’ grondwoord is, zal zijn
hersenspinsels niet gemakkelijk gepubliceerd krijgen. Corpora kunnen dus in bepaalde
vormen van taalkundig onderzoek een onmisbare rol vervullen. Dat heb ik nooit
bestreden.
In paragraaf 3 van zijn artikel probeert Beheydt aan te tonen dat ook intersubjectieve
gegevens van nut kunnen zijn voor taalkundig onderzoek. Daarbij verwijst hij naar
een aantal publikaties, waarvan die van White ontbreekt in de bibliografie. De andere
zijn van De Rooij en Jansen. Dat zijn resp. een dialectoloog en een sociolinguïst
annex taalbeheerser. De uitspraak van Beheydt (p. 19) dat het gebruik van enquêtes
in de taalkunde ‘heel gebruikelijk’ is, zal ik dan ook zeker niet bestrijden. Ook hier
geldt dat de aangeduide vakonderdelen en nog een paar andere niet goed denkbaar
zijn zonder hulp van enquêtes e.d. Als je bij voorbeeld, zoals De Rooij in zijn door
Beheydt genoemde artikel, wilt onderzoeken welke van twee mogelijke verwante
syntactische constructies in
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het Nederlands in welke regio gebruikt wordt, dan zijn enquêtes een probaat
onderzoeksmiddel.
Wat Kerstens en ik wel steeds bestreden hebben, is dat corpora en enquêtes ook
van nut zouden kunnen zijn voor syntactisch onderzoek dat erop gericht is te
achterhalen welke syntactische structuren in een taal mogelijk zijn en welke niet en
waarom dat zo is. Dat is geen dogma, dat is vrij simpel te beredeneren. Ik wil dat
hier doen aan de hand van een concreet voorbeeld.
De laatste maanden heb ik me intensief beziggehouden met onderzoek naar een
bepaald type samentrekking in het Nederlands en het Duits (Sturm 1994). Het gaat
daarbij om zinnen als (1):
(1) In den Wald ging der Jäger und fing einen Hasen.

In dergelijke zinnen lijkt in het tweede conjunct het eerste zinsdeel plus het onderwerp
rechts van de persoonsvorm samengetrokken te zijn. En dat doet een Nederlands
taalkundige het voorhoofd fronsen, want voor samentrekking in het Nederlands geldt
‘de wet van Paardekooper’ volgens welke het (o.a.) onmogelijk is dat zinsdelen
rechts van een persoonsvorm in hoofdzinnen worden samengetrokken (zie Sturm
1994).
Het gekke is nu dat de praktijk van het onderzoek uitwijst dat syntactici, net als
andere wetenschappers overigens, in zo'n geval niet net doen of hun neus bloedt en
het Duits het Duits laten, nee, ze gaan juist als bezeten (zie bij voorbeeld Van
Zonneveld 1992) zoeken of zinnen als (1) niet ook in het Nederlands mogelijk zijn.
Dat doen ze dan gewoonlijk niet via corpora en enquêtes, want er is een veel gerichtere
zoekmethode mogelijk. Als taalkundige weet ik exact waar het om gaat: twee
nevengeschikte hoofdzinnen met een bijwoordelijke bepaling (of bepaling van
gesteldheid) als getopicaliseerd eerste zinsdeel en dus inversie en in het tweede
conjunct geen getopicaliseerd zinsdeel en geen subject. Of dat soort zinnen met de
aangegeven samentrekking in het Nederlands mogelijk is kan ik als deskundige èn
als moedertaalspreker zeer direct en gericht uitzoeken. En jawel:
(2) Opeens voel ik me doodziek en laat me willoos op bed vallen.

Hoe nu? Is voor de wet van Paardekooper de tijd gekomen om daar te belanden waar
iedere wetenschappelijke hypothese vroeg of laat belandt: de schroothoop? Erg zou
dat niet zijn, want hoe groter de schroothoop, hoe groter de vooruitgang in een
wetenschap, zoals we sinds Popper weten. Maar gelet op het feit dat de wet van
Paardekooper zoveel feiten over samentrekking wél correct verklaart en omdat we
nog niets beters hebben, is het uiteraard verstandiger de wet nog even te handhaven
en zinnen als (2) te beschouwen als een voorlopig onverklaarbaar tegenvoorbeeld
tegen die wet. Daarmee moet te leven zijn. In de scheikunde bleef de wet dat alle
atoomgewichten gehele veelvouden zijn van dat van waterstof, ongeveer een eeuw
lang met tegenvoorbeelden geconfronteerd, die pas na een grote reeks steeds weer
nieuwe, bij nader inzien onhoudbare,

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1995

31
hypothesen, uiteindelijk toch naar de wet konden worden ‘toegepraat’ (zie Rip 1978,
§ 2.4).
In dit geval zou het tegenvoorbeeld natuurlijk makkelijk met de wet van
Paardekooper te verzoenen zijn als aannemelijk gemaakt kon worden dat daarin
alleen het onderwerp links van de persoonsvorm is samengetrokken. Dat is lastig,
want dat onderwerp is er, tenminste wat klankvorm betreft, nu juist niet. Maar het
Nederlands heeft iets wat het Duits niet heeft: een persoonsvorm die varieert
afhankelijk van de plaats van het subject: die van de tweede persoon enkelvoud.
Welke vorm vertoont die persoonsvorm als hij voorkomt in zinnen als (2)? Moest
dat via een corpus uitgezocht worden, dan had ik uiteraard lang moeten zoeken. Maar
wederom kan ik als taalkundige en moedertaalspreker veel gerichter te werk gaan:
in mijn hoofd. (In feite was het in dit geval nog eenvoudiger, want wat ik zocht, staat
al in de ANS, p. 1195):
(3)

a
b

Zwijgend zit je daar en kijkt uit het raam.
* Zwijgend zit je daar en kijk uit het raam.

In (3) laat de enig mogelijke persoonsvorm kijkt zien dat het samengetrokken subject
inderdaad links van de persoonsvorm staat. Ter meerdere glorie van de wet van
Paardekooper.
Doe ik (en doet de ANS, hier nu iets wat Beheydt (p. 19) uni sono met Uhlenbeck
zo verafschuwt: één enkele zin, achter een schrijftafel bedacht, de last van een zware
theoretische constructie laten dragen? Nee natuurlijk. Ik kan talloze andere
voorbeelden geven als (3) (ik heb er heel wat verzonnen tijdens mijn onderzoek en
heus niet alleen achter mijn schrijftafel, voor zover dat al een probleem mocht zijn,
om er zeker van te zijn dat ik goed zat), maar wat zou het vermelden daarvan
opleveren? Alleen papierverspilling en saaiheid. Voorbeelden als (1)-(3) zijn dus
alleen maar in schijn ‘slechts enkele zinnen’; in feite staan ze steeds voor een bepaald
type syntactische structuur, waarvan naar believen eindeloos veel andere voorbeelden
te geven zouden zijn.
De opvatting van Uhlenbeck en Beheydt in dezen komt dus overeen met de
opvatting dat het ‘niet aangaat’ te concluderen dat de hele Rijn sterk vervuild is, op
basis van de chemische analyse van een paar reageerbuisjes Rijnwater.
Tijdens mijn samentrekkingsonderzoek stuitte ik op een publikatie van een
Nederlandse collega die beweert dat er in gevallen als (2) en (3) geen sprake is van
samentrekking maar van iets anders: het weglaten van een in de context bekend
subject, zoals dat ook voorkomt in (4):
(4)

A:
B:

O jé, ik moet de afwas nog doen.
Is al gebeurd.

Ik geloofde daar niets van, maar in de wetenschap draait het nu eenmaal om
argumenten. Nu is dat weglaten van een in de context bekend subject, onderdeel van

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1995

een ruimer verschijnsel dat bekend staat als topic-drop: in bepaalde talen, waaronder
het Nederlands, kan het topic van een zin, of dat nu het subject ervan
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is of een ander zinsdeel, in spreektaalzinnen weggelaten worden. Zo kan B uit (4)
ook antwoorden met Heb ik al gedaan en dan is het object het weggelaten topic.
Zou mijn collega dus gelijk hebben dat ook in (2) en (3) sprake is van topic-drop,
dan zou in dergelijke zinnen ook een ander zinsdeel dan het subject, als het topic is,
weggelaten moeten kunnen worden. Wat ik dus moest gaan zoeken, is een
nevenschikking van twee hoofdzinnen waarin in het linker conjunct bij voorbeeld
een direct object voorkomt dat niet eerste zinsdeel is (immers het subject in (2) en
(3) is ook geen eerste zinsdeel), maar waarin een bijwoordelijke bepaling of bepaling
van gesteldheid eerste zinsdeel is en dan moet dat object in de tweede zin wel topic
zijn, en dan kijken of dat weggelaten kan worden. Ga dat maar eens zoeken in een
corpus!
Zelf was ik gauw klaar:
(5)

a
b

Ineens sloeg hij zijn boek dicht en dat boek gooide hij naar mijn
hoofd.
* Ineens sloeg hij zijn boek dicht en gooide hij naar mijn hoofd.

Het kan dus niet. Nu is ook meteen duidelijk waarom ik met dit soort
onderzoeksvraagstellingen niet in een corpus terecht kan: Ik zou zoeken tot ik een
ons woog en, in dit geval, niets vinden, tenzij toevalligerwijs een ongrammaticale
zin als (5) b in een corpus zou opduiken. Toch zou ik niet op mogen houden met
zoeken, want uit het feit dat een bepaald type zin in een corpus niet voorkomt, mag
men nooit concluderen dat dat type dus onmogelijk is.
Met nadruk wijs ik er ook op dat de vraag of bij een enquête niet zou blijken dat
sommige mensen zin (5) b toch wel begrijpen of toch wel een beetje acceptabel
vinden, voor mijn onderzoeksvraagstelling totaal irrelevant is. Mijn onderzoeksvraag
luidde: Kan bij nevenschikking van twee hoofdzinnen het niet getopicaliseerde object
van het eerste conjunct als topic in het tweede conjunct weggelaten worden, zonder
dat het geïnverteerde subject weggelaten wordt? Daar kan een leek geen antwoord
op geven. Ik wel, want daar heb ik voor gestudeerd.
Duidelijk moge zijn dat het niet dogma's zijn, maar bepaalde
onderzoeksvraagstellingen (zoal die hierboven beschreven, zoals ook die van Kirsner
1991) die dwingend leiden tot een verantwoorde methodologische stellingname.
Maar als men dan bij bedoeld onderzoek noodzakelijkerwijs aangewezen is op
intuïties voor wat betreft empirische gegevens, leidt dat dan niet tot een beperkte en
onbetrouwbare empirische basis, zoals Beheydt, in navolging van anderen, de lezer
wil doen geloven? Nee. Wat betreft die onbetrouwbaarheid: wie thuis is in
hedendaagse wetenschapsfilosofische opvattingen weet dat er bij de waarneming
van de feiten bij dit soort onderzoek met behulp van intuïties, in vergelijking met
waarnemingspraktijken in andere wetenschappen, niets bijzonders aan de hand is.
Wat er wel aan de hand is, is een door het neopositivisme geïnspireerd, maar allang
achterhaald lekenidee over de
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mogelijkheid van objectieve, theorievrije waarneming, waar vooral de
natuurwetenschappen hun faam en bloei aan te danken zouden hebben. Quod non.
Ik heb de indruk dat Beheydt dit achterhaalde empiricistische idee zelf nog steeds
koestert. Zo stelt hij bij voorbeeld in zijn Conclusie (p. 22) dat uit zijn beschouwingen
duidelijk geworden is ‘dat geen enkele methode exclusief de garantie biedt op
objectieve kennis van het taalsysteem’ (cursivering van mij). Daaruit krijg ik toch
de indruk dat Beheydt meent dat dergelijke objectieve kennis in principe wel mogelijk
is. En volgens huidige wetenschapsfilosofische inzichten is dat niet zo. Op p. 18 stelt
hij dat de (generatief) ‘taalkundige niet waardenvrij aan zijn onderzoek [begint]’.
Ook hier rijst bij mij weer het vermoeden dat Beheydt waardenvrij onderzoek in
principe wel mogelijk acht. En ook dat wordt in de huidige wetenschapsfilosofie
bestreden.
Na alles wat daar al over gezegd is in eerdere publikaties van Kerstens en mij (bij
voorbeeld Kerstens en Sturm 1989), wil ik er hier alleen nog het volgende over naar
voren brengen. Bij zijn argumentatie verwijst Beheydt een paar keer naar publikaties
van Uhlenbeck, waar het gaat om het punt van onbetrouwbaarheid. Zoals Koster
1993 (p. 86) terecht opmerkt, hebben de betreffende bezwaren van Uhlenbeck
betrekking op generatief-taalkundige publikaties uit een periode die meer dan twintig
jaar achter ons ligt. Koster duidt die fase niet voor niets aan als de ‘Semantiserende
fase’ (p. 90). Afgezien van het feit dat in die periode nog relatief onduidelijk was
waar generatief taalkundigen op uit waren, wat precies hun onderzoeksdoelstellingen
waren, speelden toentertijd in het syntactisch onderzoek ook allerlei glibberige
semantische noties als met name selectierestricties een rol. Daardoor werden bij
grammaticaliteitsoordelen naast pure intuïties over grammaticaliteit ook kennis van
de werkelijkheid en de context/situatie waarin een zin geuit wordt, relevant. Er diende
bij voorbeeld vastgesteld te worden of exotische zinnen als kleurloze groene ideeën
slapen furieus grammaticaal zijn of niet. En dit leidde ertoe dat de ene taalkundige
oordeelde: ‘ongrammaticaal’, terwijl een andere zei, ‘ja maar in de context van een
sprookje kan dit wel’. Koster 1993 (p. 86) zegt hierover: ‘Deze hoogst ongelukkige
ontwikkeling, die gelukkig maar kort duurde, heeft de generatieve grammatica
indertijd in brede kring een slechte naam bezorgd. Nog steeds zijn er intelligente
Nederlanders die denken dat volgens Chomsky de zin Richard Nixon is een
doodeerlijke man ongrammaticaal is (Karel van het Reve, persoonlijke mededeling).’
Dergelijke semantische noties en de daarmee samenhangende exotische zinnen
spelen op goede gronden echter allang geen rol meer in het syntactisch onderzoek.
Daarin beperkt men zich tegenwoordig gewoonlijk tot ‘keiharde’ syntactische
gegevenheden als bij voorbeeld de hiervoor genoemde wet van Paardekooper. Zoals
Koster terecht stelt, hebben de bezwaren van Uhlenbeck ter zake, voor zover ze
gegrond waren, hun geldigheid allang verloren.
Het tweede bezwaar van Beheydt betreft de beperktheid van het feitenmateriaal
wanneer men zich alleen op intuïties baseert. Die beperktheid ontstaat volgens hem
‘door het feit dat [een] taalbeschouwer op grond van zijn voorbedachte hypothese
onwillekeurig heel gericht gaat zoeken en derhalve zelden verrast
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wordt’ (p. 18).
Zoals ik hierboven heb laten zien, gaat die taalbeschouwer niet onwillekeurig,
maar juist heel bewust heel gericht zoeken. Net als iedere empirische wetenschapper
weet hij/zij precies waar hij naar op zoek is. Dat maakt voor zo'n taalbeschouwer
grasduinen in een corpus (naast onmogelijk) ook volstrekt overbodig, net zoals het
voor een bioloog die onderzoek doet naar het baltsgedrag van stekelbaarsjes overbodig
is om langs sloten en plassen te gaan lopen turen, omdat hij zijn speciaal voor
observatie opgestelde aquaria in zijn laboratorium heeft.
Dat zo'n taalbeschouwer bij zijn zeer gerichte speurtochten zelden verrast wordt,
is niet mijn ervaring. Die zoektochten vormen voor mij na twintig jaar nog steeds
voor een belangrijk deel de lol van het vak. Ook bij mijn onderzoek naar
samentrekking ben ik weer verschillende keren gestuit op feiten betreffende de
mogelijkheden van samentrekking in het Nederlands die bij mijn weten nog nooit
eerder in de literatuur beschreven zijn. En die, althans bij mij, voor de nodige
opwinding zorgden. Zo is in die literatuur altijd betoogd dat samentrekking van het
subject in ja/nee-vragen uitgesloten is (wat volgt uit de wet van Paardekooper): *Gaat
zij weg of blijft?. Ik heb ontdekt dat in heel speciale gevallen dit wel mogelijk is
(Sturm 1994), maar het gaat daarbij wel om een type zin waarvan ik, terecht meen
ik, betwijfel of ik het mijn verdere leven nog ooit in welk corpus dan ook zal
aantreffen.
Gericht zoeken levert dus ook hier, als altijd, grotere rijkdom dan grasduinen in
een willekeurige verzameling. Daarentegen stelt Beheydt (p. 18): ‘Wie ooit met een
corpus gewerkt heeft, weet dat hij vaak voor verrassingen komt te staan’. Zoals
Kerstens en ik al eens eerder hebben verzucht: ‘Laat dat dan eens zien!’ Bij zijn
onderzoek naar werkwoorden op -iseren ontdekte Pollmann 1988 (p. 41) dat volgens
Van Dale ook het werkwoord vaarwateriseren bestaat. Dat is een verrassing. En als
het hier echt om een mogelijk Nederlands woord gaat, is het duidelijk dat je daar
met behulp van intuïties niet zo snel achter zult komen. Maar waar het in mijn
discussie met Beheydt om gaat, is de vraag of corpusonderzoek t.a.v. syntactisch
onderzoek zoals hierboven bij wijze van voorbeeld aan de hand van onderzoek naar
samentrekking geschetst, ook verrassingen op kan leveren, d.w.z. mogelijkheden die
ik met behulp van waarnemingen achter mijn schrijftafel niet in het vizier heb
gekregen. Dat wordt steeds gezegd, maar nog nooit heeft iemand dat aangetoond.
Ook Beheydt laat het op dit punt bij de retorische vraag: ‘Is het vermetel te
veronderstellen dat een toetsing van Sturms hypothese aan [een] corpus zou kunnen
leiden tot een verfijning en een bijstelling van zijn op basis van intuïtie geformuleerde
hypothesen?’ (p. 23). Vermetel vind ik het niet, maar ik zou het zo graag eens een
keer aangetoond willen zien. Als ik denk aan de tijd en moeite die ik besteed heb
aan het zoeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden op het gebied van het
type samentrekking waar ik onderzoek naar gedaan heb en de slapeloze nachten die
dat met zich meebracht, dan meen ik het recht te hebben niet zo maar aan te nemen
dat corpusonderzoek aan het licht zou kunnen brengen dat ik iets over het hoofd heb
gezien, zolang dat niet eerst eens een keer is
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aangetoond.
Mijn eerder genoemde collega kwam op de proppen met een mogelijkheid die ik
inderdaad over het hoofd had gezien: Hij hangt zijn argumentatie dat het bij het type
samentrekking als in (1)-(3) in feite niet gaat om samentrekking maar om weglating
van een in de context bekend subject o.a. op aan een zin die hij aantrof in een
krantencolumn van Youp van 't Hek: Het was EO landdag en waren op weg naar
de toespraak van dominee Dorenbos. Maar het is geen wonder dat ik deze
mogelijkheid over het hoofd heb gezien: deze zin is duidelijk ongrammaticaal. Is het
vermetel om te stellen dat data uit corpora alleen maar onnodige kopzorgen opleveren,
bij alle zorgen die de theoretische taalkundige toch al heeft?
Tenslotte, ook hier wil ik weer niet verhelen dat mijn onderzoek naar
samentrekking, als gewoonlijk bij dit soort onderzoek, naast vele verrassingen ook
zgn. ‘onduidelijke gevallen’ heeft opgeleverd. Zo voorspelt mijn theorie dat in een
zin als de volgende:
(6) Waarom haalt iemand van jullie nou niet even de politie erbij en helpt ons zo
uit de brand?

in het tweede conjunct de negatie niet herhaald kan worden:
(7) Waarom haalt iemand van jullie nou niet even de politie erbij en helpt ons zo
niet uit de brand?

Klopt dit en is (7) niet op dezelfde manier te interpreteren als (6)? Soms denk ik van
wel, soms van niet. Is dat erg? Nee, want ik heb voorlopig genoeg steviger argumenten
die mijn theorie ondersteunen. Is dit onduidelijke geval dan niet op een andere manier
dan via intuïties duidelijk te krijgen? Ik zou niet weten hoe. Als ik dit type zin aan
zou treffen in een corpus, zegt dat niks. Er komen zo vaak dubieuze zinnen in ons
taalgebruik voor. Als ik er een enquête over zou organiseren, weet ik bij voorbaat
wat de uitslag niet zal zijn: niet 100% ‘ja’ en niet 100% ‘nee’. Want wat voor mij
lastig te beoordelen is, is het uiteraard ook voor andere moedertaalsprekers.
Er zit dus niets anders op dan te accepteren dat er zich bij dit soort onderzoek
onduidelijke gevallen voordoen. Ook daarin onderscheidt het zich niet van
vergelijkbaar empirisch wetenschappelijk onderzoek. Vraag maar aan uw huisarts.
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Naschrift van de redactie
Dit is een verrassend en zelfs hier en daar intuïtief pleidooi voor taalkunde als
wetenschap, een discipline voor ingewijden, die intelligente leken als Uhlenbeck en
Beheydt blijkbaar boven de pet gaat. Discussie is daardoor helaas niet meer mogelijk.
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10 juni 1994: Hella S. Haasse brengt een bezoek aan Oldenburg
Op het spoor van Charlotte Sophie von Aldenburg
Ute Langner (Oldenburg)
Veel auteurs voelen zich geroepen tot exegese en commentaar op hun
eigen werk. Dat ze zich door hun verbeelding ergens heen hebben laten
voeren is niet genoeg; ze willen de afgelegde weg naderhand nog eens
rustig afwandelen [...]
Deze inleidende zinnen schrijft Jaap Goedegebuure met betrekking tot De tuinen
van Bomarzo van Hella Haasse(1). Het was inderdaad niet de enige keer - toen in 1964
- dat Hella Haasse de historische plaatsen die het decor van haar boeken vormen,
ging opzoeken. In juni jongstleden bracht zij een bezoek aan de (resten van de)
Oldenburgse kastelen Varel, Kniphausen en Jever: woon- en verblijfplaatsen van de
gravin Charlotte Sophie Bentinck, geboren von Aldenburg, hoofdfiguur van Mevrouw
Bentinck of Onverenigbaarheid van karakter: Een ware geschiedenis (1978) en De
groten der aarde of Bentinck tegen Bentinck: Een geschiedverhaal (1981). Er was
echter geen sprake van roeping tot exegese en commentaar op eigen werk. Het motief
was veel banaler: een uitnodiging van de vakgroep Nederlands van de universiteit
Oldenburg.
De Bentinck-boeken van Hella Haasse vormen een rijke bron van kennis over de
Duitse gravin. Het probleem is alleen dat het geïnteresseerde Duitstalige publiek er
niet uit kan putten(2). Daarom hield Hella Haasse op 10 juni 1994 in de Oldenburgse
Landesbibliothek een lezing in het Duits met als titel ‘Charlotte Sophie von Aldenburg
aus niederländischer Sicht’. Aanleiding voor mij om de boeken eens nader onder de
loep te nemen.
Hella Haasse heeft zich in de laatste twintig jaar gemanifesteerd als schrijfster van
historische romans, of beter van brievenmontageromandocumentaires. Over een
genre-bepaling wil ik het hier niet hebben. Het is evident dat Haasse de beginselen
van de conventionele historische roman in de loop van haar oeuvre op losse schroeven
heeft gezet. De spanning tussen geschiedenis enerzijds en literatuur anderzijds anders gezegd: tussen historische werkelijkheid en fictie - is in toenemende mate
een rol gaan spelen.
Hoe begint men een ware geschiedenis, zonder dat die ogenblikkelijk aan
geloofwaardigheid inboet, ja, zonder dat feiten in fictie veranderen?
Deze vraag, de openingszin van Mevrouw Bentinck, houdt haar in wezen reeds in
Zelfportret als legkaart (1954) bezig. Haar antwoord luidt aldaar:
De waarheid laat zich alleen verbeelden [cursief, U.L.] met behulp van
een procédé dat niet op fotografische nauwkeurigheid is gericht. (190f.)
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Juist van een dergelijk procédé echter zou ze later in het verhaal rond Charlotte
Sophie en Willem Bentinck gebruik maken. Maar is het daarom ‘een vlakke prent
waaraan juist de leven-suggererende dimensies ontbreken’? (ibid.). Het tegendeel
lijkt het geval te zijn.
Op basis van bronnenonderzoek in Nederlandse, Duitse en Engelse archieven heeft
Hella Haasse historische documenten - vooral brieven, dagboekaantekeningen en
zelfportretten - vertaald, geselecteerd en gerangschikt. Op enkele verbindende stukken
na worden de documenten door de vertelster-tekstbezorgster rechtstreeks
gepresenteerd; ze spreken dus voor zichzelf. Dit geldt vooral voor Mevrouw Bentinck
(1978)(3), deel één van de ‘tweedelige kroniek over huwelijk, ontrouw, echtscheiding
en emancipatie in de achttiende eeuw.’(4) De Duitse gravin Charlotte Sophie von
Aldenburg, vrouwe van Varel, Kniphausen en Doorwerth, wordt als achttienjarige
uitgehuwelijkt aan Willem Bentinck, voor wie een carrière als diplomaat in Holland
is weggelegd. Niet liefde maar financiële overwegingen liggen aan deze tot mislukking
gedoemde verbintenis ten grondslag, hetgeen Charlotte Sophie terugblikkend onder
woorden brengt:
Verre van ook maar een sprankje genegenheid voor mijnheer Bentinck te
voelen, had ik de grootste moeite mij te verzetten tegen een uitgesproken
antipathie jegens hem. Hij was daarvan op de hoogte voor wij trouwden.
(Mevrouw Bentinck, 147)
In haar gevoelens voor Bentinck zou nooit verandering komen omdat Charlotte
Sophie al voor het huwelijk van iemand anders hield: graaf Albrecht Wolfgang zu
Schaumburg Lippe, de echtgenoot van haar pleegzusje. Het duurt dan ook niet lang
of zij beginnen een hartstochtelijke liefdesrelatie - zonder streven naar geheimhouding.
Uiteindelijk vertrekt zij uit Den Haag, vastbesloten niet meer terug te keren: zij
verlaat voorgoed haar man en haar twee zoons, waarvan de jongste waarschijnlijk
géén Bentinck is.
Charlotte Sophie is eigenlijk een ‘kind van haar tijd’: het achttiende-eeuwse
rationalisme is de drijfveer van haar denken:
Mijn manier van denken is tamelijk uitzonderlijk, maar wortelt, geloof ik,
toch in de Rede: ik erken geen andere rechter over het menselijke handelen
dan de mens zelf. Ik vind dat men zich zo goed als men kan geestelijk
moet ontwikkelen, al naar gelang het inzicht en het onderricht waarover
ieder kan beschikken. Daarna zou men een eigen levensplan moeten
uitstippelen, gebaseerd op beginselen die hun nut bewezen hebben en op
de praktijk van vallen en opstaan. (Mevrouw Bentinck, 313f.)
Dit pleidooi voor de rede is echter alles behalve typisch voor een vrouw uit die tijd.
Het blijft bovendien niet bij een theoretisch pleidooi, Charlotte Sophie brengt haar
ideeën ook in praktijk. Zij gebruikt haar verstand door John Locke
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en Rousseau te lezen en slaagt er in 1755 zelfs in als toehoorster toegelaten te worden
tot de colleges van de rector magnificus van de universiteit Leipzig. Bovendien blinkt
zij uit in gesprekken met Voltaire, met wie zij door een langdurige vriendschap
verbonden is.
Daarenboven schrijft Charlotte Sophie geestige ‘verhandelingen in briefvorm’,
waaronder een over ‘de voorrechten van onze heren en meesters de mannen’
(Mevrouw Bentinck, 367). Hierin noemt zij een reeks mannelijke privileges, waarvan
zij niet in kan zien dat die haar en haar seksegenoten worden onthouden: de best
mogelijke opvoeding; geld voor studies en reizen; erfenissen en grondbezit;
voogdijschap over de kinderen; wetenschappelijk werk; macht in het openbaar en in
het privé-leven. Charlotte Sophie legt zich niet neer bij de ongelijke verdeling van
deze privileges. Dat is haar sterke punt.
Komt het door mijn trots of door mijn gezonde verstand, ik weet het niet,
maar ik heb mij nooit blindelings kunnen onderwerpen aan overgeleverde
denkbeelden, om de eenvoudige reden dat die aanvaard worden door
iedereen. Eenmaal met mijzelf in het reine gekomen, heb ik de moed gehad
(die door heel wat mensen misdaad en dwaling is genoemd) om de weg
te volgen die ik voor mij zag en ten koste van de bitterste en pijnlijkste
ervaringen voet bij stuk te houden in wat ik mijn plicht achtte - al werd
dat gedrag door anderen onbarmhartig veroordeeld. (Mevrouw Bentinck,
314)
Door haar gedachten op papier te zetten - en zij het slechts in de vorm van
niet-gepubliceerde brieven en dagboekaantekeningen(5) - vertegenwoordigt Charlotte
Sophie een feminisme avant-la-lettre:
Ze heeft een moderne manier van denken, ze was zich bewust van haar
eigen persoonlijkheid, ze leefde niet binnen de grenzen van haar eigen
sekse.(6)
Graag zou ik, zoals Kees Fens, Charlotte Sophie willen zien als figuur, ‘die alle
begrip en sympathie wekt’(7), maar haar ‘“rücksichtslos” optreden is in bepaalde
opzichten heel onsympathiek’(8). Charlotte Sophie overschrijdt de grenzen van haar
sekse niet alleen door haar interesse in filosofie en politiek. Haar gedrag is bepaald
door een bizarre mengeling van rationalisme, hartstocht, diplomatie, berekening en
klassebewustzijn. Vooral dit laatste is mijns inziens verantwoordelijk voor het hier
en daar onsympathieke overkomen van de gravin Bentinck-von Aldenburg.
Deel twee van de brievenromandocumentaire De groten der aarde of Bentinck tegen
Bentinck omvat de jaren 1740-1761, de periode waarin zij als ‘femme savante en
vrije geest de achttiende eeuw doorfladdert’(9). Na de dood van Albrecht Wolfgang
zu Schaumburg Lippe, van wie zij intussen twee door hem niet erkende zoons heeft,
begeeft Charlotte Sophie zich op haar grand tour naar Berlijn, Leipzig en Wenen om maar de belangrijkste etappes te noemen. In haar strijd tegen haar ex-echtgenoot
en het Deense hof om de bezittingen
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Varel en Kniphausen - de ‘boedelscheiding’ - zoekt zij protectie en hulp: eerst bij
de koning van Pruisen, dan bij de keizerin van het Duitse Rijk. Ondanks haar louche
reputatie weet Charlotte Sophie toegang te krijgen tot de besloten kringen van de
groten der aarde rond Frederik II en de aartskatholieke Maria-Theresia, hetgeen
beantwoordt aan haar aristocratische ijdelheid. Aan standsbewustzijn ontbreekt het
haar niet, alleen aan de financiële middelen om overeenkomstig haar stand te leven.
Dit is echter alleen theoretisch een probleem, want in de praktijk trekt zij zich van
haar geldgebrek niets aan. Zij móét dit hoofse leven tenslotte leiden, om in haar
rechten te treden: haar ouderlijke bezittingen Varel en Kniphausen.
Ondanks haar geldgebrek weet Charlotte Sophie ook tijdens haar diplomatieke
onderhandelingen haar zoons (van de graaf zu Schaumburg Lippe) altijd goed
‘verzorgd’. In haar pretenties betreffende hun opvoeding vermengen zich weer von
Aldenburgse ijdelheid met verlichte opvoedkundige ideeën. Zo weet zij bijvoorbeeld
in Leipzig voor haar zoons een pleeggezin te vinden, ‘dat tot de bezienswaardigheden,
ja, de glorie van Leipzig behoorde’ (De groten der aarde, 193f.): niemand minder
dan Luise en Johann Christoph Gottsched. Het is niet duidelijk waarvan Charlotte
Sophie meer onder de indruk is: van de geleerdheid van het echtpaar Gottsched of
van hun reputatie in binnen- en buitenland. Zodra zij als pleegouders optreden,
verandert haar bewondering in ieder geval in autoritair gedrag en onverschilligheid
ten opzichte van de (door háár veroorzaakte) financiële problemen van de Gottscheds:
Charlotte Sophie voelde de stille kritiek in Sappho's [d.i. Luise Gottsched,
U.L.] houding, maar was nu eenmaal gewend bevelen te geven, en
verdiepte zich zelden of nooit in het gedachtenleven of de problemen van
mensen uit de klasse waartoe de Gottscheds behoorden; hoe beschaafd en
ontwikkeld ook, het bleven burgers. (De groten der aarde, 197)
Weer is het haar aristocratische arrogantie die onze sympathie voor de alleenstaande
moeder overschaduwt.
Tegen de achtergrond van het boven geschetste karakter van mevrouw Bentinck
krijgt de uitspraak van een vertrouwde ambtenaar van het huis von Aldenburg door
Haasse een sleutelfunctie toebedeeld. Met betrekking tot Charlotte Sophies levensstijl
- zowel in financieel als ook in moreel opzicht - oordeelt hij: ‘Mevrouw is de schaamte
voorbij’ (Mevrouw Bentinck, 365). Door diens oordeel juist met deze formule te
vertalen, legt Haasse onmiskenbaar de verbinding met de contemporaine feministische
literatuur. Anja Meulenbelts cultusroman van de vrouwenbeweging is immers twee
jaar eerder verschenen.
Dit moge als voorbeeld dienen om te laten zien hoe weinig de oorspronkelijke
documenten ‘voor zichzelf spreken’; laat staan hoe ‘objectief’ zij in een andere
historische context zijn. ‘Wij interpreteren vanuit onszelf andere generaties en
tijdperken, hebben visies op maar ten dele in hun context gekende “feiten”.’(10)
Uitgaande van de betrekkelijkheid van historische ‘feiten’ gaat het volgens Hanneke
van Buuren dan ook niet om objectiviteit bij de benadering van
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mevrouw Bentinck, veeleer gaat het om herkenning: historisch besef vanuit een
persoonlijk perspectief.(11)
Het streven naar een waarheidsgetrouwe weergave van de geschiedenis enerzijds
en het afzien van bronvermelding anderzijds spreken elkaar in die zin dan ook niet
tegen. De aanpak van Hella Haasse beantwoordt juist aan het besef
dat de historie niet anders kan zijn dan dienstbaar aan de imaginatie. De
imaginatie - herkend als deel van een scheppend ik - gebruikt historie als
element [...] Sense of the past komt dan dicht in de buurt van
speurzin-privé.(12)
Als Haasse in de verantwoording van De groten der aarde beweert: ‘Niets is
verzonnen’, dan wil ik dat best geloven. Want dat neemt niet weg dat zij door middel
van vertaling, compositie, selectie, verhalende gedeelten én commentaar rijkelijk
gebruik heeft gemaakt van ‘imaginatie’. De benaming ‘tekstbezorgster’ schiet dan
ook duidelijk tekort.
Ironisch genoeg bereikt Haasse uiteindelijk juist door middel van haar
componerend-arrangerende werkwijze een romanesk effect.(13) Dit effect is des te
opmerkelijker als men zich een uitspraak van de boven reeds aangehaalde adviseur
van het huis von Aldenburg voor de geest haalt:
Mevrouw heeft een slecht karakter; zij liegt voortduurend, zij verzint van
alles; haar hele leven is één roman. (Mevrouw Bentinck, 373)
In die zin zijn de Bentinck-boeken documentaires met een dubbele bodem: juist in
haar streven naar een waarheidsgetrouwe weergave beeldt Haasse het leven van
Charlotte Sophie von Aldenburg uit als wat het was: een roman.(14) Op die manier
doet zij aan ‘de vrouw die als een romanfiguur leefde’ toch nog recht.

Eindnoten:
(1) 5 augustus 1964: Hella Haasse brengt een bezoek aan de tuinen van Bomarzo - De historische
roman in de twintigste eeuw. In: Nederlandse Literatuur, een geschiedenis. Onder hoofdredactie
van M.A. Schenkeveld-van der Dussen. Groningen 1993, p. 769-776.
(2) Er bestaat tot nu toe in ieder geval nog geen Duitse vertaling.
(3) In De groten der aarde of Bentinck tegen Bentinck (1981) winnen de verhalende passages het
van de direct gepresenteerde documenten. Ook doet Hella Haasse zich hier veel vaker expliciet
als commentatrice en documentaliste voor, die problemen bij het archiefwerk en open vragen
toelicht.
(4) Goedegebuure 1993, p. 771.
(5) Haasse veronderstelt zelfs, dat Charlotte Sophie het verhalend gedicht De schoonheden van
Pyrmont (1750) onder het pseudoniem Charlotte Wilhelmine Amalie von Donop in Göttingen
heeft gepubliceerd. Dit is des te opmerkelijker omdat het gedicht in het Duits is geschreven,
wat in die tijd erg progressief was. Haasse wijst erop dat ‘die [verzen] afkomstig waren van
een aristocrate uit de kringen die de grootste belemmering vormden voor de doorbraak van het
Duits als zelfstandige cultuurtaal’ (De groten der aarde, 129).
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(6) Aldus Hella Haasse in: Diny Schouten ‘Hella Haasse: Potent zijn is voor een man zijn hele
leven belangrijk’. In: Opzij 6 (1978) (nov.), 32-36.
(7) ‘Oorspronkelijkheid kent geen tijd.’ Opgenomen in: Oliver Hardy als denker en andere opstellen.
Amsterdam, 1982, p. 266.
(8) Diny Schouten 1978, 32.
(9) Jaap Goedegebuure. Nederlandse literatuur 1960-1988. Amsterdam, 1988, p. 97.
(10) Hanneke van Buuren. De zin voor het verscherfde. In: Ons Erfdeel 25 (1982) 4 (sept.-okt.),
584-586.
(11) Van Buuren drukt dit in de termen ‘sense of the past’ en ‘speurzin-privé’ uit; vgl. ibid, 585.Van Buuren gaat reeds in een eerder verschenen artikel over Mevrouw Bentinck op het aspect
van herkenning/herkenbaarheid in (vgl.: Een ware geschiedenis. In: Ons Erfdeel 23 (1980) 1
(jan.-feb.), 113-115). Hierin licht zij toe dat ‘de herkenning van een dominant aspect uit een
voorbij tijdperk, weerkaatsend in een beweging of brede beleving van nu’ de betrokkenheid
voor de twintigste-eeuwse lezer bij dit geval uit de achttiende eeuw vergroot. Terwijl de
herkenbaarheid zich in Mevrouw Bentinck echter beperkt tot emoties van individuen, zou in De
groten der aarde de herkenning van machtsverhoudingen in het algemeen veel sterker naar
voren komen (voor dit laatste vgl.: Van Buuren 1982, 585).- Door het aspect ‘herkenbaarheid’
in het geding te brengen, zinspeelt Van Buuren op een discussie die in de opkomende
feministische literatuurkritiek van de jaren zeventig in zwang is gekomen. Vgl.: Hannemieke
(Postma-) Stamperius. ‘Herkenbaarheid als literair criterium.’ In: Opzij 6 (1978) 6-7 (juli-aug.),
50-55.
(12) Van Buuren 1982, 585.
(13) Tenminste waar het Mevrouw Bentinck betreft. Op dit ‘omkeringseffect’ wees reeds Kees Fens
(1982, p. 265). In De groten der aarde, waar de verhalende gedeelten duidelijk overheersen,
krijgt men veel meer de indruk van een documentaire. Dit moge enerzijds aan de weinig scenische
verteltrant liggen, anderzijds zeker aan de herhaaldelijk expliciete manifestatie van de
vertelster/documentaliste.
(14) Dit spreekt in zekere zin de interpretatie van Fens tegen die het juist aan de documentaire
toeschrijft, dat Charlotte Sophie in plaats van als romanfiguur als ‘werkelijk levende en ook
aannemelijke figuur’ in Haasses boeken herleeft: ‘alle figuren laten zich als personages in een
historische roman denken, maar [cursief, U.L.] de vrouw die als een romanfiguur leefde, is de
enige werkelijk levende en ook aannemelijke figuur.’ (1982, p. 265) Ik beschouw dit echter
niet als tegenstrijdigheid, integendeel: juist door het romaneske van haar leven uit te beelden,
brengt Haasse Charlotte Sophie weer tot leven. En misschien is zij als (roman-)figuur zelfs nog
aannemelijker, want ondanks haar ‘moderniteit’ blijft zij een achttiende-eeuwse aristocrate.
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Het menu of à la carte?
Kroniek van het Nederlands voor anderstaligen
P. de Kleijn (Den Haag)
Wie kiest voor een cursus waarin alle vaardigheden als één groot samenhangend
geheel worden aangeboden, betreurt het soms dat er geen tijd en ruimte meer is voor
nog iets anders. Wie kiest voor losse delen, moet veel tijd en energie stoppen in de
onderlinge afstemming van al die delen. Lezen, las, gelezen, een leescursus, is
afgestemd op een deelvaardigheid, maar heeft de omvang van een volledige cursus.
Van dezelfde omvang is Manieren van praten, gericht op mondelinge communicatie.
Een deelcursus die even uitgebreid is als een volledige cursus: weer een ander
probleem.
Lezen, las, gelezen is oorspronkelijk uitgegeven door Martinus Nijhoff. Maar deze
uitgeverij is opgegaan in Wolters-Noordhoff. Dat betekende natuurlijk een nieuw
glimmend jasje. De inhoud evenwel is hetzelfde gebleven. En gelukkig ook de mooie,
evenwichtige vormgeving waarop Nijhoff het patent had. De auteurs van deze cursus
zijn Ineke de Bakker, Marjan Meijboom, Carla Smits en Sylvia Vink. Zij schreven
hun boeken (2 delen) voor volwassen anderstaligen, die al een beginnerscursus achter
de rug hebben en die willen gaan studeren aan een instelling van middelbaar of hoger
beroepsonderwijs of aan een universiteit. Dat is dus de doelgroep. En het doel is: de
leesvaardigheid vergroten. Het is niet moeilijk om te bedenken waarom de
leesvaardigheid van deze doelgroep vergroot moet worden. Deze mensen kennen te
weinig woorden. En daarom wordt er in Lezen, las, gelezen veel aandacht besteed
aan de uitbreiding van de woordenschat. Er wordt, vooral in deel 2, tevens getracht
de studenten een efficiënte leeshouding bij te brengen. ‘We streven ernaar de cursisten
efficiënt te leren lezen’ (deel 2, p. 2). Kunnen die potentiële mbo-, hbo- of
universiteitsklanten dat dan nog niet? Hebben zij in hun opleiding niet geleerd de
essentie uit een tekst te halen, hoofd- en bijzaken te onderscheiden of de opbouw
van een tekst te analyseren? En als zij dat nog niet geleerd hebben, is het dan een
gelukkige gedachte het bijbrengen van deze vaardigheid te combineren met het
aanleren van woorden?
Alvorens op deze vraag een antwoord te geven, eerst iets over de lexicale kant van
de cursus. De auteurs gaan ervan uit dat de gebruikers de 1200 meest frequente
Nederlandse woorden, zoals die aangeboden worden in Nederlands voor buitenlanders
(Montens en Sciarone, 1984), beheersen. Bovenop deze 1200 woorden biedt deel 1
van Lezen, las, gelezen 673 nieuwe woorden en deel 2 nog eens 776. In totaal zijn
dat 2613 woorden.
Hoeveel woorden kent een Nederlander die gaat studeren aan het mbo, het hbo of
de universiteit? Dat weet niemand, want daarnaar is geen systematisch
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onderzoek gedaan. Er zijn schattingen: zeventienjarige Nederlanders zouden een
receptieve woordenschat hebben van ongeveer 40.000 woorden.
Men kan de zaak ook anders benaderen. Hoeveel vreemde woorden kent een
Nederlander die op school een vreemde taal heeft geleerd? Voor mavo-c geldt bij
het eindexamen dat men geacht wordt receptief 2000 woorden te kennen, voor mavo-d
is dat aantal 3000, voor de havo 4000 en voor het vwo 5000. Tegen genoemde cijfers
steekt het aantal van 2613 wat magertjes af.
Maar het gaat uiteindelijk niet zozeer om aantallen, het gaat vooral om nuttige
woorden, om woorden die, bij leesteksten, een groot dekkingspercentage hebben.
Nu wordt er in de toegepaste taalkunde met die dekkingspercentages flink gerommeld.
Omdat de schrijvers van Lezen, las, gelezen uitgaan van de 1200 woorden van
Montens en Sciarone, is het interessant èn relevant te kijken naar Sciarone's visie op
tekstdekking. Hij zegt: voor een redelijk goed begrip van een tekst zijn er 3000 à
4000 woorden nodig (Sciarone, 1979).
Suzanne Hazenberg komt in haar proefschrift Een keur van woorden. De wenselijke
en feitelijke receptieve woordenschat van anderstalige studenten (1994) tot heel
andere getallen: voor een bevredigende mate van tekstdekking is een receptieve
kennis van ruim 11.000 woorden noodzakelijk.
Hoe men het aanbod aan nieuwe woorden in Lezen, las, gelezen ook benadert, het
is aan de krappe kant, vooral ook als men het aantal woorden afzet tegen de tijd die
vereist is om de twee delen door te werken en die alleen al voor deel 2 door de auteurs
geschat wordt op ongeveer zeventig uur.
Maar zoals gezegd biedt de cursus veel meer dan alleen maar uitbreiding van de
woordenschat. Er wordt met name ook veel aandacht besteed aan leesstrategieën.
Het nut daarvan is evident, maar het is voor mij toch de vraag of gezien de doelgroep
van Lezen, las, gelezen enerzijds, en het vrij geringe aanbod aan nieuwe woorden
anderzijds, men er niet beter aan had gedaan al zijn pijlen te richten op het lexicon,
te meer omdat ik denk dat veel leesstrategische problemen het gevolg zijn van een
te geringe woordenschat.
Alle oefeningen van Lezen, las, gelezen zijn gegroepeerd rond een aantal thema's.
In deel 1 zijn dat: mensen, Nederland, taal, onderzoek, economie, psychologie,
techniek en politiek. Bij ieder thema horen drie verschillende leesteksten. Zo vindt
men bij het thema ‘onderzoek’ leesteksten over computers op school, over slimme
dieren en over het gebruik van proefdieren; bij ‘politiek’ gaan de teksten over kiesrecht
in Nederland, vrouwen en politiek en Amnesty International.
De leesteksten zijn gebaseerd op authentiek materiaal, maar ze zijn herschreven en
aangepast aan het niveau van de beoogde leerlingen. Dat herschrijven heeft goede,
evenwichtige en prettig leesbare teksten opgeleverd.
Bij iedere leestekst hoort een woordenlijst. Daarin worden de nieuwe woorden
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uitgelegd met behulp van omschrijvingen, soms gevolgd door voorbeeldzinnen. In
een enkel geval gebruikt men tekeningen of worden er vertalingen gegeven (in het
Engels, Turks en Arabisch). De verwerkingsopdrachten zijn zeer gevarieerd: woorden
met een gemeenschappelijke betekenis bij elkaar zoeken, synoniemen proberen te
vinden, cloze-oefeningen, meerkeuze-vragen, waar/niet waar vragen, open vragen,
titels zoeken bij stukjes tekst en woordbetekenissen raden. Ter afsluiting van ieder
thema volgt nog een aantal woordherhalingsoefeningen. De opzet van deel 2 is
hetzelfde als van deel 1. De thema's zijn hier: psychologie, dieren, mensen, verhalen,
onderzoek, Nederland.
Alle teksten zijn, zoals gezegd, authentiek, maar ze zijn soms wel ingekort ‘om te
voorkomen dat er gigantische woordenlijsten bij zouden komen’ (deel 2, p. 3).
‘Gigantisch’ is tegenwoordig in Nederland ongeveer alles. Het betekent meestal ‘heel
veel’ en in die betekenis wordt het door de auteurs terecht gebruikt, waarmee ze
andermaal de discrepantie illustreren tussen ‘authentiek’ en de woordenschatkennis
die de cursist in stelling kan brengen na het volgen van een basiscursus en het
doorwerken van Lezen, las, gelezen, deel 1.
Behalve de reeds genoemde specifieke lexicale oefeningen, zijn er in deel 2 ook
opdrachten voor voorspellend, globaal, intensief en kritisch lezen en ook nog op het
leesmateriaal gebaseerde schrijf- en spreekopdrachten. Bij de thema's, teksten,
oefeningen en opdrachten is gestreefd naar een oplopende moeilijkheidsgraad.
Lezen, las, gelezen heeft heel veel zeer aantrekkelijke kanten: de leesteksten zijn
gevarieerd en interessant, er is veel oefenmateriaal met nuttige en stimulerende
opdrachten en in de inleiding bij beide delen vindt de docent een groot aantal
aanbevelingen die het werken met deze cursus vergemakkelijken. Ook voor gebruik
bij zelfstudie worden er richtlijnen gegeven.
Lezen, las, gelezen wordt gepresenteerd als een leescursus. In feite gaat het om
lexicale oefeningen, leesstrategieën, schrijfopdrachten, spreekopdrachten en het
oefenen van andere leervaardigheden. Veel meer dus dan een strikte leescursus, maar
geen totaalcursus. Dat laatste wordt door de auteurs beaamd. Zij denken hun boek
een plaats toe ‘binnen een cursus’. Maar dan staat men onder andere voor het reeds
gesignaleerde probleem van het tijdsbeslag. De auteurs geven voor dat tijdsbeslag
een indicatie: deel 2 werd in de door hen gegeven cursussen in ongeveer drie maanden
doorgewerkt, met een gemiddelde van zes uur per week. Als men deze gegevens
doortrekt naar deel 1 komt men voor de hele cursus op een totaal van ongeveer 144
uur. Welke extramurale docent kan zich de weelde veroorloven om ‘binnen een
cursus’ plaats te maken voor een extraatje van 144 uur?
Een andere deelcursus met de omvang van een volledige is Manieren van praten,
een cursus voor het leren van communicatieve vaardigheden zoals informatie
uitwisselen, opdrachten geven, waarschuwen, een mening verkon-
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digen enzovoort. Deze vaardigheden vereisen ook dat er geluisterd wordt. Maar
luisteren (en lezen en schrijven) komen slechts ter sprake voor zover dit nodig is om
met anderen te kunnen praten. Als u denkt: ‘Dat soort boekjes ken ik’, is het wellicht
dienstig erop te wijzen dat hier zowel qua omvang als uitwerking meer aan de hand
is. De omvang: 2 delen (220 p. voor deel 1, 278 voor deel 2), één docentenhandleiding
voor beide delen (176 p.), 2 audiocassettes bij deel 1, 3 bij deel 2. En als de auteur,
Yolande Timman, het geld ervoor had kunnen krijgen, was er ook nog videomateriaal
aan toegevoegd. Ook de uitwerking is breder en meer doordacht dan zulks bij het
thans beschikbare materiaal voor spreekvaardigheid het geval is. Uitvoerige
verantwoording van de uitgangspunten, omschrijving van de doelstellingen,
didactische aanwijzingen en lessuggesties getuigen daarvan.
De leergang is geschreven voor cursisten met een lage opleiding die (gaan) werken
bij bedrijven en instellingen in Nederland. Dat klinkt zeer intramuraal en dat is het
ook - wat de setting betreft. Qua taal zijn zaken als kennismaken, informatie vragen,
geen informatie willen of kunnen geven, verduidelijkingen vragen, opdracht geven,
waarschuwen, kritiek geven en antwoorden op kritiek (de onderwerpen van deel 1),
verzoeken, advies vragen en geven, beloven, meningen vragen en geven, gevoelens
uiten, protesteren (de onderwerpen van deel 2), van belang voor zowel intramurale
als extramurale taalleerders.
In Manieren van praten staat de pragmatische competentie centraal, receptief en
produktief. Voor deze competentie ‘moet je woorden kennen, grammatica-regels,
uitspraak en intonatie beheersen, maar je moet vooral ook weten wat je in een bepaalde
situatie tegen wie kunt zeggen’ (Docentenhandleiding, p. 16). ‘Ik ben u zeer
erkentelijk’ en ‘hartstikke bedankt’ drukken allebei dank uit, maar het hangt af van
de situatie welke uitdrukking passend is. Veel tweede-taalleerders hebben met dat
passend gebruik problemen, zegt de auteur.
Naast de bovengenoemde hoofddoelstelling zijn er vier subdoelstellingen. De eerste
is: kunnen omgaan met routines, idiomatische en andere vaste uitingen. Aan die vaste
verbindingen wordt, terecht, veel aandacht besteed.
Uitgaande van de kennis van de 1800 woorden uit het Leerwoordenboek voor
buitenlanders (J. Hart en H. Polter, 1983) worden er voorts ongeveer 1000 nieuwe
woorden en uitdrukkingen aangeboden. Hoewel uitbreiding van de woordenschat
officieel genoemd wordt als subdoel, wordt elders gezegd dat dat geen doelstelling
is (Docentenhandleiding, p. 37). Dat laatste lijkt me het geval te zijn. Verder is er
aandacht voor het herkennen en beheersen van intonatiepatronen en voor de betekenis
van veel gebruikte gebaren.
Grosso modo komt in iedere les het volgende aan de orde: een korte theoretische
uitleg (bij voorbeeld over het verschil tussen formeel en informeel, tussen vriendelijk
en onvriendelijk); kerngesprekken (waarbij aandacht voor de ‘toon’
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van het gesprek en voor het lexicon), gevolgd door luisteroefeningen;
verwerkingsoefeningen waarin de leerstof van de kerngesprekken veralgemeniseerd
wordt, dat wil zeggen gebruikt wordt los van de concrete situaties van de
kerngesprekken; aandacht voor uitdrukkingen, intonatieoefeningen en praatpatronen
(met de nadruk op vorm, klank en ritme en niet op de inhoud).
Deze opsomming zou het beeld kunnen oproepen van een dorre, saaie cursus.
Maar dat is beslist niet het geval. Manieren van praten biedt een schat aan vlotte,
herkenbare, uit het leven gegrepen gesprekken, een grote hoeveelheid
standaarduitdrukkingen die karakteristiek zijn voor de gewone conversatie en
gevarieerde prikkelende oefenstof.
De gesprekken zijn semi-authentiek. Ze zijn afkomstig uit authentieke interviews
maar door de auteur bewerkt. Echte gesprekken bevatten te weinig beurtwisselingen
en het aantal zogenaamde taalhandelingen is ‘in het echt’ vaak gering. De
semi-authentieke daarentegen kunnen gestuurd worden in de richting van de
doelstelling van de cursus. Deze keuze voor semi-authentiek is begrijpelijk. De
schaduwzijde is dat de interviews opnieuw ingesproken moesten worden. Dat is over
het algemeen goed gedaan, maar men mist toch het smeuïge van de authentieke klank
en intonatie.
In deel 2 zit ook wat echt authentiek materiaal. En daarin komen uiteraard ‘fouten’
voor. De auteur heeft duidelijk geworsteld met de vraag of in het cursistenboek (met
daarin de teksten die op de cassettes staan) wel een uitgeschreven tekst mag staan
met ‘fouten’. ‘Veel docenten hebben hier problemen mee’, schrijft ze. De redenering
die ze opzet om deze docenten gerust te stellen, is verre van overtuigend en dat ze
het verkeerd gebruik van woorden (bij voorbeeld ‘overuren maken’ in plaats van
‘uren overmaken’) weer wel corrigeert, past niet in de gevolgde redenering. Ze beseft
dat zelf ook, ‘maar ik wist geen betere oplossing’, schrijft ze heel eerlijk. Voor de
extramurale docent lijken me die paar teksten met ‘fouten’ geen halszaak. Je kunt
ze tenslotte ook overslaan.
Problematischer is de verhaallijn waarvoor gekozen is. Het gaat over schoonmakers:
Marjan en Saida en voorvrouw Tineke en over Bart die later gaat solliciteren naar
een baan als magazijnbediende. Minoun, ook uit de schoonmaakploeg, gaat een
vakopleiding in de metaal volgen. Daarnaast treden nog op cheffin Rosas, mevrouw
Khatif, voorman Bertus en bouwvakker Ahmed. Men begrijpe mij goed: schoonmakers
zijn niet problematisch en magazijnbediendes, metaalarbeiders of bouwvakkers ook
niet. Problematisch zijn evenmin de prachtige namen uit duizend en één nacht. Maar
de vraag is of de extramurale student zich gemakkelijk zal kunnen identificeren met
het hier opgeroepen leven op de ‘werkvloer’. Ik denk het niet en daarom lijkt
Manieren van praten in zijn geheel niet geschikt voor extramuraal gebruik. Ik zeg
met opzet: in zijn geheel, want in de cursus zit, ook voor extramuraal gebruik, veel
en elders moeilijk vindbaar materiaal voor ‘erbij’.
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Beslist geen cursus voor ‘erbij’ is Nederlands in Perspectief. De leergang bestaat uit
vier delen, modulen genoemd. Ieder deel omvat een tekstboek (voor de cursist), een
docentenhandleiding en een audiocassette. Daarnaast is er voor deel 1 en 2 ook nog
een videocassette. Afgaande op de informatie van de samenstellers zal het hele pakket
aan lestijd ongeveer 448 uur vergen en zal de cursist er thuis nog eens 320 uur aan
moeten besteden. En per week liever niet minder dan zes lesuren, anders komt de
samenhang en de opbouw van de cursus in gevaar. Over perspectief gesproken.
De cursus is bedoeld om hoger opgeleide allochtonen die taal- en studievaardigheid
bij te brengen die ze nodig hebben als ze in Nederland aan een universiteit of aan
een instelling van hoger beroepsonderwijs willen gaan studeren. Er wordt van
uitgegaan dat de gebruikers van Nederlands in perspectief al een basiscursus
Nederlands gevolgd hebben. Uitgedrukt in lexicale kennis betekent dit dat bij de
teksten van deel 1 wordt verondersteld dat men de woorden van het Basiswoordenboek
Nederlands (De Kleijn & Nieuwborg) kent.
Het zou, geloof ik, niet juist zijn om in deze kroniek uitvoerig stil te staan bij dit
monument van taalverwerving. Niet omdat de cursus dat niet zou verdienen, maar
omdat hij in alle opzichten geschreven is voor intramuraal gebruik. Dat blijkt al uit
de genoemde doelgroep en uit de omvang. Dat blijkt uit de keuze van het authentieke
lees- en luister materiaal en uit de opdrachten. Dat blijkt uit de gerichtheid van de
cursus in zijn geheel en uit de doelstelling van met name deel 2 en 3; in deel 2 is het
centrale onderwerp de taal van ‘andere vakken’, waarmee wordt bedoeld de vakken
die op het programma staan van het Nederlandse havo- en vwo-onderwijs; deel 3
besteedt veel aandacht aan het zelfstandig en kritisch verwerken van de collegestof
die geboden wordt in het hoger onderwijs in Nederland.
In de leergang komen de gebruikelijke vaardigheden lezen, luisteren, spreken en
schrijven aan bod, waarbij het uitgangspunt is: eerst receptief, dan produktief. In de
docentenhandleiding wordt gedetailleerd aangegeven welke progressie er in het
oefenmateriaal zit en hoe belangrijk het is dat de cursist in het taalverwervingsproces
een actieve rol speelt. Ter illustratie van het laatste: de beoordeling van
schrijfopdrachten. De cursist zorgt ervoor dat op zijn vel papier een ruime marge is
opengehouden en dat na iedere geschreven regel er een blanco regel volgt. Bij de
correctie gebruikt de docent in eerste instantie uitsluitend codes: () betekent: verkeerde
vorm van het woord; T: verkeerde tijd gebruikt; S: spelfout; *...*: woordvolgorde
klopt niet, enzovoort. Aan de hand van deze codes verbetert de cursist zijn tekst en
levert hem opnieuw in. Als er nu nog fouten in zitten, worden die door de docent
gecorrigeerd.
Naast deze vaardigheden wordt ook systematisch aandacht besteed aan
woordenschatverwerving. Zoals iedereen die uitgaat van authentiek materiaal, zagen
ook de auteurs van Nederlands in Perspectief zich gedwongen om uit
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het grote aanbod die woorden te kiezen die gekend moeten worden en waarmee
geoefend wordt. Ze gingen daarbij uit van de ‘VU-lijst’, een lijst die is samengesteld
door medewerkers van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Deze lijst omvat ongeveer
5000 lemma's, geselecteerd op frequentie. Na aftrek van de 2044 woorden van het
Basiswoordenboek Nederlands (zie boven) hield men nog zo'n 2900 woorden over.
Deze 2900 woorden komen in Nederlands in Perspectief in aanmerking voor het
predikaat ‘nieuw woord’. Maar ook hier blijkt het moeilijk helemaal trouw te blijven
aan het frequentiecriterium: op grond van hun intuïtie hebben de auteurs aan die
2900 woorden er nog een aantal toegevoegd.
Opvallend is dat deze nieuwe woorden niet worden verklaard. De cursisten ‘moeten
actief hun woordenboeken (tweetalig of eentalig) gebruiken’.
Er zijn alleen woordenschatoefeningen bij leesteksten, niet bij luisterteksten. Dat is,
zeggen de auteurs, vooral een pragmatische, geen principiële keuze. Maar het is ook
een merkwaardige keuze. Aan de bovenvermelde ‘VU-lijst’ zijn, zoals gezegd,
woorden toegevoegd die ‘van belang zijn voor het begrip van de tekst’. Met andere
woorden: tekstbegrip wordt belangrijk geacht. Waarom geldt dat niet bij
luistermateriaal? Bovendien heeft de gesproken taal in bepaalde opzichten zijn eigen
lexicon. Daarvan de belangrijkste woorden kennen, lijkt me juist voor toekomstige
hbo- of universiteitsstudenten van groot belang. Per deel worden in Nederlands in
Perspectief ongeveer 700 nieuwe woorden aangeboden. Dat is, gezien de doelgroep
van deze leergang, aan de zuinige kant. Exploitatie van het luistermateriaal zou een
welkome aanvulling zijn geweest op het nu bereikte totaal van zo'n 3000 woorden.
Lezen, luisteren, schrijven, spreken en woordenschat. Maar ook veel aandacht voor
taalbeschouwing, i.e. nadenken over de vraag: wat is taal? In concreto betekent dit
dat er in de leergang wordt gesproken over spreektaal tegenover schrijftaal, klank
tegenover spelling, klinkers tegenover medeklinkers, over standaardtaal, taalpolitiek
enzovoort. Verder confronteert men de cursisten met hun eigen taalgebruik en met
het taalgebruik van Nederlanders en probeert men hun inzicht te geven in het eigen
proces van taalverwerving (de rol van de grammatica, hoe leer je taalfuncties, hoe
leer je woorden, hoe leer je idioom, hoe leer je lezen in een tweede/vreemde taal
e.d.). In de handleiding wordt niet uitgelegd waarom in de leergang zo'n grote plaats
wordt ingeruimd voor taalbeschouwing, noch op welke taaltheorie deze aanpak
berust. De met name en uitgerekend in deel 1 lange teksten over het Turks, het
Arabisch en over taalproblemen bij Antilliaanse en Arubaanse cursisten, informatie
over cijfers, getallen en klok kijken in het Turks, de vele teksten over allochtonen
die vertellen over hun ervaringen met het leren van het Nederlands, het opwerpen
van vragen als: hoe leert u rijtjes, hoe ontstaan ‘nieuwe’ woorden in een taal, kent u
woorden in het Nederlands die (bijna) hetzelfde klinken als woorden uit uw moedertaal
maar die iets heel anders betekenen, kent u het verschil tussen een letter en een klank,
worden in het Nederlands alle klanken die we zeggen
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ook geschreven, al deze vragen roepen bij mij ook vragen op: is dit motiverend en
vooral: wat is het taalkundig rendement van dit alles?
Onder ‘taalbeschouwing’ wordt in de handleiding ook het punt ‘grammatica’
behandeld. Dat gebeurt aldus: ‘Veel cursisten hebben behoefte aan grammatica. In
Nederlands in Perspectief zult u echter geen expliciete grammaticaregels aantreffen.
We menen dat de meeste docenten in staat zijn eenvoudige regels te geven aan de
hand van concrete vragen van cursisten, voorbeelden die ze in de teksten tegenkomen
en structuurpatronen waar ze tegenaanlopen bij spreekvaardigheid’
(Docentenhandleiding, p. XXI). Bij een zo degelijk opgezette en uitvoerige cursus
zou men op zijn minst verwachten dat wordt verteld waarom er geen expliciete
grammaticaregels worden gegeven, zeker als men eerst zelf constateert dat cursisten
daaraan behoefte hebben. En dan: een van de opvallendste aspecten van deze cursus
is dat de docentenhandleidingen buitengewoon uitvoerig en gedetailleerd zijn. Bij
alle oefeningen wordt aangegeven: soort vaardigheid, duur, werkvorm, materiaal,
doelstelling, werkwijze, bedoeling van de opdrachten en suggesties voor evaluaties
(plus de goede antwoorden bij de opdrachten). Alles wordt verklaard, uitgelegd en
toegelicht. Maar het formuleren van ‘eenvoudige grammaticaregels’, waarvan iedereen
weet dat ze óf niet bestaan óf ontoereikend zijn, wordt achteloos op het bordje van
de docent gedeponeerd. De gotspe.
Zoals gezegd lijkt me Nederlands in Perspectief niet geschikt voor extramuraal
gebruik. Dat neemt niet weg dat het zeker nuttig kan zijn dat men ook buiten de
muren met deze cursus kennismaakt want er is een imponerende hoeveelheid aan
didactische overwegingen, ideeën en suggesties in opgeslagen.
In de boven besproken cursussen is naar voren gekomen dat de auteurs graag
authentiek materiaal willen gebruiken, maar dat die wens botst met de feitelijke
woordenkennis van de cursist.
Met dat gegeven worstelt ook Ria Koolmees in Teksten op niveau. Haar oplossing
is: alleen de gangbare woorden verklaren. De rest moeten de gebruikers opzoeken
in een woordenboek. Gangbaar voor wie? In Lezen, las, gelezen wordt vermeld wat
het lexicale beginpunt van de cursus is. Bij Teksten op niveau ontbreekt dit gegeven.
Weliswaar geeft de auteur een ‘niveaubepaling’, maar die is nogal ruimhartig (het
lesmateriaal is bij voorbeeld zowel geschikt ter voorbereiding van het examen
‘basiskennis’ als van het examen ‘uitgebreide kennis’ van het Certificaat Nederlands
als Vreemde Taal). De woorden die verklaard worden, beschouwt de schrijfster dus
als gangbaar. Maar wie haar woordenlijst bekijkt, constateert dat ze bij het
samenstellen daarvan zich niet voldoende heeft kunnen losmaken van de
uitgangsteksten, zodat de lijsten een nogal onevenwichtige mengeling vertonen van
gangbare woorden èn woorden die nodig zijn om de uitgangsteksten te kunnen
begrijpen. Tillen (in de betekenis van ‘bedriegen’), baliecomputer, de Kuip,
Feyenoord, de oppepper,
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oerdier, ondergrens, Abvakabo, entameren, cure, care, hoogstandje, darten, leip zijn
van, doodseskader, lijfspreuk, spankracht, parapluterm: dat die woorden uitgelegd
worden, begrijp ik, dat daarop het predikaat ‘gangbaar’ wordt geplakt, begrijp ik
niet.
In de cursus wordt geen alfabetisch overzicht gegeven van alle behandelde woorden,
noch wordt vermeld hoeveel er dat zijn. Ik tel er 479.
Authentieke teksten uit Nederlandse dagbladen, dat is de bron en dat betekent behalve
een hoog (journalistiek) taalniveau ook een behoorlijke voorkennis van de gang van
zaken in een bepaalde periode in Nederland, inclusief de daarbij gebruikelijke
afkortingen (WK, KNVB, EHBO, ANWB, WAO). Pittige kost dus. Een greep uit
de titels (in totaal 15): Kermisattractie Johnson verlakt Haags publiek, Zeker 200
doden bij aardbeving in Pakistan, Popconcerten veranderen de Kuip in groen
zalencentrum zonder dak, Studenten China negeren dreiging, Meer mensen moeten
EHBO-cursus volgen, Amnesty vraagt Algerije gevangenen vrij te laten, Hoge
werkdruk en slechte organisatie bezorgen jongeren vaak werkstress. De opdrachten
bij deze teksten volgen bij alle lessen ongeveer het volgende patroon: vragen over
de inhoud van de tekst (zowel open vragen als meerkeuzevragen), vragen van
leesstrategische aard, lexicale oefeningen (waarbij ook in iedere les een aantal
woordvormingsoefeningen) en opdrachten om, zoals de auteur dat noemt,
‘grammaticale zaken te oefenen’. Maar van die ‘grammaticale zaken’ moet men zich
niet al te veel voorstellen. Dat betekent vooral woorden in de goede volgorde zetten
en, voor wie dat tot de grammatica rekent, voorzetsels invullen.
Als doel van Teksten op niveau kan ik in de zeer summiere toelichting alleen
ontdekken dat de cursist zich door middel van de aangeboden teksten kan oefenen
in begrijpend lezen. Hoe de veelsoortige en op zich nuttige oefeningen op dit doel
zijn afgestemd, wordt nergens uitgelegd. In ieder geval is duidelijk dat èn voor het
oefenen van de leesvaardigheid èn voor uitbreiding van de woordenschat Lezen, las,
gelezen meer te bieden heeft dan Teksten op niveau. Als cursus ‘binnen een cursus’
heeft Teksten op niveau het voordeel dat het een korte cursus is. Ik ga daarbij uit van
het aantal pagina's (91). De tijd die men nodig zal hebben om alle lexicale geheimen
van de kranteartikelen te ontsluieren, lijkt me aanzienlijk. De gegeven woordenlijsten
zijn beperkt van omvang en de selectie van wat wel en wat niet wordt verklaard nogal
willekeurig. Voor het begrijpen van de teksten geven de woordenlijsten in Lezen,
las, gelezen duidelijk veel meer steun. Maar, zegt Koolhaas, ik wil dat ze leren het
woordenboek te gebruiken. Dat is ook het uitgangspunt bij Nederlands in perspectief.
Maar de auteurs van Lezen, las, gelezen zeggen: eerst proberen door raden zelf de
betekenis te ontdekken (en ze geven bij dat raden ondersteuning) en dan eventueel
in het woordenboek kijken.
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Bakker, Ineke de e.a., Lezen, las, gelezen, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1991
(deel 1), 1993 (deel 2).
Deel 1, 209 p., fl. 39,50, ISBN 90-01-05692-X; Sleutel bij deel 1, 30 p. fl. 22,50,
ISBN 90-01-05693-8;
Deel 2, 228 p., fl. 42,00, ISBN 90-01-05694-6; Sleutel bij deel 2, 30 p., fl. 22,50,
ISBN 90-01-05695-4.
Timman, Yolande, Manieren van praten 1, 220 p., fl. 39,50, ISBN
90-01-86369-8; Manieren van praten 2, 278 p., fl. 39,50, ISBN 90-01-86356-6;
2 geluidscassettes bij deel 1 (140 min.), fl. 30, -, ISBN 90-01-86367-1; 3
geluidscassettes bij deel 2 (230 min.), fl. 45, -, ISBN 90-01-86355-8;
Docentenhandleiding bij deel 1 en 2, 176 p., fl. 47,50, ISBN 90-01-86368-X.
Manieren van praten is een uitgave van Wolters-Noordhoff, Groningen.
Put, Joop e.a., Nederlands in Perspectief. Module 1: Tekstboek,
docentenhandleiding, audiocassette, Module 2: idem, Module 3: idem, Module
4: idem. Videocassette bij module 1 en 2. Malmberg, Den Bosch, 1993. De
tekstboeken kosten fl. 29,95 per stuk, de docentenhandleidingen fl. 65, - per
stuk, de audiocassettes (3 in totaal: voor deel 1 en 2 is er één cassette) fl. 67,95
per stuk en de videocassette fl. 140, -.
In voorbereiding is een zogenaamde ‘nul-module’, een toets om te bepalen met
welk deel van Nederlands in Perspectief een cursist kan beginnen.
Koolmees, Ria, Teksten op niveau, Groningen, Wolters-Noordhof, 1993, 92 p.,
fl. 24,50, ISBN 90-01-48826-9.
Bij deze cursus hoort een Docentenboek, met de goede antwoorden bij de
oefeningen, 37 p., fl. 18,50, ISBN 90-01-48827-7.
(Voorafgaande aan Teksten op niveau is van dezelfde auteur verschenen Teksten
op maat. Voor de bespreking daarvan zie NEM, XXXII, 1, februari 1994.)
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Poetica en thematiek: Gebieden in beweging
Kroniek van de literatuurwetenschap
Anne Marie Musschoot (Gent)
Als iemand het beeld van de Nederlandse literatuurwetenschap in de afgelopen twintig
jaar ingrijpend heeft veranderd of bepaald, dan is het wel A.L. Sötemann geweest,
die van 1968 tot 1985 aangesteld was als hoogleraar nieuwere Nederlandse letterkunde
aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Zijn publikaties op het gebied van de romananalyse
(Max Havelaar), de poetica (de opstellen die werden gebundeld in Over poetica en
poëzie, 1985), de teksteditie en de tekstgenese (Bloem en Leopold) zijn toonaangevend
geweest. Zijn leerlingen zijn inmiddels werkzaam aan verschillende universiteiten
in Nederland en dragen de faam van deze ‘Utrechtse school’ verder uit. In Utrecht
werd het poetica-onderzoek overigens niet alleen verricht met betrekking tot de
moderne literatuur: W.P. Gerritsen stimuleerde het poeticaal onderzoek van oudere
teksten en naast hen beiden was ook de literatuurwetenschapper J.J. Oversteegen
werkzaam die in Vorm of vent (en in latere werken, zoals Beperkingen) op een
baanbrekende manier het belang van literatuuropvattingen in de literatuurgeschiedenis
heeft aangetoond.
De uitstraling van het werk van Guus Sötemann is intussen algemeen bekend en
erkend. Nog heel recent verschenen interviews met hem in Spektator (jg. 23, 1994,
afl. 2) en in Literatuur (jg. 11, 1994, nr. 4, juli-augustus), het laatste onder een titel
die er niet om liegt: ‘A.L. Sötemann, godfather van de neerlandistiek’ (ofschoon de
hoogleraar zelf niet vindt dat hij een school heeft gesticht). Maar belangrijker dan
dit ‘vastleggen’ van invloed en betekenis is misschien wel dat het poetica-onderzoek
door de leerlingen zelf van Sötemann ‘open’ en dus levend wordt gehouden: het
wordt verder ontwikkeld en verfijnd, inhoudelijk verbreed en verdiept.
Nu het onderzoek van de tekstinterne en de tekstexterne poetica van de auteurs
zowat aan alle universiteiten in Nederland een vanzelfsprekend aandachtspunt is
geworden, hebben W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn (zij promoveerden
respectievelijk op Nijhoff en op Leopold) er in een gezamenlijk artikel ‘Poetica en
literatuurgeschiedschrijving’ (in De nieuwe taalgids, jg. 84, nr. 6, november 1991)
al op gewezen dat ‘het poeticamodel’ zoals het door Sötemann is voorgesteld in het
opstel ‘Vier poetica's’ tot teleurstellende resultaten kan leiden als het ‘als louter
classificatiemiddel wordt ingezet’. Van den Akker en Dorleijn pleiten - en dat blijkt
ook uit andere publikaties van hun hand - voor het bestuderen van verschillen, niet
van overeenkomsten in de auteurspoetica's en stellen dat het werk zelf, op zichzelf
dient beschouwd te worden maar ook moet worden geplaatst in een ‘breder
maatschappelijk, politiek, levensbeschouwelijk verband’. De accentverschuiving
past duidelijk in de hier eerder in deze kroniek
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al gesignaleerde ontwikkeling van tekst naar context.
Intussen is ook duidelijk geworden dat de aandacht voor poetica en
literatuuropvattingen in het literair-historisch onderzoek van wezenlijk belang is
geweest. Niet alleen bleek literatuurgeschiedenis na een jarenlange impasse ‘plots’
weer te kunnen, maar ook werd het bewijs geleverd dat in de ‘nieuwe’
literatuurgeschiedenis de normdoorbreking en de verschuiving van poeticale
opvattingen als scharnieren in de periodisering worden gehanteerd; getuige Ton
Anbeek, Geschiedenis van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985 (1990)
en Twee eeuwen literatuurgeschiedenis. Poëticale opvattingen in de Nederlandse
literatuur onder redactie van G.J. van Bork en N. Laan (1986). Aan het laatste boek,
met name aan T. van Deels overzicht van de poëzie van de jaren zeventig en tachtig,
ontlenen Van den Akker en Dorleijn overigens hun bezwarende argumenten tegen
de ‘beperkte’ toepassing van het poeticamodel als ‘louter classificatiemiddel’. Echo's
van de ‘nieuwe’ visie op literatuurgeschiedschrijving zijn ook overvloedig te horen
in de ‘postmoderne’ Nederlandse literatuur, een geschiedenis onder redactie van
M.A. Schenkeveld-Van der Dussen (1993), waarin ‘evenementen’, en dat zijn vaak
juist botsingen of meningsverschillen, het uitgangspunt vormen van het
gereconstrueerde verhaal van de Nederlandse literatuur.
Waarom nu deze lange aanloop met een eresaluut aan Guus Sötemann? Omdat er
tal van signalen blijken te zijn dat het poetica-onderzoek - extern en intern, oud en
nieuw - levender is dan ooit tevoren. In het afgelopen jaar zijn alvast enkele
publikaties verschenen waarin de zeer diverse aspecten van de poetica, in de
verschillende betekenissen van de term, aan de orde worden gesteld.
Poëtica-onderzoek in de praktijk onder redactie van F.A.H. Berndsen, H. van Dijk
en G.J. de Vries (Groningen, Uitgeverij Passage, 1993; ISBN 90-5452-007-8; Hfl.
29,90), waarin de teksten zijn gebundeld van de lezingendag die op 18 september
1992 onder dezelfde titel in Groningen werd georganiseerd, geeft een goed beeld
van de stand van zaken en vooral van de omvang van het onderzoeksthema. In twee
artikelen wordt, heel in het algemeen en aansluitend op de theoretische bedenkingen
van Van den Akker en Dorleijn, ingegaan op de mogelijkheden en onmogelijkheden
van het poetica-onderzoek als uitgangspunt voor literaire geschiedschrijving. Erica
van Boven en J.M.J. Sicking wijzen er op hun beurt op dat schrijversuitspraken (de
‘externe poetica’) niet volstaan voor het onderzoek. Auteurs die geen expliciete
uitspraken hebben gedaan over hun métier lopen zo immers het risico uit het zicht
van de literatuurhistoricus en dan ook helemaal uit de handboeken te verdwijnen
(een kritiek die ook tegen het overzicht van Anbeek werd ingebracht). Zij tonen dit
aan met een beschouwing over het realistisch proza na 1900, d.w.z. het werk van de
generatie Robbers, Scharten en De Meester, auteurs die tot dusver weinig werden
bestudeerd en ook buiten beeld blijven als de onderzoeker zich beperkt tot de ‘erkende
hoogtepunten’. De typerende toon van hun werk blijkt ook niet terug te voeren tot
de door hen, in hun poeticale uitspraken, nagestreefde innerlijkheid en
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menselijkheid.
Van een andere aard is de bedenking van Hein Leferink: hij kiest resoluut voor
de lezer en diens radicale vrijheid (ook al is die historisch bepaald) en vindt de
auteurspoetica van ondergeschikt belang. Centraal in deze bundel staan echter toch
enkele literair-historische bijdragen (o.m. over Maerlant, door H. van Dijk; over
rederijkerskluchten, door Femke Kramer; over het impressionisme, door M.G.
Kemperink; over J. Greshoff, door Michelle Wiegel; over Fritzi Harmsen van Beek,
door Annie van den Oever), waarin zowel tekstinterne passages als externe poeticale
uitspraken worden geanalyseerd. Verdere bijdragen (van G.J. de Vries, G.J. Dorleijn,
Th. Witte en F. Berndsen) zorgen voor een ‘verbreding’ van het onderzoek, o.m.
door de poeticale inzichten te onderzoeken die uit schoolboeken spreken. Kortom,
de bundel demonstreert de volledige waaier van het door Sötemann op gang gebrachte
poetica-onderzoek in theorie en praktijk.
Het zal dus wel geen toeval zijn: de bloei van het moderne poetica-onderzoek lijkt
ook een vernieuwde belangstelling van de ‘oude’ poetica mee te brengen en dat is
zonder meer verheugend. Meer dan welkom en zeer handig is in ieder geval de
bloemlezing Denken over dichten. Dertig eeuwen poëticale reflectie onder redactie
van Jan den Boeft e.a., uitgegeven door de jonge, maar zich snel en dynamisch
ontplooiende uitgeverij Amsterdam University Press (1994; ISBN 90-5356-091-2;
Hfl. 49,50). De bundel wil een ‘reeks poëticale teksten bieden uit de Europese
literatuurgeschiedenis’ en brengt een keuze van poëtica's - het begrip dan in de
oorspronkelijke betekenis van ‘leerboek voor dichtkunst’ - die zowat dertig eeuwen
omspant: van de Griekse oudheid (met Plato en Aristoteles) tot de twintigste eeuw.
Het zijn teksten die de reflecties of standpunten van een aantal toonaangevende
dichters, critici en filosofen binnen de Europese traditie weergeven; ze zijn telkens
vertaald in het Nederlands en van een korte, situerende commentaar voorzien.
Dit historische luik van de poetica levert de interessante conclusie op dat de centrale
thema's in de loop van dertig eeuwen niet of nauwelijks veranderd zijn, wél de
individuele opvattingen over de status en de functie van literatuur, waarmee dus
bevestigd wordt dat de recente bijsturing van het moderne poetica-onderzoek
inderdaad heel zinvol is: ook de historische bronnen leren ons immers dat we beter
naar verschillen kunnen zoeken dan naar overeenkomsten. Het laatste hoofdstuk van
Denken over dichten stelt overigens teleur. Er wordt weliswaar een vanuit
internationaal oogpunt zeer brede waaier van modernistische poeticale teksten
opgenomen (van Woolf en Breton tot Pirandello en Brecht), maar de teksten zijn,
indien al representatief, iets te lang en (want) nauwelijks van commentaar voorzien.
De meer dan tien jaar oude bundel Historische avantgarde van F. Drijkoningen e.a.
is hierbij zeker niet overbodig geworden.
En dan is er nog deze tip: er wordt wel gezegd dat de vreugde van de moderne
literatuurwetenschapper pas helemaal compleet is als hij zich kan verdiepen in een
poeticaal gedicht. In deze basisbehoefte is nu rijkelijk voorzien door Atte
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Jongstra en Arjan Peters. Zij stelden onder de titel Dichten over dichten een forse
bloemlezing van meer dan 600 pagina's samen met Nederlandse poëzie over poëzie
van de negentiende en twintigste eeuw (Antwerpen/Amsterdam, Uitgeverij Contact,
1994; ISBN 90-254-6818-7). Een weelde maar geen overbodige luxe.
Nog behorend tot het domein van de ‘oude’ poetica maar weer van een geheel andere
orde is het in onze vorige kroniek al aangekondigde handboek Lessen in lyriek.
Nieuwe Nederlandse poëtica (Nijmegen, SUN, 1993) van W. Bronzwaer, hoogleraar
Algemene literatuurwetenschap te Nijmegen. We hebben in het Nederlands
verschillende dergelijke poetica's: van Westerlinck, Mussche en Elema (en daarnaast
zijn er ook de essays van Kazemier en Vestdijk), maar die zijn alle kort na de Tweede
Wereldoorlog geschreven en dus enigszins verouderd. Sedertdien is er duidelijk een
behoefte ontstaan aan een ‘hanteerbare poëtica die de lezer in de technische aspecten
van de poëzie inwijdt en daarbij gebruik maakt van modernere theorieën en inzichten
dan de genoemde auteurs ter beschikking stonden’, stelt Bronzwaer in zijn inleiding.
Hij presenteert zijn boek nadrukkelijk als een ‘leerboek’ dat geen naslagwerk wil
zijn: het gaat erom de technische aspecten van het poëtisch taalgebruik te beschrijven
aan de hand van moderne theoretici, met name de inzichten van Jakobson en Lotman.
Wie terminologische verklaringen wil (bijv. wat is een sonnet?) moet dus niet hier
zoeken; hij kan beter terecht in de bestaande lexica (bijv. het Lexicon van literaire
termen van H. van Gorp e.a.).
Het ‘leerboek’ van Bronzwaer is opgesteld in de vorm van een doorlopend betoog,
wat de helderheid van de uiteenzetting niet altijd ten goede komt. Toch is het, zeker
in het licht van de algemene opleving van de belangstelling voor poëtica, een
belangrijk boek omdat het vertrekt van sterk geactualiseerde inzichten. Poëzie wordt
er vooral ‘verklaard’ als een bijzondere vorm van taalgebruik, dat steeds pragmatisch
verankerd is. Vooral de uitgebreide uiteenzetting over de poëtische functie zoals die
werd omschreven door Roman Jakobson (door Bronzwaer ook wel verheven tot ‘de
wet van Jakobson’) en de ijzeren consequentie waarmee de ‘werking’ van poëtische
taal steeds weer wordt geanalyseerd als een bepaalde organisatie van het taalmateriaal,
verdient de volle aandacht van al wie met het interpreteren van literaire teksten te
maken krijgt en hierbij subjectieve noties als ‘schoonheid’ of ‘uitdrukking van
emoties’ wil vermijden. Bronzwaers Lessen in lyriek hebben overigens nog in andere
onderdelen een sterk vernieuwend karakter. Zo toont het hoofdstuk over vers, metrum
en ritme een grote technisch-muzikale onderlegdheid van de auteur, wat, evenals de
soms verrassend indringende behandeling van de metafoor, tal van interessante
perspectieven opent. De studie van de poetica - oud en nieuw - kan nu in alle
betekenissen van de term op volle toeren draaien.
Met de beweging die volgens de titel van deze kroniek ook op het gebied van de
thematiekstudie kan worden waargenomen, bevinden we ons op een meer speculatief
terrein. Hoewel: het hangt toch al een tijdje in de lucht. In de
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Verenigde Staten gaf het echtpaar Horst en Ingrid Daemmrich in 1987 al een nieuwe
impuls aan de thematiekstudie met hun handboek Themes and Motifs in Western
Literature. Door thema's en motieven vanuit semiotisch perspectief als steeds opnieuw
invulbare sjablonen te beschouwen was het eerherstel van het door velen als stoffig
en onwetenschappelijk beschouwd onderzoek al een feit. Deze trend werd onlangs
nog bevestigd door de bundel The Return of Thematic Criticism, uitgegeven door
Werner Sollers in 1993 (Harvard University Press).
En wat blijkt: ondanks de kritiek van vele structuralistisch denkende
wetenschappers, die zich niet met het wat (de inhoud) maar met het hoe (de vorm)
van het fenomeen literatuur bezig wensen te houden, ziet het ernaar uit dat de studie
van thema's en motieven nooit helemaal weg is geweest en ‘plots’ ook weer in volle
omvang uit de lucht komt vallen in Nederland. In België, met name aan de Vrije
Universiteit Brussel, werden overigens in de jaren '80 onder de leiding van L. Somville
en M. Vanhelleputte jaarlijks werkgroepen rond enkele theoretische en praktische
aspecten van de thematiek georganiseerd, wat ook resulteerde in verschillende
publikaties (1983 t.e.m. 1986). Vandaag vinden we zelfs de ‘oude’ Stoffgeschichte
terug in De Schrift herschreven. De bijbel in de moderne literatuur van Jaap
Goedegebuure (Amsterdam University Press, 1993, ISBN 90-5356-061-0; Hfl. 29,90).
Het boek is niet zozeer een wetenschappelijke studie als wel een verzameling essays
die een portrettengalerij opleveren van verliezers en onderdrukten uit de bijbel
waarmee de auteur een persoonlijke affiniteit zegt te hebben: Kaïn, Isaäk, Saul, Job,
Jona, Jezus en Maria Magdalena. De verhalen waarin ze figureren worden
becommentarieerd en ze worden geconfronteerd met het beeld dat romanciers en
dichters, maar ook plastische kunstenaars zich van hen hebben gevormd. De
bijbelverhalen worden hier behandeld als ‘Fundgrube’ voor moderne schrijvers en
het oude bezwaar tegen de aan deze methode verbonden ‘Stoffhuberei’ lijkt nu ook
ver weg. De auteur beweegt zich probleemloos associërend van de ene naar de andere
literaire of plastische gedaanteverwisseling en gaat na wat de respectievelijke
bewerkers aan de bijbeltekst toevoegen: een werkwijze die mogelijk wordt gemaakt
door de semiotische invalshoek van de betekenis toekennende lezer.
Nog een toemaatje ter bevestiging: in de bundel Het eerste spoor van W. Bronzwaer
(vermeld in onze vorige kroniek) komt ook een opstel voor over ‘De oneigenlijkheid
van de jeugd. Het thema van de ouderdom in de literatuur’. Laten we hopen dat ook
de actualiserende reflectie op de thematiekstudie niet lang meer op zich laat wachten
in Nederland.
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Boekbesprekingen en aankondigingen
Nieuwe leermiddelen voor het Nederlands in Italië: de geschiedenis van
vijf tweede drukken
Er is de afgelopen jaren tamelijk veel nieuw materiaal verschenen voor Italianen die
Nederlands willen leren: het gaat om enkele grammatica's, boekjes voor toeristen en
woordenboeken. Kennelijk heeft de Nederlandse mode in Italië, die zich aan het eind
van de jaren tachtig onder andere uitte in een sterk toegenomen toerisme, massale
bezoeken aan kunsttentoonstellingen en een grote aandacht voor bijvoorbeeld het
Nederlandse voetbal, ook enige belangstelling voor de taal opgewekt. Juist bij het
grote publiek was er immers een verbijsterend gebrek aan kennis over dat olandese
en fiammingo. Dat kan nu, dankzij een aantal meer populaire en enkele meer
specialistische publikaties, veranderen.
Het waren de Italiaanse uitgevers die als eersten ontdekten dat er ook bij het grote
publiek behoefte bestond aan een leerboek voor het Nederlands. Met een paar
herdrukken speelden ze op de vraag in. In 1991 verscheen er bijvoorbeeld een herdruk
van de Grammatica della lingua nederlandese van Franco Maria Messina uit 1974.
Jarenlang was dit vrijwel de enige Italiaanse methode voor het Nederlands en daaraan
ontleende het boek dan ook zijn bestaansrecht. Het heeft in de nieuwe uitgave een
iets vrolijker kaftje en een inhoudsopgave gekregen, maar verder geen veranderingen
ondergaan. De methode beantwoordt aan de verwachtingen van de enthousiaste
koper: het boekje biedt een uitgebreide beschrijving van de fonologie en spelling,
korte tekstjes met vrolijke tekeningen, woordenlijstjes en klassieke oefeningetjes.
Het in een voorwoord aangekondigde gedeelte met een systematisch overzicht van
de syntaxis is echter ook in deze herdruk nog niet opgenomen, evenmin als de
beloofde grammaticale appendices. De cultuurhistorische informatie doet bovendien,
na twintig jaar, wel wat verouderd aan (veranderde provincie-indelingen, het
Nederlands in België, etc.).
Het boekje van Giacomo Prampolini, de historische Grammatica teorico-pratica
della lingua olandese uit 1928, is in de jaren 90 ook weer in omloop gebracht,
waarschijnlijk van een oude partij anastatische herdrukken uit 1976. Dat de herdruk
van de grammatica van Messina ongewijzigd was, kan men nog enigszins
rechtvaardigen. Maar dat het boekje van Prampolini onaangepast is herdrukt, kan
gerust een blunder worden genoemd: er is sinds 1928 een spellingswijziging geweest,
er zijn inmiddels geen naamvallen meer en een groot deel van de woorden en
uitdrukkingen uit het boekje zijn volledig verouderd. Het boekje kost volgens de
fondslijst van de uitgever 12.000 lire, maar wordt ook vaak ‘verramsjt’.
Gezien deze context is het des te belangrijker dat er nieuwe referentiepunten
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aan de horizon verschijnen. De grammatica pratica della lingua neerlandese van
Derk Dallinga, verschenen in 1992, kan zo'n referentiepunt zijn, al zal de kleine
uitgever zijn distributie dan wel moeten verbeteren. Het boek ziet er leuk uit met
allerlei dansende landkaartjes van Nederland op de omslag. Een beetje verbazend is
het om op die leuke omslag geen stukje België aan te treffen: een foutje van de
graficus misschien? De eerste zin van de introduzione zet deze nalatigheid wel recht,
maar de inleiding blijft wringen als het over België gaat: er wordt bijvoorbeeld in
gesuggereerd dat de onafhankelijkheidsoorlog van 1830 het werk van de Vlaamse
beweging was. Dat de Vlaamse beweging ook maar iets met taal van doen had, wordt
echter niet duidelijk, zelfs de in Italië gangbare term ‘fiammingo’ als aanduiding van
die taal komt in dit boek niet voor en wordt niet uitgelegd.
De grammatica pratica zegt uit te gaan van een woordenschat van ongeveer 2000
woorden, maar een verantwoording en een overzicht van de gebruikte woorden
ontbreken. De uitwerking is niet geheel overtuigend, daar men in het begin al zoveel
moeilijke woorden tegenkomt dat 2000 een bijna ongeloofwaardig uitgangspunt
begint te worden (bijvoorbeeld baai, bakbeest, dooi, falen, meeuw, ontslag,
opbiechten, sluw, snelblusser, wang, zwaluw in de eerste twee paragrafen; verderop
in het boek wordt de basiswoordenschat beter in acht genomen). De grammatica
pratica biedt verder een systematische benadering van de fonologie (in één deel),
morfologie en syntaxis (in twee delen). In een aanhangsel wordt dan nog het moeilijke,
idiomatische gebruik van sommige woorden geïllustreerd. Over de uitleg van
morfologie en syntaxis wil ik niet te veel zeggen: de tweedeling komt niet uit de verf
maar waarschijnlijk gebruikt men een dergelijk boek toch bladerend. Daarom was
een systematischer volgorde beter geweest. Fundamenteler is mijn bezwaar tegen
het oefenmateriaal, dat vrijwel uitsluitend in vertalingen voorziet en de woordenschat
geheel uit het oog lijkt te verliezen. Oefeningen voor woordenschatverwerving
ontbreken en de aanprijzing op de omslag, als zou het boek de basis bieden voor
varie situazioni comunicative, is absoluut misplaatst. Ook eenvoudige en gezellige
lees- en luisterteksten zullen door de gebruiker gemist worden. Het is daarom de
vraag wat dit boekje toevoegt aan de Italiaanse situatie. Het lijkt een beetje op de
inleidende, beschrijvende grammatica van de Elementi di olandese van Gianfranco
Groppo (in eigen beheer uitgegeven, zonder lees- en luisterteksten en zonder
woordenlijsten) in een iets mooier jasje, maar zonder het soepele Italiaans en de
efficiëntie van Groppo's overzichtswerkje. Ook heeft het in zijn opzet nog wel iets
weg van de Grammatica teorico-pratica della lingua olandese per gli italiani van
P. Tagliaferri (met bijna dezelfde titel als de eerdervermelde grammatica van
Prampolini), in het begin van de jaren zestig geschreven voor Italianen die in
Nederland wonen en eveneens bestaande uit de delen fonetica, morfologia, sintassi
en esercizi e loro traduzione. Het onbevredigende van dit soort boeken komt eigenlijk
voort uit het verlangen om van een beschrijvende grammatica tegelijk een methode
te maken.
Waarschijnlijk was ook Dallinga niet helemaal tevreden met zijn eerste grammatica
pratica, want een jaar later heeft hij bij een andere uitgever een

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1995

60
nieuwe methode gepubliceerd die in het geheel niet op de oude lijkt. Het boek heeft
ook een andere titel: Ik spreek nederlands. Grammatica di base, waarin nederlands
blijkbaar op zijn Italiaans zonder hoofdletter is geschreven. In de grammatica di base
wordt de grammatica in zeventien hoofdstukken (leseenheden) uiteengezet, waarbij
echter veel meer oefenmateriaal wordt geboden en een duidelijker opbouw van de
stof wordt gevolgd. De inleiding over de geschiedenis van het Nederlands is beter
en completer, al blijven er wat onhandige zinnen in staan (eentje komt terug op de
achterflap) en is er in een tabel iets verschoven. Noord en Zuid komen gelijk aan
bod, ook al werkt het opnieuw enige verwondering om bij de dagbladen alleen
Nederlandse kranten vermeld te zien en geen Vlaamse. De literatuurverwijzing is
redelijk compleet en daardoor nuttig. In een appendix is nu een serie leesteksten
opgenomen en een woordenlijst van de ongeveer 1300 gebruikte woorden. In de
oefeningen lijkt de woordenschat zorgvuldig in acht te zijn genomen, maar de
leesteksten blijven aan de moeilijke kant: ik heb ook niet begrepen waarom de
moeilijke woorden van de teksten niet terug te vinden zijn in de woordenlijst. Het
boek is daardoor in ieder geval minder makkelijk hanteerbaar. Dallinga heeft gekozen
voor cultuurspecifieke teksten die op de studenten waarschijnlijk leuk overkomen:
ambtenaren die op het werk mogen douchen, het klimaat van de Lage Landen, dijken
en polders (met een stukje Dante), het calvinisme, nuchterheid, krenterigheid en
gezelligheid, de Vlaamse beweging, de eenheid en de standaardtaal in België, een
fietsetiquette, hoe de noorderling de Italianen ziet... Er zijn maar weinig leerboeken
die zo systematisch (en op een aardige manier) de clichés langslopen en dit
tekstgedeelte mag dan ook door ieder docent geregeld worden opgeslagen. De
meerkeuzevragen die bij de teksten worden aangeboden zijn helaas niet altijd zo
goed doordacht. De pretentie dat teksten en vragen van het soort zijn dat gebruikt
wordt bij de examens voor het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal lijkt me
enigszins misplaatst: qua cultuurspecificiteit, moeilijkheidsgraad, gebruikte
woordenschat en vraagtypes wijken ze namelijk nogal af. Maar over het geheel
genomen is de grammatica di base een bruikbaar boek, vooral ook omdat de functie
van methode beter in het oog is gehouden. Wie de grammatica pratica en de
grammatica di base met elkaar vergelijkt, kan niet anders dan de auteur gelukwensen
met alle verbeteringen.
Het is ook interessant om de onlangs verschenen tweede druk van de Introduzione
allo studio della lingua neerlandese van Rita Snel Trampus met de eerste druk te
vergelijken. Uiterlijk is het boek er, in de vormgeving van de reeks
Lettere-Economia-Diritto van CEA-Zanichelli, bijzonder op vooruitgegaan. In de
oude druk waren de titels en ondertitels niet in een groter corpus gedrukt en de
voorbeelden niet in cursief, zodat de lezer moeite had om titels van tekst te
onderscheiden en voortdurend moest bedenken of iets vet dan wel onderstreept
gedrukt was om de indeling van het boek te begrijpen. Nu is de indeling van deze
contrastieve en beschrijvende grammatica ook grafisch prachtig verzorgd en door
een toegevoegde nummering zeer overzichtelijk geworden. De behandeling lijkt door
de nummering nog iets systematischer te
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zijn geworden, wat betekent dat het werkwoord niet meer in twee maar in één deel
wordt behandeld, de syntaxis in twee opeenvolgende hoofdstukken en ook de
paragrafen over naamwoorden en voornaamwoorden opnieuw gerangschikt zijn. Een
nadeel van deze strakke systematiek is bijvoorbeeld wel dat het woordje er in twee
verschillende hoofdstukken wordt behandeld (bij numerali en het avverbio). De lezer
komt geen interne verwijzing tegen en moet blijkbaar zelf bedenken dat hij in
dergelijke gevallen gebruik moet maken van het overigens degelijke register.
Ik heb in dit omvangrijke werk niet bladzijde voor bladzijde naar opmerkelijke
zaken of fouten gespeurd. Kwaliteiten en gebreken komen er bij een intensief gebruik
in de loop der jaren vanzelf uit. Wel heb ik een vijftigtal bladzijden (de hoofdstukken
il sostantivo en l'aggettivo qualitativo) woordelijk vergeleken in de eerste en tweede
druk. Wat opvalt, is dat toch nog ongeveer tachtig procent van het materiaal van de
oude druk op de een of andere manier terugkomt. De nieuwste druk bevat iets minder
voorbeelden: tien tot twintig procent van de voorbeelden uit de oude druk zijn
geschrapt, meestal om plaats te maken voor nieuwe vermeldingen. Een duidelijk
principe heb ik bij dit vervangen van voorbeelden niet ontdekt: Noormannen en
Muzelmannen hebben plaatsgemaakt voor werklieden, vrijheden voor gelegenheden,
minnaar voor winnaar en een teef voor een kat; God wordt nu als god geschreven.
Sommige aspecten krijgen ruimere aandacht, de nieuwe druk heeft bijvoorbeeld een
veel systematischer behandeling van de formazione del femminile, de suffissazione,
de prefissazione en de nomi composti. Bij de behandeling van de nomi difettivi lijken
een paar paragrafen onder de verkeerde noemer te zijn gevallen (p. 48-49). Ofschoon
de grammatica dus helemaal opnieuw doordacht is, lijkt de belangrijkste verbetering
niet in de Nederlandse inhoud maar in de Italiaanse beschrijving te liggen: deze is
veel technischer, soepeler en adequater geworden. De Italiaanse liefhebbers van het
Nederlands zullen deze tweede druk dan ook dankbaar kunnen gebruiken. Hij biedt
misschien nog net niet zoveel materiaal als de duizend bladzijden dikke, klassieke
Grammatica della lingua nederlandese van Kitty Eerdmans (1986), maar daar staat
tegenover dat de grafische verzorging een stuk prettiger is en de indeling
overzichtelijker. En wat meer is: het boek is ondergebracht bij een belangrijke
Italiaanse uitgever en zal wel een tijdje in de handel blijven.
Een kleine kanttekening zou ik willen maken bij de titel. Misschien had men bij
deze tweede druk het boek beter anders kunnen noemen, want een introduzione is
het al lang niet meer. Het boek is ongetwijfeld een uitstekend leermiddel voor de
universitaire student, maar dan als naslagwerk en niet als leermethode zoals het
voorwoord zegt. Het boek lijkt niet echt geschikt als strumento per
l'autoapprendimento, zoals de omslag wil, en biedt aan de doelgroep van beginnende
studenten eerder een overdaad aan materiaal. Datzelfde geldt voor het geheel herziene
oefeningenboek. Gelukkig worden de studenten met een uitvoerige woordenlijst iets
geholpen.
Voor wie naast de methodes van Messina en Dallinga en de beschrijvende
grammatica van Snel Trampus nog de behoefte voelt aan nieuwe leermiddelen,
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is er nog wat ander materiaal op de markt gekomen. De bekende methode voor
anderstaligen Help! heeft sinds 1993 namelijk ook een Italiaans hulpboek uitgebracht,
met een vertaling van alle leesteksten en oefeningen, grammaticale uitleg en een
alfabetische woordenlijst bij het eerste deel van de serie. Daarmee is deze
communicatief opgezette methode, voorzien van veel plaatjes en cassettes, ook voor
Italianen bruikbaar geworden (met name ook voor zelfstudie). Het is jammer dat dit
hulpboek zo armzalig is uitgegeven. Het blinkt uit in een slechte bladzijopmaak en
lijkt eerder een soort type-manuscript.
Voor de grote stroom reizigers naar de Lage Landen zijn er ook verschillende
toeristenboekjes die voor studenten nog van belang kunnen zijn. Zo heeft de ANWB
in haar reeks talenboekjes nu een aardig Olandese per turisti. Manuale di
conversazione opgenomen, compleet met een beknopte introduzione alla lingua
neerlandese, een grammatica elementare en een woordenlijst van 2500 woorden.
Nuttig zijn de tekeningen bij de woordenlijstjes, die daarmee onmiddellijk veel
toegankelijker worden. Ook zeer handig voor anderstaligen is het feit dat de onzijdige
woorden in de woordenlijstjes met een kleine letter n zijn gemerkt. In dit handzame
en doordachte boekje is zelfs de achterflap benut voor de groeten, telwoorden en
andere zeer frequente uitdrukkingen. Ook de twee boekjes van Garzanti-Vallardi,
verzorgd door leden van het Netwerk italiano-olandese in Milaan, verdienen een
korte vermelding. Io parlo olandese biedt de bekende, overigens vrij uitgebreide
woordenlijstjes en idiomatische uitdrukkingen voor alle dag, met daarbij een beknopt
overzicht van de grammatica. Ik vind het jammer dat de auteurs zich geheel in het
strakke raamwerk van de reeks hebben laten dringen en bijvoorbeeld niet de
Nederlandse lidwoorden in de lijsten hebben ingevoegd. De gebruiker die de moeite
heeft genomen om het heldere stukje grammatica te lezen, weet nu nog niet wat een
de-woord en wat een het-woord is.
Nuttiger is in dit opzicht het woordenboekje van Vallardi met de uitvoerige titel
van vier woordparen Italiano-olandese. Olandese-italiano. Italiaans-Nederlands.
Nederlands-Italiaans. Afgezien van het opnieuw glasheldere, veertig bladzijden
tellende grammaticale overzicht van het Nederlands (en het Italiaans) biedt het boekje
ongeveer 6500 Nederlandse en 6500 Italiaanse trefwoorden. De auteurs hebben met
veel zorg aan hun corpus gewerkt en er daardoor een soort basiswoordenschat van
gemaakt, iets wat men in een dergelijke uitgave misschien niet zou verwachten maar
wat toch voor de Italiaanse student Nederlands een dankbaar hulpmiddel is. Het
boekje is ook zo opgezet dat de Italiaanse gebruiker bij de substantieven de
Nederlandse lidwoorden kan achterhalen en omgekeerd.
Dit lijkt misschien een vreemde opmerking bij de bespreking van een woordenboek,
maar in de nieuwste druk van de Prisma-woordenboeken heeft de uitgever, ondanks
nadrukkelijk aandringen van de Nederlandse docenten in Italië, deze moeite en ruimte
niet willen nemen. In één deel van de oude druk (Italiaans-Nederlands) waren de
onzijdige woorden wel van een n voorzien; het zou voldoende zijn geweest om in
het andere deel bij de onzijdige woorden diezelfde n toe te voegen. Maar naar zeggen
van de uitgever is de doelgroep te
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klein om een dergelijke ‘vergaande’ verandering te verantwoorden. Bij het opstellen
van de inleidingen op het woordenboek is er dan ook geen enkele rekening gehouden
met de Italiaanse gebruiker. Sterker nog: men heeft besloten om de
geslachtsaanduidingen in het deel waarin ze aanvankelijk wél stonden, nu ook maar
weg te laten: de nieuwe druk van dit woordenboek is daardoor voor Italianen ineens
veel minder bruikbaar geworden dan de oude eerste druk!
Tot slot van dit overzicht kan er kort de balans worden opgemaakt van het succes
van de termen neerlandese en nederlandese, waarover de laatste jaren zo druk wordt
gediscussieerd onder de docenten Nederlands in Italië. Het is opvallend dat, afgezien
van de ongewijzigde herdruk van Messina, geen enkel van de hier besproken boeken
heeft gekozen voor het neologisme nederlandese. In de tweede druk van het
Prisma-woordenboek worden olandese en neerlandese naast elkaar aangeboden,
terwijl Vallardi uitsluitend olandese gebruikt. De grammatica's van Dallinga en
Trampus kiezen nadrukkelijk voor de term neerlandese en ook het ANWB-boekje
hanteert deze term, in navolging van de meeste publikaties van de Italiaanse Touring
Club. Voor het Italiaanse hulpboek van Help! lijkt de problematiek niet te bestaan:
er wordt alleen van olandese gesproken. Ofschoon er verschillende argumenten aan
te voeren zijn voor het neologisme nederlandese (en verschillende argumenten
ertegen), moet geconstateerd worden dat dit neologisme in vijfentwintig jaar tijd
blijkbaar nog steeds niet is ingeburgerd. Moet men het blijven proberen? Het stemt
in ieder geval tot nadenken dat de overgrote meerderheid van de gebruikers, inclusief
de paus in zijn urbi et orbi, aan het oude neerlandese vasthoudt.
Charles van Leeuwen (Louvain-la-Neuve)
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Er was eens een Nederlander die een internationale topfunctie bekleedde. Op een
goede dag beweerde hij dat van alle dierengeluiden het Nederlands nog het meest
op een taal lijkt. Dat juist deze man, ik noem geen namen, in deze positie deze
woorden uitsprak was veelbetekenend en bijzonder pijnlijk. Nu, vele jaren later, is
niet alleen deze man maar ook de deerlijke onderschatting van het eigen taalinstrument
verleden tijd. Het verhaal van een taal (voortaan: Het verhaal) is daar een duidelijk
symptoom van. En voor de laatste twijfelaars binnen het Nederlandse taalgebied is
er de ondertitel: Negen eeuwen Nederlands. De taal die we met z'n 21 miljoenen
spreken heeft nu ook voor het niet-neerlandistische publiek een geschiedenis,
vastgelegd in een kloek, prachtig geïllustreerd boekwerk (Jelle Gaemers) en dank
zij Peter Burger leesbaar voor ieder die in staat is een kwaliteitskrant te lezen. De
inhoud is stevig verankerd in een groot aantal wetenschappelijke voorstudies en op
indrukwekkende wijze tot een synthese gebracht door de Leidse hoogleraar Jan W.
de Vries en zijn Brusselse collega Roland Willemyns. In vijftien hoofdstukken,
lopend van prehistorisch Nederlands via Noord- en Zuidnederlands tot Surinaams
Nederlands, wordt het bewogen verhaal van deze middelgrote Germaanse taal op
boeiende wijze uit de doeken gedaan.
De eerste vijf hoofdstukken zijn gewijd aan de ontstaansgeschiedenis van wat we
tegenwoordig het Algemeen Nederlands noemen. Achtereenvolgens passeren het
Oudnederlands, het Middelnederlands, het Nieuwnederlands (16e-eeuwse, 17e- en
18e-eeuws) en het modern Nederlands de revue. Het accent ligt op de externe
taalgeschiedenis. De interne taalgeschiedenis komt slechts terloops ter sprake, hetgeen
uiteraard een verstandige keuze is gezien de beoogde doelgroep, d.w.z. een ‘breed
publiek’. Het is zeer verheugend dat dit publiek nu eindelijk

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1995

65
eens een begrijpelijk en gedegen verhaal krijgt voorgeschoteld over de
schatplichtigheid van het Algemeen Nederlands aan het Brabants en het Vlaams.
Natuurlijk zal deze informatie de noordelijke neerbuigendheid ten aanzien van het
Nederlands van Vlaanderen niet eensklaps doen omslaan in diepe erkentelijkheid.
En de doorsnee Vlaming zal na kennisneming van de essentiële zuidelijke bijdrage
aan de standaardtaal niet meteen bevrijd zijn van zijn taalcomplex. Voor dergelijke
veranderingen is tijd nodig. Een van de merites van Het verhaal is echter dat het de
paden traceert, de wegen en weggetjes uitzet waarlangs Noord en Zuid tot respect
voor de eigen taal kunnen komen en vooral tot wederzijds taalrespect.
De middenmoot van het boek bevat een zestal hoofdstukken over uiteenlopende
onderwerpen. Toch hebben ze iets belangrijks gemeen: het gaat steeds om zaken die
ook buiten de neerlandistiek ‘populair’ zijn. De Vlaamse strijd, normen en regels,
spellingsproblematiek, dialecten, verschillen tussen de taal van Vlamingen en
Nederlanders, groepstalen... zijn geliefde gespreksonderwerpen aan de bar, of thuis
op de sofa. In hoofdstuk 12 worden de rafelige randen van het Nederlandse taalgebied
behandeld (Nederlands-Duits, Nederlands-Frans, Nederlands-Fries). In Duitsland en
Frankrijk is het Nederlands (bijna) verdwenen. In Brussel en Friesland wint het
terrein.
In de laatste drie hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de enorme dynamiek
van de Nederlandse taal. Deze uit zich enerzijds in de vrijwel geruisloze opname van
leenwoorden en anderzijds in de beïnvloeding van andere talen. Tevens worden de
talen behandeld die (gedeeltelijk) op basis van het Nederlands ontstonden binnen
het Nederlandse koloniale rijk, zoals het Berbice, het Negerhollands, het Petjok, het
Surinaams Nederlands en het Afrikaans. Het verhaal wordt afgesloten met een
literatuuropgave, een verantwoording van de illustraties en een register. De
literatuuropgave bestaat uit twee gedeeltes: zeer nuttige bibliografische aantekeningen
per hoofdstuk en een alfabetische lijst van titels.
Een boekbespreking is geen boekbespreking als er niet ook wat kritiek wordt geuit.
Ik beperk me hier tot één opmerking. Het zwakke punt in Het verhaal is het puur
taalkundige gedeelte. Ongetwijfeld is dit zo summier gehouden om de leesbaarheid
te bevorderen. Gezien de doelgroep is dat een wijze beslissing. Ik denk echter dat
weinigen de paragraafjes over structuralisme en generatieve taalkunde zullen
waarderen of zelfs maar begrijpen. Te meer daar er geen enkel verband gelegd wordt
met de schoolgrammatica waar iedereen toch mee te maken heeft gehad. Dat verband
is natuurlijk ook moeilijk te leggen omdat, zoals de auteurs zelf opmerken, noch de
structuralistische noch de generatieve taalkunde iets noemenswaardigs heeft
bijgedragen aan de verbetering van deze schoolgrammatica (Paardekooper niet
meegerekend). De betreffende taalkundige paragraafjes hadden bijgevolg beter
achterwege kunnen blijven.
Deze laatste opmerkingen mogen niet verhelen dat Het Verhaal een prestatie van
formaat is. Het verkoopt dan ook goed en is reeds aan zijn vierde druk toe. Er is zelfs
een televisieserie bij gemaakt. Het zou aardig zijn als de docentschappen extra muros
over de videobanden van dit programma zouden

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1995

66
kunnen beschikken. Tevens zouden vertalingen in het Duits, Engels en Frans zeer
toe te juichen zijn.
Onlangs ontmoette ik een Fransman. Hij doceert Nederlands aan een universiteit in
een land waar noch het Frans, noch het Nederlands voertaal is. Dit is veelbetekenend
en bijzonder verheugend. Voorwaar, er is een nieuwe tijd aangebroken.
Jan Pekelder (Parijs)

Jozef Boets, Guido Gezelle: Bloemlezing. Zijn wereld in 400 gedichten.
Antwerpen: Coda, 1993. 507 blz. ISBN 90-5232-078-0.
Id., Guido Gezelle: Spreuken en gezegden. Antwerpen: Coda, 1993. 471
blz. ISBN 90-5232-091-8.
Paul Claes, Gezelle gelezen. Leiden, Dimensie, 1993. Leidse Opstellen, 16.
88 blz. fl. 33,95 - BF 680. ISBN 90-6412-096-X.
Johan van Iseghem, Kroniek van de jonge Gezelle 1854-1858. Tielt: Lannoo,
1993. 308 blz. ISBN 90-209-2299-8.
Het jaar 1993 mag voor de Gezellestudie een produktief jaar worden genoemd. We
signaleren hier vier publikaties die ook diverse benaderingswijzen van het
studiedomein en de verspreiding van het werk inhouden: een tekstuitgave, een kroniek,
een bundel studies en een bloemlezing.
Wat de tekstbezorging aangaat, sluiten twee publikaties onmiddellijk aan bij de
achtdelige uitgave van Gezelles Verzameld dichtwerk. Dat project ging in 1980 van
start bij het Centrum voor Gezellestudie (in 1966 door R.F. Lissens opgericht aan
de UFSIA, Universiteit Antwerpen), werd uitgegeven door de Nederlandse
Boekhandel/Uitgeverij Pelckmans, onder auspiciën van het Guido
Gezellegenootschap, en werd afgesloten in 1991. De bundeling van krachten was
sinds de grote Jubileumuitgave van Guido Gezelle's Volledige Werken, nog altijd
een standaardwerk voor het volledige oeuvre (met o.a. ook 5 delen proza) van Gezelle,
niet meer gerealiseerd. Alhoewel een aantal leden van het Guido Gezellegenootschap
hun medewerking hebben verleend, was de eindredactie in handen van Jozef Boets,
die de uitgave volgens zijn concept van Gezelles poëtisch oeuvre in relatief korte
tijd heeft kunnen redigeren. De kritische editie herziet de bekende tekstuitgave van
Frank Baur - veel lezers en docenten Nederlands kennen en gebruiken nog steeds de
zgn. dundrukeditie, bij de derde druk van 1949-50 in vier handzame blauwe banden
- op ingrijpende manier. Opvallend is bijvoorbeeld het verdwijnen van Gezelles
postume bundel Laatste Verzen (1901) en de opname ervan in het nu veel
uitgebreidere pakket ongebundelde, nagelaten en na 1900 gepubliceerde gedichten
van Gezelle die in een kritische c.q. gereconstrueerde eindversie in de delen 5 tot 8
zijn samengebracht en toegelicht. Dank zij deze uitgave hebben we nu pas een idee
van de ware omvang van Gezelles poëzie, in ieder geval naar de omschrijving
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van ‘poëzie’ (en de grenzen ervan) die in het Verzameld dichtwerk wordt gehanteerd:
zo wordt Gezelles niet opgenomen politieke poëzie daar duidelijk van onderscheiden
(op 10 uitgelezen gedichten na) en uit de spreuken die Gezelle bij zijn leven in zijn
Nieuwe vlaamsche Duikalmanak, ofte Plukalmanak (1886-1899) heeft gepubliceerd,
werden dan weer volgens de traditionele visie een groep ‘rijmende kalenderspreuken’
geselecteerd. In het geval van het Verzameld dichtwerk zijn dat er 175, veel meer
dan in vorige uitgaven (inz. die van Baur die ze ‘dichterlijke spreuken’ noemde) het
geval was. De keuze viel ook op spreuken die waardevoller werden beschouwd.
Boets bezorgde nu in aansluiting hierop (en in haast identieke vormgeving) apart de
complete verzameling van de meer dan 4000 spreuken op basis van de nu volledig
beschikbare collectie kalenders. De uitgave werd verzorgd door Coda te Antwerpen.
Hiermee wordt in de eerste plaats de kritische tekst van de spreuken bezorgd, gelicht
uit de volledige tekst van de kalenderblaadjes, met korte verklarende aantekeningen.
De inleiding is beperkt tot een kennismaking en algemene karakterisering. De flaptekst
vermeldt dat de uitgave eerder is bedoeld als naslagwerk voor volkskundigen en
‘liefhebbers van gevatte formuleringen, flitsende poëzie, kolder en humor’. Indien
dit zo is, zullen eerstgenoemden wellicht een register missen dat de volkskundige
onderwerpen inventariseert. Het voordeel is wel dat we nu inderdaad beschikken
over de tekst van de volledige spreuken-collectie van Gezelle die nu voor verder
literair- en cultuurhistorisch onderzoek in aanmerking komt.
Bij dezelfde uitgever verscheen van Jozef Boets ook een bloemlezing uit het
genoemde Verzameld dichtwerk, bestemd voor een breder publiek. Voorwoorden
werden geschreven door Anton van Wilderode en Michel van der Plas. Boets tracht
met deze keuze een beeld te geven van de uitgebreide en niet aflatende poëtische
produktie van Gezelle, die hij in zijn inleiding vooral vanuit esthetische categorieën
evalueert als soeverein scheppende dichter van taalvirtuoze poëzie die de tijd
weerstaat. Voor de presentatie en rangschikking van de bloemlezing werd gekozen
voor de eigen ordening die in het Verzameld dichtwerk is aangebracht en waarnaar
met een systeem van identificatienummers verwezen wordt; de bloemlezing is te
beschouwen als een verkort vademecum bij de volledige editie en een uitnodiging
om minder bekende aspecten van Gezelles poëzie te exploreren en beter te waarderen.
Die evaluerende houding is zeer uitgesproken, ook op onvermoede plaatsen. Zo
stellen we bijvoorbeeld vast dat Boets de gefingeerde titels die hij in het Verzameld
dichtwerk heeft bedacht om bepaalde gedichten van Gezelle die niet rechtstreeks
kunnen appeleren op de smaak en leeshouding van hedendaagse lezers (zoals
gelegenheidspoëzie) een aantrekkelijk karakter te geven, hier gewoon als volwaardige
‘Gezelletitels’ boven enkele verzen heeft aangebracht. Hier gaat de bloemlezer in
zijn goede intenties te ver. Ook in bloemlezingen - hoe aantrekkelijk ook bedoeld horen de teksten correct te zijn bezorgd, vooral omdat die dikwijls de eerste bron
zijn waarnaar een geïnteresseerde lezer grijpt. Die moet erop kunnen vertrouwen dat
hij of zij over een juiste versie beschikt, tot in details, motto's of titels na.
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Het is genoeg bekend dat er in de Gezellestudie een sterke traditie bestaat van
gedetailleerd feitenonderzoek, een tendens die zowel waardering als kritiek heeft
geoogst. In die traditie is een werk te situeren van Johan van Iseghem: een lijvige
kroniek over de jaren 1854-1958. Hij sluit nauw aan bij een proefschrift dat diezelfde
auteur (ook al in 1993 te Gent verschenen) over het ontstaan van Gezelles debuut
Vlaemsche dichtoefeningen uit 1858 heeft geschreven en waarin de groei van de
leraar en dichter naar deze debuutbundel wordt bestudeerd, een bundel die te
beschouwen is als een verzameling gedichten die exemplarisch én bruikbaar waren
voor het toenmalige (retorisch geïnspireerde) literatuuronderwijs. De kroniek is
opgevat als een, wat de auteur noemt, ‘poëtische zakagenda’, ruimer dan een loutere,
objectieve kroniek van feiten zonder onderlinge samenhang. Er worden ook
contextgegevens geselecteerd die het ‘specifieke tijdsbeeld’ en het milieu van Gezelles
‘ontluikend dichterschap’ moeten ‘inkleuren’. Op die manier tracht de auteur twee
doelen te bereiken: enerzijds een te controleren chronologisch raster van feiten,
brieven en titels die de Gezellestudie dienstbaar moet zijn en die gehanteerd kan
worden als een betrouwbare inventaris (met bibliografisch referentiesysteem) voor
verder biografisch onderzoek. Anderzijds tracht de auteur dit raster in te vullen met
geselecteerde teksten (veel briefmateriaal) die de ‘ruime leesbaarheid’ moet verhogen
en met ‘een dosis interpretatie’ ter wille van de ‘geboeide lezer’. Het gevaar van zo'n
werkwijze is dat men tussen twee stoelen terechtkomt: het boek verschijnt bij Lannoo
in een nieuwe reeks biografieën, maar de auteur zegt in zijn verantwoording expliciet
dat het hier niet om een biografie gaat. Een objectief-zakelijke kroniek is het echter
evenmin; daarvoor worden de feiten te veel geselecteerd en geïnterpreteerd in de lijn
van Gezelles ‘opgang naar zijn debuut’ en in functie van het levensconcept dat de
auteur in Gezelles vormingsjaren stapsgewijs ontwikkeld ziet (de synthese tussen
leven, religie en poëzie). De grens tussen beide attitudes is niet altijd duidelijk en
voor Gezellestudaxen zal het aangewezen zijn om door de laag van commentaar en
interpretatie heen toegang te krijgen tot de vele waardevolle en nieuwe feiten
(bijvoorbeeld over de vroegste sporen van Gezelles journalistiek) die hier aan de
oppervlakte zijn gebracht.
Helderheid is dan weer het kenmerk van een aantal Gezellestudies die Paul Claes
in de reeks Leidse Opstellen onder de titel Gezelle gelezen verzameld heeft. Het
betreft een verzameling artikelen die in de periode 1981-1992 in Nieuw Vlaams
Tijdschrift, Spiegel der Letteren en Gezelliana zijn gepubliceerd en die hier qua
register en moeilijkheidsgraad op elkaar zijn afgestemd. De bewerking (verbetering
en vereenvoudiging) resulteert in een bundel zeer leesbare en diepgaande studies die
op een toegankelijke manier een lectuur van Gezelles poëzie met nieuwe inzichten
uit de literatuurwetenschap weten te combineren. Afgezien van het feit dat de artikelen
ook boeiend zijn voor wie interesse heeft voor de ‘bruikbaarheid’ van
literatuurwetenschappelijke modellen - wanneer men de artikelen in chronologische
volgorde plaatst, is er zelfs een evolutie in te zien naar modellen die het
historisch-diachronische aspect meer respecteren -, gaat het in de eerste plaats om
knappe analyses van Gezelles
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poëzie die met grote vakkennis en inventiviteit geschreven zijn. De psychokritische
lectuur van Gezelles poëzie (die de gespletenheid van Gezelles psyche blootlegt)
wordt gecombineerd met een tekstuele en historische benadering die Gezelles lyriek
als breuk beschouwt tussen classicisme en romantiek, allegorie en symbool, idee en
woord, regel en vrijheid. Die ‘twee Gezelles’, zoals de auteur die karakteriseert in
zijn proloog, worden achterhaald en op didactische manier gedemonstreerd in studies
over het experiment in de bundel Gedichten, gezangen en gebeden, de typografie en
het onconventioneel gebruik van woord- en zintekens, het gedachtenrijm en het
procédé van sprekende namen, een analyse van het gedicht 'k Hoore tuitend' hoornen
en een psychoanalytische lectuur van Gezelles gedicht Mijn hert is als een blomgewas.
Afgezien van enkele kleinigheden, zoals de ongelukkige reproduktie van het
handschrift van laatstgenoemd gedicht, is de bundel feilloos en boeiend. Aan te raden
voor ieder die met Nederlandse literatuurstudie en literatuuronderwijs te maken heeft.
Piet Couttenier (Antwerpen)

B.J.H., de Graaff, De mythe van de stamverwantschap. Nederlanders en
Afrikaners, 1902-1930. Amsterdam: NZAV, 1994. 406 blz. ISBN
90-741120-48. fl. 49.90.
In de relatie Nederland - Zuid-Afrika zijn er twee concepten die onlosmakelijk
verbonden zijn, namelijk, ‘apartheid’ en ‘stamverwantschap’. In zijn proefschrift De
mythe van de stamverwantschap tracht de historicus B. de Graaff deze relatie te
analyseren. Hij doet dat aan de hand van documenten en archiefmateriaal die tot op
heden nog niet vrijelijk beschikbaar waren voor wetenschappers die niet tot de intieme
kringen van de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging (N.Z.A.V.), opgericht in 1881,
en Zuid-Afrikaansche Stichting Moederland (Z.A.S.M.), opgericht in 1909, behoren.
Er zijn heel wat boeken, dissertaties, romans en gedichten geschreven over de
Afrikaner-Nederlandse relatie. Jan van Riebeecks standbeeld en dat van zijn
echtgenote is nog niet verwijderd uit de straten van Kaapstad. De punten van het
Kasteel dragen nog altijd de namen van o.a. ‘Buren’ en ‘Nassau’. Ook hier te lande
vindt men Christiaan de Wets standbeeld op de Hoge Veluwe, en talloze Transvaalse
buurten met straten vernoemd naar roemrijke generaals uit de Boerenoorlogen, o.a.
de La Rey, Cronjé en Botha, en, natuurlijk Paul Kruger. Al tekenend voor de
veranderende relatie werd in de jaren zeventig het Krugerplein in Amsterdam
omgedoopt tot Steve Bikoplein.
Zuid-Afrika was voor vele Nederlanders een land waar men een ‘leuk, bijna
kinderlijk taaltje’ sprak. Eerst waren de oorspronkelijke Nederlanders aangeduid als
‘Vrijburghers’, daarna als ‘Africaanders’, toen weer als ‘Boeren’ en uiteindelijk als
‘Afrikaners’. Een volk dat zich een plaatsje heeft verworven in de Nederlandse
geschiedenis door afstamming, door hun Calvinistische inslag, door hun moed
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gedurende Boerenoorlogen, ‘Neerlands glorie’ temidden van ‘perfide Albion’ en
ongeciviliseerde Zoeloes. De Nederlanders waren tweeslachtig in hun houding ten
opzichte van de Afrikaners en omgekeerd waren de Afrikaners in het verre Transvaal
niet vervuld van liefde voor hun stamverwanten. Zoals De Graaff het uitdrukt, de
Hollandse ‘Boerenliefde’ kende geen ‘Afrikaner’ pendant. De Afrikaners werden
hier geromantiseerd in de Boerenoorlogen, verheven tot superhelden in b.v. Kloks
De Boeren republieken (1901), personen van epische proporties in de romans van
L. Penning. De Graaff toont aan dat stamverwantschap niet zo duidelijk te definiëren
was als component van de Nederlandse-Afrikaner relaties. Abraham Kuyper zag
Transvaal nog als een emigratieland, waarheen men ook de Nederlandse cultuur kon
transporteren, een tikkeltje cultuurimperialisme zoals prof. Schutte, een van de
Afrikaner kenners uit de N.Z.A.V.-gelederen het kernschetste: Transvaal zou een
‘Nieuw Nederland’ worden waar, conform de Nederlandse geaardheid, ‘voordeel en
profijt verborgen lag’. De Graaff laat echter zien dat de cultuurverschillen groot zijn
en dat er zelfs sprake is van een ‘Hollanderhaat’ onder de Afrikaners in Transvaal.
De Nederlandse invloed op onderwijsgebied was daarentegen aanzienlijk. De
N.Z.A.V. (1881), opgericht met kapitaal van de Nederlands-Zuid-Afrikaanse
Spoorweg Maatschappij, had als doel: dat in het volk van Zuid-Afrika - misschien
hier en daar slechts in latente vorm - schatten van de maatschappelijke geest zouden
voortleven uit dezelfde bron waaruit het leven van het nederlandse volk in het verleden
en heden sappen ‘heeft gezogen en zuigt’. De Graaffs proefschrift gaat grotendeels
over Z.A.S.M. en is daarom een waardevolle bron van informatie over dergelijke
groepen ontsproten uit liberale en Protestantse kringen die hun ‘Boerenliefde’ belijden,
liefst in de marges van een veranderend Nederland. De Afrikaners waren de
hoofdrolspelers, en alhoewel er geen emigratiegolf ontstond en de investeringen
gering bleken te zijn, slaagden die mensen erin om de Afrikaner cultuur, taal en
literatuur te koesteren in het moederland. Bursalen kwamen uit Potchefstroom,
Pretoria en Stellenbosch, uiteraard in de hoop dat zij als ‘clones’ van de Hollanders
terug zouden keren naar hun land. In deze perceptie speelden de zwarten geen rol,
hetgeen ook duidelijk blijkt uit de summiere aandacht in De Graaffs proefschrift
voor niet-blanke groeperingen in Zuid-Afrika. Alleen veel later in de twintigste eeuw,
toen het niet meer kon, of noodzaak werd om het apartheidsbeeld van de Afrikaner
te corrigeren, kwamen er zgn. ‘kleurlingen’ als bursalen, die overigens meestal
Afrikaans-sprekend zijn en veelal leden van de gereformeerde kerken. De Graaff
besteedt weinig aandacht aan cultuur, kerkelijke verhoudingen en de media. Opvallend
is dat hij zelf dan O'Meara's zo hooggeschatte werk uit 1983, ‘Volkskapitalisme’:
Class, Capital and Ideology in the Development of Afrikaner Nationalism 1934-1948
niet in zijn bibliografie opnam. Zijn proefschrift geeft inzage in markante
persoonlijkheden zoals prof. Pont, die nauw verbonden was met de N.Z.A.V. en
Z.A.S.M. en toch niet schroomde om kritisch uit te varen tegen Hollander en
Afrikaner. Maar ook Prof. P.J. Geyl, die de kant had gekozen van de Afrikaner, moest
noodgedwongen op een N.Z.A.V.-vergadering in 1938 waarschuwen voor ‘enge en
onverdraagzame houding tegen het Jodenvraagstuk en tegenover
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kleurlingen en kaffers’.
Bij het lezen van dit proefschrift kan men niet ontkomen aan het beeld van
Nederlanders die Zuid-Afrika alleen zagen door de ogen van de Afrikaners. De Graaff
probeert het wel te relativeren maar het lukt hem niet helemaal. Ook in de publikaties
van het Suid-Afrikaanse Instituut te Keizersgracht kwamen alleen die boeken aan
bod die betrekking hadden op de Afrikaners. Een benadering samengevat door de
Zuidafrikaanse criticus en romancier, Es'kia Mphahlele, als een ‘eenogig Dickensiaans
realisme’ met uitsluiting van de overgrote meerderheid van de zwarte Zuidafrikanen.
Het is daarom te betreuren dat De Graaffs overzicht ophoudt in 1930. Het zou
interessant geweest zijn om te zien hoe de auteur de toekomst van de N.Z.A.V. en
Z.A.S.M. ziet in de veranderde context van 27 april 1994. Zal het multiculturele
karakter van de nieuwe Zuidafrikaanse samenleving ook doordringen tot deze mensen
in Nederland en zal stamverwantschap plaatsmaken voor bondgenootschap ongeacht
huidskleur?
Dr. de Graaffs proefschrift heeft de sluier gelicht over organisaties die vroeger
weerstanden hebben opgeroepen bij anti-apartheidskrachten en vormt daarom een
interessante bijdrage tot de geschiedenis van de relatie tussen wat eens ‘Moederland’
was en stamverwante Afrikaners in Afrika. In 1990 wierp F.W. de Klerk het beeld
van de Afrikaner radicaal omver. Ook Afrikaners zijn snel bezig ‘Afrikanen’ te
worden. Hopelijk zal ook hier onder die mensen die vroeger alleen aandacht hadden
voor de stamverwanten, het zwarte kind in de dichtregels van wijlen Ingrid Jonker,
zijn opwachting maken ‘SONDER PAS’.
Vernie February (Leiden)

Lucia Thijssen, 1000 jaar Polen en Nederland, Zutphen: Walburg Pers,
1992, ISBN 90-6011-807-3, pp. 263 + 15 [brochure], ill. Prijs fl. 89.
Reeds de inleiding, die een aantal belangrijke termen en momenten uit de geschiedenis
van Polen verduidelijkt, zal voor menig Nederlander een ‘eye-opener’ zijn. De relaties
tussen Polen en Nederland beschrijft Thijssen in een aantal hoofdstukken verdeeld
volgens thema en chronologie, o.a. visserij, handel, zeevaart, waterbouwkunde,
krijgsgeschiedenis, religie, wetenschap, cultuur en architectuur. Dit veroorzaakt soms
herhalingen, maar geeft de lezer bij de verdere lectuur het aangename gevoel van
herkenbaarheid. De migratie van Polen naar Nederland en omgekeerd, die in het hele
boek veelvuldig aan bod komt, wordt nog eens samenvattend gepresenteerd in de
laatste twee hoofdstukken. Een personenregister maakt het boek gebruikersvriendelijk
en het is alleen jammer dat de plaatsnamen er niet in opgenomen zijn; de lijst van
Poolse plaatsen met Duitse/Nederlandse equivalenten lost slechts toponymische
problemen op. Ook een kaart van Polen zou van nut geweest zijn. De publikatie gaat
vergezeld van een brochure met een korte samenvatting in het Pools en een vertaling
van de bijschriften bij de illustraties waarvan het boek rijkelijk is
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voorzien. Lucia Thijssen streeft duidelijk naar volledigheid in de presentatie van de
Pools-Nederlandse betrekkingen. Daarom is haar aanpak zo breed en behandelt ze
uiteenlopende politieke, economische en culturele aspecten. De bibliografie bevestigt
de indruk dat de schrijfster rekening heeft gehouden met de belangrijkste publikaties
op dat gebied en haar geringe kennis van het Pools heeft m.i. geen beperkende invloed
op de bewerking van de Poolse bronnen uitgeoefend. Het boek bevat geen verrassende
ontdekkingen op grond van eigen archief- of bibliotheekonderzoek en put zijn waarde
uit de inventarisatie en recapitulatie van wat in de secundaire literatuur bekend is.
Ongelukkig genoeg is deze werkwijze eveneens zichtbaar op plaatsen die gebreken
vertonen. De presentatie van de literaire contacten en van wederzijdse vertalingen
is uitermate fragmentarisch en stelt in alle opzichten teleur. De keuze van schrijvers
is willekeurig: waarom worden Maarten 't Hart en Hubert Lampo (ieder met één
vertaald boek) wèl genoemd en de geweldige successen van Herman Heijermans (12
boeken en tientallen opvoeringen) of van J. van Ammers-Küller (13 vertalingen)
niet? De contacten op muziekgebied worden door Thijssen als incidenteel bestempeld.
Zeker waar, maar waarom dan geen vermelding van Poolse musici in Nederland?
Zo komt men niets te weten over de grote successen van de Poolse componist en
violist-virtuoos Henryk Wieniawski (1835-1880), die in de Lage Landen regelmatig
concerten gaf, grote populariteit verwierf (koninklijke onderscheidingen) en waar
de eerste studie over hem verscheen (1856).
Ieder is zichzelf het naast - ik heb de indruk dat de kroon op de culturele contacten
tussen beide landen, nl. de late maar intensieve ontwikkeling van de Poolse
neerlandistiek en het ontstaan van de Nederlandse polonistiek (hoofdvak in
Amsterdam), stiefmoederlijk is behandeld. Ondergetekende poneerde elders zijn
stelling dat de Pools-Nederlandse betrekkingen in hoge mate gekenmerkt werden
door wederzijdse onverschilligheid ten opzichte van de nationale aspecten van de
literaire cultuur. Het boek van Lucia Thijssen bevestigt de opvatting dat alles wat
aanvankelijk onderlinge contacten stimuleerde, later tot een remmende factor is
geworden: de op de Oudheid georiënteerde school, de sterke positie van het Latijn
als een bijna tweede nationale taal, de blokkade van de religieuze relaties door
permanente godsdienstige polemieken en een sterke bewondering voor het
universalisme van de kunst of verdraagzaamheid van de maatschappij. In haar tabel
met jaartallen noemt de auteur de opening van het café Warschau te Breda, maar met
geen woord wordt de groei van de neerlandistiek/polonistiek vermeld, die toch een
doorbraak in de onderlinge contacten vormt: de stimulerende rol van de afgestudeerde
Poolse neerlandici (inmiddels honderden) voor de bevordering van de huidige en
toekomstige culturele (en economische!) contacten wordt helemaal over het hoofd
gezien. Kortom vanuit de geschiedenis van de Pools-Nederlandse contacten wordt
de blik niet naar de toekomst gericht en dat zie ik als een gebrek van dit toch zeer
boeiende boek, dat onmisbaar is voor wie de relaties tussen beide landen wil leren
kennen.
Jerzy Koch (Wroclaw)
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[Neerlandica extra Muros - mei 1995]
Het nut(1) van grammatica-onderwijs aan anderstaligen
Josine A. Lalleman (Leiden)
1 Inleiding
Als iemand in een les een grammatica-regel leert en oefent, kan hij die regel dan na
verloop van tijd ook toepassen bij het spreken? En zo ja, hoeveel tijd gaat daar
overheen? Maakt het verschil hoe men een regel krijgt aangeboden, en hoe er met
de toepassing van de regel geoefend wordt?
Dit soort vragen houdt niet alleen docenten en studenten bezig, maar ook
taalkundigen zijn erin geïnteresseerd: docenten streven ernaar hun leerlingen de taal
zo goed mogelijk te leren; taalkundigen willen weten welke wetmatigheden en
voorwaarden er aan taalverwerving verbonden zijn.
Wat is de rol van de grammatica precies vanuit het perspectief van degene die een
taal leert? Hij wil zijn gedachten uiten, heeft daarvoor woorden nodig en gaat op
zoek naar regels om ordening in die woorden aan te brengen. Voor een taalgebruiker
zijn in het Nederlands woordvolgorderegels bijvoorbeeld belangrijker dan de regel
voor de verbuiging van het adjectief. Als hij de ordeningsregels niet beheerst, heeft
hij moeite met het overbrengen van zijn boodschap: soms is hij niet te begrijpen en
soms maar ten dele; dan is er enig interpretatievermogen van de hoorder nodig om
de nuances van de uiting te begrijpen. Merkt de leerling dat de hoorder moeite heeft
om hem te begrijpen, dan weet hij dat hij iets fout heeft gedaan, en zal hij proberen
het daarna beter te doen. In het gunstige geval breidt hij op grond van die ervaring
zijn woordenschat én zijn regelsysteem uit. Met behulp van de toegevoegde kennis
zal hij opnieuw zijn gedachten onder woorden brengen, en daarmee is de cirkel van
het leerproces rond. Of beter gezegd: het taalverwervingsproces is een spiraal, zowel
voor kinderen die hun moedertaal leren, als voor tweede taal-(T2)verwervers.
Kinderen blijken hierbij geen ondersteuning in de vorm van grammatica-onderwijs
nodig te hebben. De vraag is nu of T2-verwervers daar wél bij gebaat zijn, en zo ja,
welke kenmerken het grammatica-onderwijs moet hebben om zo veel mogelijk effect
te sorteren.
In dit stuk zal ik aandacht besteden aan deze beide vragen. Ik zal proberen aan te
tonen dat de argumenten tegen het nut van grammatica-onderwijs grotendeels
ontkracht kunnen worden (paragraaf 3); vervolgens bespreek ik hoe de overgang van
het bewust leren van grammatica-regels naar de automatische toepassing daarvan,
in het onderwijs zo goed mogelijk ondersteund en bevorderd kan worden (paragraaf
4). Maar eerst ga ik in op de vraag wat men precies onder de term ‘grammatica’
verstaat.
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2 Grammatica in engere en ruimere zin
In de taalkunde verwijst de term ‘grammatica’ naar de syntaxis en morfologie van
een taal. In de generatieve grammatica richt men zich vooral op eigenschappen
waarover men algemeen geldende uitspraken kan doen, omdat ze gelijk of juist
tegengesteld zijn in veel (groepen van) talen. Generatieve grammatici veronderstellen
dat de kennis van syntactische kenmerken die in de meeste talen gelijk of juist
tegengesteld zijn, genetisch voorgeprogrammeerd is (zie ook paragraaf 3.4). Dat wil
zeggen: de menselijke hersenen zouden anatomisch zò in elkaar zitten, dat een kind
abstracte, algemeen geldende grammaticale regels vrijwel zonder zichtbare moeite
kan toepassen, mits het taalaanbod de betreffende kenmerken bevat en het kind er
op dat moment ‘rijp’ voor is. Wanneer een generatief geörienteerd taalkundige het
nut van expliciet grammatica-onderwijs onderzoekt, dan vraagt hij zich niet af of het
zin heeft om een T2-verwerver de gebruikscondities en de betekenis van structuren
voor te leggen, maar dan betreft zijn onderzoek die onderdelen van de zinsleer, waar
in de moedertaalverwerving geen leerproces aan vooraf lijkt te gaan. Ik zou deze
visie op wat ‘grammatica’ inhoudt grammatica in engere zin willen noemen.
Een taaldocent behandelt in een grammatica-les, behalve regels die betrekking
hebben op de morfologie en de syntaxis van een taal, lexicale, orthografische en
stilistische kenmerken, terwijl hij ook aandacht besteedt aan de betekenis en de
gebruiksvoorwaarden van constructies. In deze visie wordt de term ‘grammatica’ in
ruimere zin gebruikt.
Het behoeft geen betoog dat bij het onderzoek naar het nut van
grammatica-onderwijs grammatica in ruimere zin onderzocht moet worden. Immers,
grammatica-onderwijs is alleen nuttig als een leerling niet alleen leert wat de
vormelijke kenmerken van een constructie zijn, maar ook in welke omstandigheden
hij die constructie kan of moet gebruiken. Zo heeft een tweede-taalverwerver er niet
zoveel aan als hij een vormelijk goede passieve zin kan onderscheiden van een foute,
als hij niet weet waarom er een passief wordt gebruikt.

3 Argumenten tegen expliciet grammatica-onderwijs
Er zijn in de loop der tijd verschillende argumenten tegen het nut van
grammatica-onderwijs naar voren gebracht. Het eerste argument is dat, als kinderen
hun moedertaal zonder grammaticale uitleg kunnen verwerven, volwassenen die een
tweede taal leren zeker in staat zouden moeten zijn om die prestatie te evenaren. In
de tweede plaats voert men aan dat kennis van grammatica-regels niet gebruikt kan
worden bij het spreken: het spreekproces verloopt te snel en men heeft te weinig tijd
om de regel uit het geheugen op te diepen (als de betreffende regel daar al zit
opgeslagen). In de derde plaats zouden alle T2-verwervers een door linguïstische
wetten opgelegde, vaste volgorde in hun verwervingsproces doorlopen, die door
onderwijs niet doorbroken kan worden.
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En ten slotte: T2-verwervers zouden helemaal geen grammatica-regels hoeven te
leren, omdat zij de noodzakelijke (abstracte) kennis al hebben om de juiste
grammaticale intuïties over de T2 te ontwikkelen, als zij met taalaanbod
geconfronteerd worden waarin het betreffende grammaticale verschijnsel voorkomt.

3.1 Kinderen doen het zonder
Een veel gehoord argument tegen expliciet grammatica-onderwijs is dat kinderen
van twee tot vijf de grammaticale kenmerken van hun moedertaal uit het taalaanbod
kunnen afleiden, zonder expliciete regels te leren. Kinderen bepalen zelf wanneer
ze aan een bepaald grammaticaal verschijnsel toe zijn, halen de relevante informatie
uit datgene wat ze te horen krijgen en ontdekken daar een eventuele regelmaat in,
waarschijnlijk gestuurd door genetisch voorgeprogrammeerde kennis. Vervolgens
oefenen ze in veel gevallen fanatiek om de betreffende vorm of structuur onder de
knie te krijgen. Hoewel het soms lijkt alsof ze helemaal geen moeite hebben met
bepaalde, op zichzelf toch vrij complexe grammaticale verschijnselen, is de tijd en
de inspanning die kinderen in hun taalverwervingsproces steken, vaak groter dan
men zich gewoonlijk realiseert; kinderen leren hun moedertaal bepaald niet ‘vanzelf’.
Wel is het zo dat kinderen op een aantal cruciale punten van volwassen T2-verwervers
verschillen.
Voor kinderen is de noodzaak om de taal onder de knie te krijgen veel groter dan
voor volwassenen die een vreemde taal proberen te leren, omdat kinderen geen ander
communicatiemiddel achter de hand hebben; kinderen kunnen radeloos en driftig
worden als ze niet begrepen worden. Bij kinderen kunnen we beter spreken van drang
dan van motivatie om de taal te leren. Dit verklaart misschien waarom kinderen zich
vrijwillig echte drills opleggen, een type oefening waarbij volwassenen meestal
afhaken omdat ze ze zo vervelend vinden: kinderen houden van eindeloze herhalingen
(‘nog een keer! nog een keer!’), volwassenen meestal niet. In het
T2-verwervingsproces is motivatie een van de belangrijkste factoren, maar hoe
gemotiveerd ook, een T2-verwerver zal nooit dezelfde drang als een kind voelen om
de T2 te leren, behalve als hij in een taalgemeenschap terecht zou komen waar hij
met niemand in zijn eigen taal kan communiceren, en de nieuwe taal moet leren om
te kunnen overleven.
Bij kinderen vindt het taalverwervingsproces voornamelijk onbewust plaats. Ze
zijn zich niet bewust van de complexiteit van taal en hebben daarover ook geen
meta-kennis. Veel volwassenen daarentegen zijn actief met hun taalverwerving bezig,
vragen daarbij hulp en kunnen of willen vaak alleen die informatie in zich opnemen
als ze die eerst volledig begrepen hebben. Ze hebben er moeite mee een vreemde
taal ‘op het gehoor’ te leren. Daarnaast zijn ze dikwijls geïnteresseerd in wat ze fout
hebben gedaan, en waarom. Wie kinderen van 2 à 3 jaar observeert, weet dat ze juist
meestal geen aandacht aan vormverbeteringen (willen) besteden: ze willen begrijpen
wat er tegen hen wordt gezegd en ze willen begrepen worden. Ze negeren impliciete
verbeteringen, of zeggen soms expliciet
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dat ze de goede vorm niet willen leren. Zo vonden de volgende twee dialogen plaats
tussen mijn dochter en mij:
(1) Chris: Ik heeft lekker gezwemd. (2 jaar)
moeder: Ja, ik heb ook lekker gezwommen.
Chris: en jij heeft ook lekker gezwemd.
(2) Chris: Ik heb weiniger dan jij. (3,2 jaar)
moeder: Je moet zeggen: ‘minder’. Ik heb minder dan jij.
Chris: Nou, ‘weiniger’ is ook goed, hoor(2).

Volwassenen hebben al een taal tot hun beschikking, wat hun enerzijds een voorsprong
geeft op kinderen, maar hen aan de andere kant ook benadeelt, omdat zij de vreemde
taal onvermijdelijk gaan vergelijken met de moedertaal en vaak te snel conclusies
trekken over overeenkomsten én verschillen. Zo kan een Engelsman ten onrechte
concluderen dat het Nederlands net als het Engels een SVO volgorde kent, als hij
zinnen hoort als: ‘Ik heet Jan’; ‘De vader van mijn man was oogarts’. Maar een
Nederlander kan ook ten onrechte denken dat ‘The war broke out’ fout Engels is,
omdat hem dat te ‘Nederlands’ in de oren klinkt. Een voordeel voor volwassenen is
dat zij bepaalde onderdelen van het taalverwervingsproces gewoon kunnen overslaan,
omdat ze die voor hun moedertaal al geleerd hebben. Dit betreft o.a. aspecten van
de spreektechniek (kinderen hebben bijvoorbeeld vaak ademnood bij lange zinnen),
en mogelijkerwijs ook onderdelen van de syntaxis.
Kinderen leren wel degelijk regels, maar het is niet bekend of de aard van die
regels gelijk is aan of vergelijkbaar met de regels die volwassenen voorgeschoteld
krijgen om de structuur van een vreemde taal te leren doorzien. Evenmin is het bekend
of volwassenen, om welke reden dan ook, een wezenlijk ander leerproces doormaken
dan kinderen. Maar zelfs als aangetoond zou worden dat de processen van T1- en
T2-verwerving grote overeenkomsten vertonen, dan nog verschillen de voorwaarden
te zeer van elkaar om het nut van grammatica-onderwijs in een vreemde taal in twijfel
te trekken op basis van het enkele gegeven dat kinderen het voor het leren van hun
moedertaal niet nodig hebben.

3.2 Kennen is nog geen kunnen: het non-interface-standpunt
Volgens Krashen (1981, 1982, 1985) heeft het aanbieden van regels geen zin en is
grammatica-onderwijs alleen nuttig omdat de leerling veel zinnen te zien (of te horen)
krijgt waarin de betreffende grammaticale structuur voorkomt. Hij gaat ervan uit dat
de kennis die men opdoet door grammatica-onderwijs te volgen, niet toegepast kan
worden wanneer men spreekt; daarvoor zou het oproepen van de betreffende regels
de leerling te veel tijd kosten. Dit standpunt staat bekend als het
non-interface-standpunt: leren en verwerven hebben geen raakvlakken; een bewust
geleerde grammatica-regel kan niet automatisch worden
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toegepast, ook niet na veel oefenen.
Krashen krijgt bijval van taalkundigen (Schwartz 1993; Jordens 1993) die van
mening zijn dat T2-verwervers niets aan expliciete grammatica-regels hebben, en al
helemaal niets aan toevoegingen van wat fout is in de te leren taal. Zij hebben de
ideeën van Krashen aangescherpt en geplaatst in het kader van de generatieve
grammatica. Het uitgangspunt is dat het taalsysteem als zelfstandig geheel in de
hersenen zit opgeslagen, in de zogenaamde taalmodule, zonder dat er sprake is van
interactie met andere cognitieve processen. Alleen informatie die van dezelfde aard
is als datgene wat in de taalmodule is opgeslagen, heeft toegang tot het systeem.
Informatie over taalregels en over wat fout is in de te leren taal, kan niet ‘gelezen’
worden door het systeem en wordt elders opgeslagen. Het menselijk brein lijkt in
deze visie op een computer die verschillende software-programma's bevat, die elkaars
codering niet kunnen vertalen en daarom niet aan elkaar gekoppeld kunnen worden(3).
Daarentegen kan taalaanbod wel binnen de taalmodule ‘gelezen’ worden en de
grammaticale eigenschappen die in dit aanbod voorkomen kunnen de interne
grammatica van de verwerver beïnvloeden.
Deze gedachtengang is gebaseerd op de stelling dat het aanbieden van expliciete
grammatica-regels en het verbeteren van fouten veel minder goed werken dan men
zou mogen verwachten. Maar zijn de resultaten echt zo slecht? Is het mogelijk dat
iemand blijft steken op een niveau dat ver beneden dat van moedertaalsprekers ligt,
zelfs al kent hij de hele vormleer van die taal op zijn duimpje? En anderzijds, kan
iemand een T2 redelijk tot goed leren zonder enige expliciete kennis van de
grammatica van die taal? Natuurlijk maakt een docent wel mee dat er discrepantie
bestaat tussen kennis en toepassing. Mijn studenten leren braaf de grammatica-regels
die zij krijgen aangeboden, halen vaak een goed cijfer voor hun tentamen, maar het
komt vrij geregeld voor dat de regels vervolgens niet toegepast worden in een
werkstuk, laat staan in gesproken Nederlands. Ook zijn er wel studenten die een
dikke onvoldoende voor grammatica halen en toch met flair een stuk kunnen schrijven
in het Nederlands. Meestal gaat het dan om studenten die een Nederlandse vader of
moeder hebben en van wie het dus niet zeker is of ze het Nederlands niet als (tweede)
moedertaal hebben geleerd. Hoewel ik dus van beide extremen voorbeelden ken, is
mijn ervaring als docent toch dat ze uitzonderlijk zijn: iemand die goed is in
grammatica, spreekt en schrijft die taal doorgaans goed. Zo iemand maakt nog wel
fouten, maar die behoren meer tot het lexicale domein: hij gebruikt dan verkeerde
woorden en zijn idioom is beperkt of wat afwijkend van een moedertaalspreker. Het
is dan ook binnen het kader van de non-interface-theorie niet goed te verklaren
waarom mensen die geen expliciet grammatica-onderwijs volgen, doorgaans veel
minder ver komen dan mensen die dat wel doen(4). Een ander probleem voor de
non-interface-theorie is dat vergevorderde tweede-taalverwervers vaak een enorme
discrepantie vertonen tussen hun actieve en passieve taalbeheersing. Zelf kan ik
bijvoorbeeld vrijwel feilloos aangeven welke zin in het Engels grammaticaal correct
is en welke niet, en zelfs meen ik te ‘voelen’ welke zin mooier is dan een andere,
maar mijn geschreven
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Engels is bepaald niet foutloos; ik weet dat het beter geformuleerd kan worden, maar
ben daar zelf niet toe in staat. Dit betekent dus dat de taalbeheersing die kan worden
ingezet bij het lezen of luisteren naar taal, groter is dan die waarover men beschikt
als men schrijft en spreekt. Mijns inziens is dit een wezenlijke eigenschap van
(ver)gevorderde T2-sprekers, die vooralsnog op gespannen voet staat met het
non-interface-standpunt. In paragraaf 4 zal ik laten zien dat dit verschijnsel wel
verklaard kan worden vanuit een afgezwakte versie van het interface-standpunt.
De non-interface-benadering richt zich vooral op onderdelen van de Universele
Grammatica (UG), dat wil zeggen, op universele syntactische verschijnselen, en niet
zozeer op taalspecifieke eigenschappen. Uitgaande van het standpunt dat mensen
beschikken over abstracte kennis van universele taalprincipes, voorspelt de theorie
dat T2-verwerving niet gestimuleerd wordt, of zelfs geremd kan worden door
grammatica-onderwijs. Er is echter tot nu toe niet veel empirische ondersteuning
voor het standpunt gevonden. In feite is er meer bewijs gevonden tegen (o.a.
Bley-Vroman et al. 1988; White 1985), dan voor de hypothese (o.a. Felix & Weigl
1991). Bovendien is er wel wat aan te merken op het empirisch onderzoek waarin
ondersteuning werd gevonden voor het non-interface-standpunt. In Felix & Weigl
(1991) wordt bijvoorbeeld via een experiment de vraag onderzocht of Duitse
scholieren bij het leren van het Engels gebruik maken van hun kennis van de
universele grammatica. Het antwoord is nee, en de conclusie die Felix & Weigl
hieruit trekken is dat ‘language teaching - at least in its conventional form - seems
to systematically block access to UG and therefore tends to prevent rather than further
the acquisition process in domains that go beyond the more accidental and superficial
properties of language’ (1991: 178). Deze conclusie is echter gebaseerd op een deel
van de uitkomst van het onderzoek, terwijl een ander gedeelte van de resultaten juist
zou kunnen wijzen op kennis van de UG. Zo blijken de oudere leerlingen bijvoorbeeld
in staat om zinnen als ‘for him to pass the test would be a surprise’ terecht als
grammaticaal te classificeren, terwijl die constructie niet in de les behandeld was.
Mij lijkt dat een bewijs dat de leerlingen in staat zijn om binnen de betreffende
leersituatie de juiste intuïties te ontwikkelen over de T2, maar deze mogelijkheid
wordt in Felix & Weigl niet in overweging genomen. Afbreuk aan hun onderzoek
doet ook het feit dat Felix & Weigl onder ‘formele instructie’ een lesmethode verstaan,
die door veel pedagogen en docenten tegenwoordig als ouderwets wordt beschouwd:
‘Rules of grammar - to the extent that they are known to the teacher(5) - are explicitly
taught and subsequently practiced through more or less stereotyped sentences and
expressions’ (1991: 166). Tenslotte zetten zinnen als ‘Mary is too ugly to believe
the story that everybody looks at’(6) iedereen, en scholieren zeker, op het verkeerde
been. Overigens vindt ook een aanhanger van het non-interface-standpunt als Jordens
(1993) de conclusies van Felix & Weigl voorbarig.
Sommige taalkundigen sluiten de mogelijkheid niet uit dat het
non-interface-standpunt ook geldt voor morfologische regels:
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‘.... it is not unusual for tutored L2ers to be able to recite the correct
paradigms of inflectional verbal morphology and still not get the verbal
forms right in on-line production. (..) .. what this might be showing us is
that ND [negative data, i.e correcties, JL] and explicit data have been
effective in building LLK [learned linguistic knowledge, i.e. kennis over
taal JL] - but not competence.’ (Schwartz 1993: 159)
Als aangetoond zou worden dat zowel syntactische als morfologische kennis over
taal niet over kan gaan in kennis van taal, dan zou het nut van grammatica-onderwijs
ook voor docenten ter discussie komen te staan.
Vooralsnog ontbreekt overtuigend empirisch bewijs voor de stelling dat
grammatica-onderwijs geen effect heeft op de verwerving van kenmerken die men
tot de universele grammatica rekent; de stelling dat grammatica-onderwijs alleen
maar remmend werkt moet naar het rijk der fabelen worden verwezen.

3.3 De universele verwervingsvolgorde
In de jaren zeventig bleek uit een aantal studies, dat de volgorde waarin
moedertaalsprekers en T2-verwervers met verschillende moedertaalachtergronden
de morfologie van het Engels verwerven in hoge mate overeenkomt (Dulay & Burt
1973; Bailey, Madden & Krashen 1974). Deze ontwikkelingfasen waren bij
T2-verwervers onafhankelijk van factoren als taalaanleg, motivatie, aard van het
taalaanbod, moedertaal en hoeveelheid en type instructie, en op grond daarvan sprak
men van de ‘natuurlijke’ verwervingsvolgorde.
In de jaren tachtig werd die hypothese uitgebreid naar het gebied van de syntaxis.
De Duitse onderzoekers Meisel, Clahsen & Pienemann (1981) stelden dat
T2-verwervers van het Duits een universele ontwikkeling in de verwerving van de
Duitse woordvolgorde vertonen. In dit onderzoek werd een regel als verworven
beschouwd zodra de spreker de regel de eerste keer toepast in een zelf geformuleerde
zin (dus geen herhaling van de gesprekspartner), met andere woorden: als de spreker
terzelfder tijd in andere gevallen de regel nog niet toepast. Zij concluderen dat de
T2-verwervers eerst leren dat in het Duits het niet-finiete werkwoord aan het eind
van de hoofdzin staat, en pas in een later stadium de omkering van subject en
persoonsvorm toe kunnen passen in zinnen waarin een ander element dan het subject
vooraan staat. Vertaald naar het Nederlands zie (3):
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(3) stadium n
Ik heb gezien die spannende wedstrijd tussen Duitsland en Zuid-Korea.
stadium n + 1
a. Ik heb die spannende wedstrijd tussen Duitsland en Zuid-Korea
gezien.
én:
b.

Gisteren ik heb die spannende wedstrijd tussen Duitsland en
Zuid-Korea gezien.

stadium n + 2
Gisteren heb ik die spannende wedstrijd tussen Duitsland en Zuid-Korea gezien.

Ellis (1989) heeft nagegaan of Engelse T2-verwervers van het Duits de door Meisel
et al. (1981) geschetste ontwikkeling ook doorlopen wanneer zij onderwijs volgen
waarin die volgorde niet wordt aangehouden. Zijn onderzoeksresultaten bevestigen
die hypothese, maar omdat hij ‘beheersing’ van een regel op een totaal andere wijze
definieert en operationaliseert dan Meisel et al. hadden gedaan, geeft dit onderzoek
geen definitief uitsluitsel(7).
Doughty (1991) komt in tegenstelling tot Ellis tot de conclusie dat de universele
verwervingsvolgorde wel door onderwijs te doorbreken is. Zij onderzocht het effect
van formele instructie op de verwerving van verschillende typen relatieve zinnen,
geordend op gemarkeerdheid. Uit haar onderzoek blijkt dat studenten die alleen uitleg
hadden ontvangen over gemarkeerde relatieve bijzinnen, zoals ‘I know the people
who you talked with’(8), ook de niet-gemarkeerde zinnen verwierven, terwijl de groep
die alleen uitleg had gekregen over de niet-gemarkeerde zinnen, laag scoorde op
gemarkeerde zinnen.
Hoewel er aanwijzingen zijn dat bepaalde kenmerken van taal pas geleerd kunnen
worden als andere al verworven zijn, betwijfel ik of er werkelijk gesproken kan
worden van een niet te doorbreken universele volgorde van verwerving, en daarin
sta ik niet alleen (zie bijv. Hulstijn 1988 en 1994; Ellis 1985; Odlin 1989). Er is tot
nu toe weinig relevant empirisch onderzoek gedaan, en de resultaten van het weinige
onderzoek dat er is gedaan zijn tegenstrijdig. Belangrijker is echter dat het mogelijk
bestaan van een universele verwervingsvolgorde geen bewijs tegen het nut van
grammatica-onderwijs is. Zelfs als het grammatica-onderwijs geen invloed heeft op
de volgorde waarin onderdelen van de grammatica verworven worden, blijft natuurlijk
staan dat daardoor de snelheid waarin de stadia doorlopen worden, verhoogd kan
worden (Pienemann 1987). Wel is het van groot belang dat er meer onderzoek gedaan
wordt naar mogelijk universele verwervingsvolgordes, omdat leerboeken en docenten
daar rekening mee kunnen houden bij het aanbieden van grammaticale informatie.
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3.4 Niet alle grammatica-regels hoeven geleerd te worden
Generatieve taalkundigen denken dat niet alle grammaticale verschijnselen van een
taal geleerd hoeven worden, maar dat bepaalde onderdelen tezamen een groter geheel
vormen (parameters), die met elkaar in relatie staan. Die relatie houdt in dat als een
kind één van de eigenschappen leert, hij in staat is de andere eigenschappen die deel
uitmaken van de parameter, van die ene eigenschap af te leiden. Dit kan met een
Nederlands en Frans voorbeeld geïllustreerd worden. Een Nederlands kind krijgt
zowel zinnen te horen waarin het lexicale werkwoord voor het object staat als zinnen
waarin het erna staat:
(4)

(5)

Een kind moet daarin een bepaalde regelmaat ontdekken. De parametertheorie houdt
in dat de relatief vaste volgorde tussen adjectief en nomen in het Nederlands, AN
(een lief kind; een vervelende collega), maakt dat een kind kiest voor OV als
basisvolgorde, daartoe gedreven door de volgende generalisatie: in een relatie tussen
twee constituenten waarvan de ene afhankelijk is van de ander, staat de belangrijkste
achteraan(9). Deze generalisatie wordt een parameter genoemd.
In het Frans staan adjectieven meestal achter het nomen (un enfant joli). Franse
kinderen zouden genoeg hebben aan taalaanbod met betrekking tot de plaats van het
werkwoord - in het Frans consequent na het werkwoord(10) - om ook de gebruikelijke
volgorde tussen adjectief en nomen te leren. We zien dus dat de generalisatie vanuit
twee (of meerdere) punten kan verlopen: kennis van één eigenschap impliceert kennis
van een andere.
Als de parametertheorie klopt, dan zouden T2-verwervers slechts een tamelijk
klein gedeelte van de T2 grammatica hoeven leren, namelijk één eigenschap van
iedere parameter die in moedertaal en tweede taal van elkaar verschilt. Een Fransman
die Nederlands leert, zou er dus op gewezen moeten worden dat het Nederlands een
OV taal is en dan hoeft hem niet meer geleerd te worden dat het adjectief voor het
nomen staat. Daarbij gaat men er stilzwijgend van uit dat T2-verwervers nog over
hetzelfde generalisatievermogen beschikken als kinderen, en dus de voor hun
moedertaal gevestigde waarde voor een parameter kunnen laten vallen. In wezen is
deze theorie, althans de implicaties ervan voor het tweede-taalverwervingsonderzoek,
een uitwerking en verfijning van de Contrastieve Analyse, waarin men ook de
structuur van moedertaal en T2 met elkaar vergeleek om te kunnen voorspellen welke
structuren in de T2 problemen zouden opleveren.
De parametertheorie is tot nu toe slechts gedeeltelijk uitgewerkt en heeft daarom
vooralsnog weinig implicaties voor het grammatica-onderwijs. Het is
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bijvoorbeeld onzeker in hoeverre T2-verwervers in staat zijn om de eenmaal voor
hun moedertaal gevestigde parameterwaardes weer los te laten. Empirisch onderzoek
naar deze vraag heeft tot nu toe tegenstrijdige resultaten opgeleverd. Verder zou de
parametertheorie het grammatica-onderwijs slechts op beperkt gebied tot nut kunnen
zijn, omdat veel onderdelen van iedere grammatica taal-specifiek zijn en dus geen
deel uitmaken van een parameter. Tenslotte is het veel moeilijker om bevindingen
toe te passen in het tweede- dan in het vreemde-taalonderwijs, omdat er in een T2
onderwijssituatie vaak studenten met verschillende moedertalen in één groep bij
elkaar zitten. Dat wil echter niet zeggen dat er in het onderwijs nooit gebruik gemaakt
kan worden van dit soort inzichten uit de theoretische taalkunde. Zo kan de theorie
de docent aan een verklaring helpen waarom sommige fouten wel worden gemaakt
door zijn studenten, en andere niet.

3.5 Samenvatting
Een vergelijking van de processen van T1- en T2-verwerving is bij de discussie over
het nut van grammatica-onderwijs aan anderstaligen niet zinvol, omdat we niet weten
of volwassenen een wezenlijk ander leerproces doormaken dan kinderen. Daar waar
de processen van T1- en T2-verwerving vergelijkbaar verlopen, blijft het verschil in
omstandigheden te groot om te kunnen concluderen dat volwassenen zonder onderwijs
net zo ver zouden komen als kinderen. Ook al is het misschien te optimistisch om
ervan uit te gaan dat de kennis van een grammatica-regel ‘vanzelf’ of ‘na bepaalde
tijd’ overgaat in automatische toepassing ervan, zeker is dat er weinig tot geen bewijs
voor het non-interface standpunt bestaat. De visie van Jordens (1993) dat kennis over
taal niet kan overgaan in kennis van taal zou empirisch onderbouwd moeten worden
met experimenten waarin onderwijs dat goed blijkt te werken(11) object van onderzoek
is, en niet, zoals in het geval van Felix & Weigl (1991), een traditionele en tamelijk
achterhaalde methode. Wel is het heel goed mogelijk dat bepaalde onderdelen van
de UG moeilijker te verwerven zijn dan taal-specifieke kenmerken, maar daarmee
is het nut van grammatica-onderwijs nog niet ontkend. Veel grammaticale kennis,
zeker als we de grammatica in ruimere zin bedoelen, behoort immers niet tot de UG,
terwijl die kennis de vaardigheid in de T2 wel verhoogt.
Er is onvoldoende bewijs voor een universele verwervingsvolgorde die door
onderwijs niet doorbroken kan worden. Als er ooit voldoende bewijzen voor op tafel
komen, dan zou het grammatica-onderwijs zo ingericht moeten worden dat die
volgorde wordt aangehouden. Het doel van grammatica-onderwijs wordt dan de
leerlingen die fasen in een sneller tempo te laten doorlopen. Daarmee is het eventuele
bestaan van een universele volgorde geen goed argument om het nut van
grammatica-onderwijs te ontkennen.
Nieuwe ontwikkelingen in de generatieve grammatica hebben vooralsnog geen
consequenties voor het grammatica-onderwijs. Het zou prachtig zijn als T2-
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verwervers in staat blijken om onderdelen van de grammatica in clusters te verwerven,
maar het kan geen kwaad als onderdelen van parameters in de les nog eens apart aan
de orde komen. Het argument dat de lesomgeving het generalisatievermogen van de
leerling inperkt, zoals Felix & Weigl (1991) poneren, lijkt mij vergezocht, omdat de
eigenschappen die een parameter vormen vaak niet precies vastliggen en taalkundigen
daarom niet altijd weten in welke richting en onder welke condities T2-verwervers
zouden moeten generaliseren.

4 Voorwaarden voor het nut van grammatica-onderwijs
Als argumenten tegen het nut van grammatica-onderwijs te relativeren en zelfs te
ontkrachten zijn, impliceert dat niet noodzakelijkerwijs dat grammatica-onderwijs
nuttig is. Uit het meeste taalkundige onderzoek blijkt echter dat T2-verwervers door
grammatica-onderwijs te volgen de T2 sneller leren en een hoger
taalvaardigheidsniveau bereiken (zie voor een overzicht Ellis 1990). Dat
grammatica-onderwijs nuttig is bij de verwerving van lees- en schrijfvaardigheid
lijkt niet aan twijfel onderhevig, omdat er tijd is voor reflectie, en men de regel op
z'n gemak kan nazoeken. Maar hoewel het oorspronkelijke interface-standpunt,
waarin verdedigd werd dat kennis over taal ‘vanzelf’ zou overgaan in kennis van
taal, door de meeste onderzoekers als te optimistisch wordt beschouwd, blijkt
grammatica-onderwijs ook zinvol voor de ontwikkeling van de spreekvaardigheid
in de tweede taal: kennis van grammatica-regels werkt kortom bevorderend op alle
T2-vaardigheden (Hulstijn 1993). Door regels te raadplegen, en door gericht met een
bepaald taalverschijnsel bezig te zijn, worden leerlingen op de goede weg geholpen,
en soms niet meer dan dat. Het is niet uitgesloten dat verwerving van sommige
verschijnselen uitblijft. Hulstijn stelt dan ook terecht dat men zich niet moet afvragen
of er grammatica-onderwijs moet worden gegeven, maar wanneer (in het
verwervingsproces) en hoe (volgens welke onderwijsmethode) dit onderwijs een
positief effect op T2-verwerving kan hebben (1993: 114).
Uit onderzoek naar de voorwaarden waaraan grammatica-onderwijs zou moeten
voldoen, zijn de volgende belangrijke conclusies te trekken (Larsen-Freeman 1991;
Lightbown & Spada 1993): grammatica-regels worden het best onthouden als ze
expliciet, aan de hand van natuurlijk taalgebruik, aan leerlingen worden uitgelegd;
oefenmateriaal moet in eerste instantie gericht zijn op het begrip van constructies.
Deze laatste conclusie volgt o.a. uit onderzoek van VanPatten & Cadierno (1993).
Zij hebben als een van de eersten empirisch het verschil in effect van uiteenlopende
types grammatica-onderwijs getoetst. Studenten die onderwijs krijgen, gericht op de
betekenis van zinnen waarin een bepaald grammaticaal verschijnsel voorkomt, blijken
betere resultaten te behalen dan studenten die direct produktieoefeningen kregen
voorgelegd. Hun conclusie is dat begripsoefeningen, in tegenstelling tot
produktieoefeningen, het verwervingsproces stimuleren. Aangenomen dat er een
zeker tijdsverloop zit tussen de fase waarin een structuur passief verworven wordt
en de fase waarin deze
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actief kan worden toegepast, dan biedt dat een verklaring voor het feit dat de
grammaticale intuïties van ver gevorderde T2-verwervers vaak beter ontwikkeld zijn
dan hun actieve beheersing (vgl. paragraaf 3.2). Ook uit Nederlandstalig onderzoek
blijkt dat onderwijs waarin de betekenis en functie van een grammaticaal verschijnsel
centraal staan, op korte termijn vruchten afwerpt (Lalleman & Prosa, te verschijnen).
White (White 1991; White et al. 1991) is een van de onderzoekers die de rol van
expliciet grammatica-onderwijs en van verbeteringen heeft onderzocht. White (1991)
concludeert dat leerlingen die expliciete regels aangeboden kregen over een bepaald
woordvolgordekenmerk en ook verbeterd werden als zij fouten maakten, in een test
duidelijk beter scoorden dan leerlingen die het betreffende verschijnsel alleen in
gericht taalaanbod hadden gezien. Het bleek echter dat het positieve effect van
expliciete instructie en verbeteringen na een jaar verdwenen was. Dit resultaat
bevestigt mijn ervaring als docent, dat het één maal aanbieden van grammaticale
instructie niet voldoende is om de stof te doen beklijven. Mijn stelling is dan ook dat
het nodig is om dezelfde grammatica-regels op verschillende punten in een curriculum
aan studenten voor te leggen. De mogelijkheid daartoe wordt natuurlijk beperkt door
de hoeveelheid tijd die beschikbaar is, maar voor onderwijs van vreemde talen aan
de middelbare school en voor hoger onderwijs waarbij de vreemde of tweede taal
gedurende meerdere jaren gedoceerd wordt, geldt dat herhaling van de aangeboden
stof uitstekend werkt. De docent moet er dan natuurlijk wel voor zorgen dat het
oefenmateriaal wordt aangepast aan het (verhoogde) niveau van de leerlingen.
Hoe ziet het soort grammatica-onderwijs dat aan de hier besproken voorwaarden
voldoet, er in de praktijk uit? Ik wil dat illustreren aan de hand van een voorbeeld
uit Florijn, Lalleman & Maureau (FLM 1994), de passief-constructie. Om de functies
van de passief-constructie uit te kunnen leggen, dienen de begrippen topic en comment
aan de orde te komen. Als voorbereiding op de les moeten de studenten daarom van
tevoren het hoofdstuk lezen waarin die begrippen worden behandeld (FLM hoofdstuk
46). Een les over het passief in het Nederlands begint met een aantal zinnen of korte
teksten (op papier of op het bord), waarin de passieve vorm voorkomt. Bijvoorbeeld:
(6) Ken je Anita Ekberg nog? Die werd indertijd door vrijwel iedere man begeerd!

De student heeft het hoofdstuk over de passief (FLM hoofdstuk 49) nog niet gelezen,
en het boek wordt ook nog niet bij de uitleg gebruikt. De docent legt uit waarom het
passief in het tweede gedeelte van (6) de voorkeur verdient boven de actieve variant
‘Vrijwel iedere man begeerde haar indertijd’. Zo zorgt de docent voor duidelijke
voorbeelden van de belangrijkste functies van het passief, liefst aan de hand van
andere zinnen dan die in het boek staan. De volgende functies worden in FLM
genoemd (247-249):
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(7) Gistermiddag is een klein meisje in het kanaal gevallen, toen ze daar net met
een vriendinnetje aan het spelen was. Ze werd nog net op tijd gered.
(functie 1: een passieve zin sluit beter aan bij de situatie)
Ken je het jongste kind van de groenteman? Ze is op weg naar school door een
auto geschept.
(functie 2: een passieve zin sluit beter aan bij de context)
De inbreker die door de agent werd doodgeschoten, was al drie keer veroordeeld.
(functie 3: een passieve zin maakt de structuur van de zin duidelijker)
In Nederland is men het over één ding eens: men houdt er niet van om belasting
te betalen. Vandaar dat er voortdurend gezocht wordt naar mogelijkheden om
belasting te ontduiken.
(functie 4: een passieve zin wordt om stilistische redenen gebruikt)

Pas daarna zet de docent de vormelijke kenmerken van de passief-constructie op een
rijtje(12).
Vervolgens gaat de docent samen met de studenten over op de oefeningen uit het
oefenboek, waarbij de studenten de aantekeningen van de uitleg mogen gebruiken,
en ook het boek kunnen openslaan. Het is van belang om deze volgorde aan te houden,
omdat de opsomming van de functies van het passief in het boek dan kan dienen als
samenvatting, en later als naslagmogelijkheid. Het oefenboek bevat voor ieder
onderwerp zowel oefeningen in de ‘theorie’ als in de ‘praktijk’, altijd in die volgorde.
De theorie-oefeningen sluiten goed aan bij de uitleg van het verschijnsel en er is een
actieve rol voor de leerlingen weggelegd, zoals het volgende voorbeeld (oefenboek
pagina 101) illustreert:
(8) Identificeer de passieve zinnen in de onderstaande teksten, en probeer te bepalen
waarom voor een passieve zin gekozen is. Kies uit de volgende mogelijkheden:
1 De situatie vraagt om een passieve zin; de aandacht gaat uit naar de
handeling.
2 De context vraagt om een passieve zin; het logisch object is ‘topic’
van de zin.
3 Een passieve zin maakt de structuur van de zin duidelijker.
4 Er is een stilistische reden voor het gebruik van de passieve zin.
Bepaal in het geval van passieve zinnen zonder door-bepaling waarom die
bepaling is weggelaten:
a Het logisch subject kan moeiteloos worden aangevuld.
b De schrijver weet niet wie het logisch subject is.
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‘ABSURDE SNELHEDEN’ BIJ CONTROLE GEMETEN
Bij een snelheidscontrole die in de nacht van donderdag op vrijdag op de
A2 ter hoogte van Culemborg is gehouden, is een derde van de
gecontroleerde voertuigen bekeurd. Dit heeft het korps landelijke
politiediensten gisteren bekendgemaakt. Een woordvoerder noemde het
aantal bekeuringen ‘absurd hoog’. De snelheidscontrole werd gehouden
op een weggedeelte waar werkzaamheden werden uitgevoerd en waar een
maximum-snelheid gold van 70 kilometer per uur. Er werden 1047
voertuigen gecontroleerd. De hoogst gemeten snelheid was 170 kilometer
per uur, bij vrachtwagens 121 kilometer. De politie zal 's nachts bij
wegwerkzaamheden vaker controleren, aldus de woordvoerder. De politie
krijgt van mensen die in de avonduren aan de weg werken steeds meer
klachten dat er te hard wordt gereden.
Naar: NRC Handelsblad van 9 oktober 1993.
Pas nadat gebleken is dat de studenten begrijpen wat de verschillende
gebruiksmogelijkheden van de passief-constructie zijn, wordt er overgegaan op de
praktijkoefeningen, en deze kunnen ook dienen als huiswerk voor het volgende
college. Een voorbeeld van een praktijkoefening uit FLM is:
(9) Kies het beste vervolg op de onderstaande zinnen.
1 Minister-president Lubbers is voor een officieel bezoek naar de
Antillen vertrokken. Omdat het weer erg slecht was, moest zijn
vliegtuig lang rondcirkelen voor het kon landen.
a Toen het vliegtuig geland was, begroette de Antilliaanse
premier hem.
b Toen het vliegtuig geland was, werd hij verwelkomd
door de Antilliaanse premier.
2

Er is dit jaar een film verschenen over de moord op Kennedy.
a Het is al weer dertig jaar geleden dat hij vermoord werd.
b Het is al weer dertig jaar geleden dat iemand hem
vermoordde.

3

Wat is Frits toch allemaal aan het doen?
a Zijn huis wordt door hem verbouwd.
b Hij is zijn huis aan het verbouwen.

4

Wat gebeurt er toch allemaal met Frits' huis?
a Hij is het aan het verbouwen.
b Het wordt ingrijpend verbouwd.

5

Er zijn gisteren twee bankdirecteuren gearresteerd.
a Ze worden verdacht van fraude.
b Men verdenkt ze van fraude.
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Hiermee is de eerste fase van de behandeling van de passief-constructie afgesloten.
In een tweede fase, geruime tijd na de eerste, wordt de stof herhaald in de vorm van
een opdracht: de docent vraagt de studenten bijvoorbeeld een kranteartikel door te
nemen, daarin aan te wijzen welke zinnen een passief bevatten en met behulp van
de informatie uit het boek na te gaan waarom het passief is gebruikt; er kan ook
gevraagd worden of er ook een actieve zin had kunnen staan, en zo ja, welke vorm
die dan zou moeten hebben.
Als er op deze wijze wordt lesgegeven, is de T2-verwerver geen zwijgende
toehoorder, maar ‘interacteert’ hij met de docent en met zijn medeleerlingen; dat
maakt het grammatica-onderwijs aantrekkelijker. Tevens beseft hij het nut van
grammaticale kennis, omdat hij ziet dat de constructie in het dagelijks taalgebruik
regelmatig voorkomt. Tenslotte kan hij op ieder moment dat hij daar behoefte aan
heeft de kenmerken van de constructie nalezen en wordt hij door de stof te herhalen
gestimuleerd om de opgedane kennis op een niet al te onnatuurlijke wijze te
consolideren.

5 Conclusie
De resultaten van experimenteel onderzoek, gekoppeld aan mijn praktische ervaringen
als docent grammatica, brengen mij tot de conclusie dat het aanleren van
grammatica-regels voor iedere tweede taalverwerver nuttig is, doordat het kennen
van de regels het verwervingsproces positief beïnvloedt en onontbeerlijk is voor
T2-verwervers die in de toekomst (mogelijk) zelf docent worden. Om deze positieve
invloed te bereiken moet de grammaticale instructie in eerste instantie gericht zijn
op de betekenis en de gebruiksvoorwaarden van de structuur, moeten veel voorbeelden
uit het dagelijks taalgebruik worden aangeboden om de werking van de regel te
illustreren en moeten er eerst begripsoefeningen en daarna pas produktieoefeningen
worden aangeboden. De oefenstof moet zoveel mogelijk geput worden uit bestaande
teksten, om zeker te zijn dat de zinnen niet te gekunsteld worden. De aanpak van de
pedagogische grammatica waaraan ik heb meegewerkt (Florijn, Lalleman & Maureau
1994) is in overeenstemming met deze conclusies: er is een prominente plaats
ingeruimd voor gericht taalaanbod en er is een apart oefenboek waarin
produktieoefeningen altijd worden aangeboden na oefeningen waarin het begrip van
een bepaald grammaticaal verschijnsel wordt getoetst.
Belangrijk is dat grammaticale instructie en oefeningen herhaald worden, zo vaak
als dat binnen een cursus of curriculum haalbaar is. Eén keer aanbieden en oefenen
van regels is waarschijnlijk niet voldoende om een blijvend effect te sorteren.
Het is niet onmogelijk dat T2-verwervers bepaalde syntactische verschijnselen
nooit volledig leren beheersen, maar gericht taalaanbod, ondersteund met het juiste
type grammaticale instructie en oefeningen, brengt ze in ieder geval stukken dichter
bij de doeltaalnorm dan het louter aanbieden van zinnen waarin de grammaticale
verschijnselen voorkomen. Hiermee onderscheiden tweede-
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taalverwervers zich van kinderen die hun moedertaal leren, omdat die alle aspecten
van de grammatica, hoe ingewikkeld het verschijnsel ook is of lijkt te zijn, automatisch
leren toepassen.

6 Samenvatting en aanbevelingen
In zijn artikel over het effect van formele instructie concludeert Jordens (1993: 153):
Strikt genomen is vormgericht onderwijs alleen dan te verantwoorden,
wanneer aangetoond kan worden dat vormgericht taalaanbod volwassenen
in staat stelt bepaalde aspecten van de tweede taal te leren die ze niet
kunnen leren wanneer ze aangewezen zijn op communicatief taalgebruik
(Primary Linguistic Data). Anderzijds wordt evidentie tegen het nut van
formeel taalonderwijs verkregen, wanneer blijkt dat juist de abstracte
eigenschappen van de tweede taal door middel van vormgericht onderwijs
niet geleerd kunnen worden.
Ik zou die conclusie in twee richtingen willen afzwakken.
In de eerste plaats zijn er tot nu toe geen overtuigende bewijzen gevonden tegen
de positieve rol van grammatica-onderwijs, dat wil zeggen tegen expliciete instructie,
en tegen het verbeteren van fouten, noch binnen het generatieve kader dat zich richt
op een subset van de grammatica van een taal, noch binnen onderzoek dat zich richt
op de grammatica in ruimere zin. Uit vrijwel ieder experimenteel onderzoek waarin
groepen met en zonder instructie met elkaar vergeleken worden, blijkt dat
grammatica-onderwijs het T2-verwervingsproces tenminste versnelt. Wel is het
waarschijnlijk dat er na verloop van tijd stagnatie en zelfs terugval optreedt wanneer
de regel slechts één maal wordt uitgelegd en geoefend (White 1991). Meer
experimenteel onderzoek zou dit vermoeden kunnen bevestigen. Verder is de vraag
of onderwijs de verwervingsvolgorde op bepaalde punten kan doorbreken vooralsnog
volledig open. Ook als in de toekomst aangetoond zou worden dat onderwijs geen
effect heeft op de volgorde van verwerving, dan nog is het snelheidseffect reden
genoeg om grammatica-onderwijs als nuttig te beschouwen.
In de tweede plaats is de nutteloosheid van grammatica-onderwijs niet bewezen,
als aangetoond wordt dat de abstracte eigenschappen van een taal niet verworven
blijken te kunnen worden via onderwijs, omdat talen zoveel structurele eigenschappen
bezitten die taalspecifiek zijn. De verwerving van taalspecifieke eigenschappen wordt
in een lessituatie altijd gestimuleerd.
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In de zomer van 1994 verscheen het verslagboek van het tweede internationale
colloquium ‘Nederlands in de wereld’ onder de titel Nederlandstalige en Afrikaanse
media. Tijdens het colloquium werd een inventaris en een evaluatie gemaakt van de
Nederlandstalige en Afrikaanstalige media in de wereld. Alle bijdragen zijn gebundeld
in bovengenoemd verslagboek. Het is verkrijgbaar bij de uitgever: Pleinlaan 2, 1050
Brussel, fax (32) 2 629 2694, en kost BF 1150 (ISBN 90 5487 077 X).

Eindnoten:
(1) Ik wil José Corstens, Jan de Vries, en vooral Olf Praamstra en Ariane van Santen graag bedanken
voor hun nuttige commentaar op een eerdere versie van dit stuk.
(2) En op 5-jarige leeftijd zegt ze: ‘nou, ik blijf toch weiniger zeggen, dat vind ik duidelijker’.
(3) Deze redenering lijkt mij dubieus, omdat het unieke aan het menselijk brein nu juist is dat er
een constante interactie tussen hersenactiviteiten op verschillende locaties in de hersenen
plaatsvindt en dat weggevallen functies tot op grote hoogte in andere gedeelten van de hersenen
kunnen worden overgenomen.
(4) Verdedigers van het non-interface-standpunt schrijven dit toe aan de extra hoeveelheid gerichte
imput die taalleerders op college of in de les ontvangen.
(5) Deze tamelijk veelzeggende tussenzin slaat waarschijnlijk op het feit dat de gemiddelde
middelbare schooldocent niet op de hoogte is van de nieuwste inzichten binnen de generatieve
grammatica, meer dan dat zij bedoelen dat de leraren zelf de regels niet kennen.
(6) Dit was een van de zinnen uit het experiment, waarvan de scholieren moesten zeggen of hij al
of niet correct was. De zin is structureel correct, maar qua betekenis natuurlijk onzin. Een zin
als Mary is too smart to believe the story that everybody listens to wordt als correct beschouwd
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(7)

(8)

(9)
(10)
(11)
(12)

door moedertaalsprekers van het Engels, maar de door Felix & Weigl aangeboden zin niet.
Zelfs als ik hen vroeg alleen op de structuur te letten, bleven ze volhouden dat hij incorrect was,
omdat je volgens hen niet te lelijk kunt zijn om iets te geloven. En wat is daar tegenin te brengen?
Alleen een taalkundige is in staat vorm en betekenis zo consequent van elkaar te scheiden.
In het onderzoek van Ellis wordt een regel, net als in het morfologische onderzoek uit de jaren
zeventig, pas als verworven beschouwd als deze in ten minste 75% van de gevallen waarin hij
toegepast zou moeten worden, ook daadwerkelijk wordt toegepast (1989; 317). Dit geeft een
veel beter beeld van ‘beheersing’ dan de methode van Meisel et al.
Ongemarkeerde relatieve bijzinnen zijn zinnen waarin het antecedent het subject van de hoofdzin
en het relatief voornaamwoord onderwerp van de bijzin is, zoals in de man die tegenover mij
woont is dol op zijn auto. Zinnen waarvan het antecedent object in de hoofdzin is en het relatief
pronomen subjectief van de bijzin, zoals in ik ken een man die dol is op zijn auto staan een
trapje lager in de gemarkeerdheidshiërarchie. Zinnen waarin het relatief pronomen onderdeel
is van een prepositie-object, zoals hierboven in de tekst, staan tamelijk onderaan in de hiërarchie.
In veel talen bepaalt het werkwoord de naamval van het object. In het Nederlands is dat
bijvoorbeeld aan de vorm van pronomina te zien: ik heb hem gezien, niet *ik heb hij gezien.
Behalve objectspronomina; die staan in het Frans voor het werkwoord: je le vois.
Op de kwestie wat een goede vorm van grammatica-onderwijs is, kom ik in de volgende paragraaf
terug.
Florijn, Lalleman & Maureau (1994) is geen boek voor beginners, het richt zich op studenten
die al enige kennis hebben van de belangrijkste grammaticale verschijnselen van het Nederlands.
Als een docent de passief-constructie voor het eerst uitlegt, dan zal hij de belangrijkste vormelijke
kenmerken van de constructie in een eerdere fase moeten behandelen.
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De onzichtbaarheid van het postmodernisme
Anthony Mertens (Amsterdam)
Aan tafel hebben plaatsgenomen een schrijver, een criticus, een architect, een
wetenschapper, een filosoof en een historicus. Onderwerp van gesprek is het naderend
einde van het tweede millennium. De gespreksleider laat onverhoeds de term
‘postmodernisme’ vallen. Kan men het hem kwalijk nemen? Op talloze symposia,
waar de stand van zaken in cultuur en wetenschap wordt doorgenomen, komt de term
onvermijdelijk ter sprake.
Is het woord eenmaal gevallen, dan volgt het gesprek aan tafel een ritueel patroon.
De sprekers zullen zich één voor één met nadruk distantiëren van het modieuze
gebruik van het woord in de media. Daar is het woord binnen de kortste keren aan
een enorme semantische inflatie gaan lijden, waardoor het in zijn adjectieve vorm
op elk als trendy geacht verschijnsel van toepassing wordt verklaard: het postmoderne
café, het postmoderne design, de postmoderne levensstijl. Deze eruptie is in feite
van zeer recente datum in Nederland. Pas laat in de jaren tachtig dringt de term echt
door tot het journalistieke vocabulaire. Frans Ruiter die een zeer helder proefschrift
heeft geschreven over de manier waarop het Amerikaanse postmodernisme in
Duitsland en Nederland is ontvangen, constateert dat het woord in Van Dale's Groot
Woordenboek der Nederlandse Taal in de elfde uitgave van 1984 (de laatste druk,
1989) nog niet is opgenomen. (In de twaalfde, herziene druk, van 1992 is de omissie
weggewerkt.)
Fase nummer twee. De architect begint uit te leggen wat de term in zijn vakgebied
heeft te betekenen. Hij zal opmerken dat het gaat om een bouwstijl die zorgeloos put
uit het omvangrijke arsenaal van vondsten en stijlen die door de geschiedenis van
de architectuur zijn overgeleverd. Zijn leidsman is Charles Jencks die in talloze
publikaties het modernisme en functionalisme in de architectuur van het interbellum
en de Internationale Stijl van na de Tweede Wereldoorlog heeft bekritiseerd.
De schrijver zal wijzen op een stroming die een ironisch spel speelt met de
overgeleverde vormen van het vertellen en met de intellectuele commentaren daarop.
Grote kans is dat in zijn uiteenzetting de naam zal vallen van de Amerikaanse
literatuurwetenschapper Ihab Hassan, die met zijn in 1971 gepubliceerde boek The
Dismemberment of Orpheus: towards a postmodernist literature zonder enig
voorbehoud als een pionier in het postmodernisme-debat kan worden beschouwd.
De schrijver zal erop wijzen dat het postmodernisme in de literatuur de tendens
belichaamt waarin het realisme (met zijn beschrijving van de buitenwereld) en het
modernisme (waarin de literaire technieken worden
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gebruikt voor het evoceren van de binnenwereld van de personages) worden
opgeheven in een exploratie van de wereld van de taal.
De wetenschapper brengt ontwikkelingen in de wetenschappen ter sprake die de
vooronderstellingen van een algemeen geldend model op losse schroeven zet. Hij
zal het debat in de methodologie ter sprake brengen waarin de opvattingen van
Popper, Kuhn en Lakatos worden weergegeven en waarin de mogelijkheid van een
universalistische wetenschapstheorie steeds meer wordt gerelativeerd tot Feyerabends
‘Anything goes’. Grote kans dat de wetenschapper de studies van de pragmatist
Michael Rorty als ondersteuning voor zijn betoog gebruikt, de filosoof die zo ver
gaat te zeggen zelf geen enkele originele bijdrage aan de filosofie te hebben geleverd,
en die het onderscheid tussen natuurwetenschappen en poëzie maar betrekkelijk
vindt. De grenzen tussen beide domeinen zijn hooguit van institutionele dan wel
pedagogische aard. Voor het oplossen van de problemen staat in elk domein een
eigen specifieke gereedschapskist ter beschikking.
De filosoof brengt in het midden dat in de laatste decennia ons idee van rationaliteit
ingrijpende wijzigingen heeft ondergaan. Zijn gids is zonder twijfel Jean Francois
Lyotard die in zijn La condition postmoderne de stelling zal verdedigen dat het
tijdperk van de Grote Verhalen tot het verleden behoort: de ideologieën waarin
opvattingen zijn uitgewerkt over de (toekomstige) inrichting van de samenleving als
geheel, hebben geen mobiliserende kracht meer. Ook de tijd van grote filosofische
systemen, zoals bijvoorbeeld door Hegel nagestreefd, is voorbij.
De historicus zal zich afvragen of ons geloof dat wetenschap en techniek
maatschappelijke voorspoed brengen niet definitief aan het wankelen is gebracht,
gelet op de catastrofen in ons ecosysteem. Misschien moet het postmodernisme
worden gezien als een onberaden antwoord op het vooruitgangsgeloof dat zeker in
de jaren vijftig van onze eeuw nog ongebroken was. Hij brengt in zijn betoog de
geschiedenis van de moderniteit naar voren, waarvan hij de geboortegrond steeds
verder verschuift: van de tweede helft van de negentiende eeuw tot in de vroegste
decennia van de zeventiende eeuw. Hij zal het publiek verwijzen naar het boek van
Stephen Toulmin Kosmopolis, waarin deze auteur het verhaal bekritiseert, dat hem,
in de jaren vijftig, als student in de natuurwetenschappen door zijn leermeesters werd
verteld. Het was het verhaal van de vooruitgang. Hadden we niet het geluk geboren
te zijn in een moderne wereld en niet in een af ander duister tijdperk? Hadden
wetenschap en techniek er niet toe bijgedragen dat we comfortabeler en gezonder
konden leven dan onze voorouders? Hadden de pioniers van de moderne filosofie
ons niet de mogelijkheid gegeven te denken wat we willen? Al deze vragen komen
voort uit het beeld van de moderniteit waarvan de geschiedenis ooit met Descartes
begon. Toulmin bestreed in zijn boek de eenzijdige opvatting van dat standaardverhaal
waarin de hoofdrol was weggelegd voor de natuurwetenschappen als de koninklijke
weg naar kennis. De andere kant is naar zijn mening

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1995

22
altijd onderbelicht gebleven. Hij verwijst (met Rorty en Lyotard) naar de praktische
filosofie van Montaigne en Rabelais, van schrijvers dus: die ons in de tweede helft
van ons millennium heel wat meer te vertellen hebben over wetenschap en cultuur
dan de geschiedenis van de moderne wetenschap met zijn streven naar exactheid,
logische gestrengheid, intellectuele zekerheid en morele zuiverheid. In die praktisch
georiënteerde filosofie vinden we de argumenten voor de tolerantie ten opzichte van
verschillende denk- en leefwerelden, de scepsis ten opzichte van verkondigde
waarheden, het pleidooi voor de twijfel.
Deze spreker krijgt de handen op elkaar van de andere panelleden: want daarover
zijn ze het eens. In feite steekt achter de postmodernistische mentaliteit een moraal
van het pluralisme, de erkenning van verschillende leefwerelden, het afzien van de
hiërarchie van deze leefwerelden en een verbod op de monopolisering van de macht
door een van die leefwerelden.
Maar dan toch fase drie. De zaal roert zich. Spreker nummer een beklaagt zich over
de ellende die het postmodernisme in zijn vakgebied teweeg heeft gebracht. Leidt
het niet tot een ongebreideld relativisme, tot een verval van intellectuele en morele
waarden? Nee, brengt de tweede spreker naar voren, het postmodernisme opent juist
nieuwe mogelijkheden. Het gaat om een esthetisch en intellectueel avontuur. Spreker
nummer drie valt hem bij: zijn ervaringen op de ‘electronic highway’ hebben hem
geleerd dat de dagen van het politieke systeem (met zijn vormen van representatie
en centraal gezag) zijn geteld. Door de techniek ligt directe democratie binnen bereik.
De politiek geeft al lang geen leiding meer aan de inrichting van de samenleving die
uit zichzelf organiserende systemen bestaat. Die gaan allemaal hun eigen weg.
Spreker nummer vier mengt zich in het gesprek en werpt de vraag op of de
deskundigen aan tafel wel een juist beeld van het postmodernisme in hun vak hebben
gegeven. We zijn dan aanbeland in de fase van de babylonische spraakverwarring,
waarin verschillende standpunten, oordelen en terminologieën elkaar in hoog tempo
afwisselen. Er ontstaat (ik zou haast zeggen: een modernistische) behoefte aan afstand
en overzicht.
Van achter uit de zaal gezien lijkt het debat over het postmodernisme op de
spreekwoordelijke slang die zich in de staart bijt. Hoe postmodernistisch is het niet
dat alle deelnemers aan het debat met hun eigen versie aan de haal gaan, vanuit een
ekstermentaliteit waarin men her en der pikt wat van zijn gading is? Over niets bestaat
overeenstemming: gaat het bij het postmodernisme om een louter beschrijvende term
of geldt het als een soort sjibbolet, waarmee voor- en tegenstanders elkaars kampen
bestrijden?
Als louter beschrijvende term is het postmodernisme tot aan de dag van vandaag
niet echt succesvol gebleken. Dat is het oordeel van de literatuurcriticus die op zijn
eigen terrein met een zekere reserve de studies van de literatuurhistorici tot zich
neemt. Want waar verwijst de term nu precies naar? Is het de
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aanduiding voor een bepaalde periode (de meest recente) in de literatuurgeschiedenis?
Maar om welke periode gaat het dan? Sommige literatuurbeschouwers laten de
periode beginnen in de jaren zeventig, andere in de jaren zestig, weer andere vlak
na de Tweede Wereldoorlog. En als het om Lyotard gaat, dan moeten we helemaal
terug naar de zestiende eeuw, naar Montaigne, om daar de eerste symptomen van
het postmoderne te registreren. Is de periode afgesloten? Sommige
literatuurbeschouwers menen van wel: aan het begin van de jaren negentig zouden
de eerste verschijnselen waarneembaar zijn van het einde van het postmodernisme:
een terugkeer naar het vertellen en zelfs naar het autobiografisme zou de geschiedenis
van de literatuur een nieuw aanzien geven (Elrud Ibsch). In ieder geval lijkt nu aan
het begin van deze tweede helft van de jaren negentig het postmodernisme uit het
vocabulaire van de critici te zijn verdwenen. Misschien wel omdat de term te veel
ongewenste connotaties met zich meedraagt. Het is geen aanbeveling als een roman
tegenwoordig als postmodern wordt aangemerkt. Misschien omdat men allergisch
is geworden voor al die -ismen die doorgaans weinig verhelderend zijn.
Opmerkelijk is ook dat degenen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de
introductie van de term (Ihab Hassan, Rorty, Lyotard) - als gevolg van de semantische
slijtage - er afstand van hebben genomen. Rorty verzette zich ertegen nog langer
postmodernist genoemd te worden, omdat men hem daarmee tegelijkertijd een
ongebreideld waardenrelativisme en nihilisme verweet. Lyotard had een meer
dadaïstisch argument om zich nog langer als postmodernist te laten kenmerken: was
het niet juist een voordeel van het postmodernisme het etiketteren te vermijden?
Niettemin hebben die denkbeeldige sprekers op dat denkbeeldige congres op z'n
minst het gevoelen van een breuk met het verleden, maar de aard ervan wordt telkens
op verschillende manier gesondeerd en het is de vraag of die met de term
‘postmodernisme’ wordt gedekt. Het probleem is dat van de black-box: hoe is het
mogelijk de eigen tijd te zien? Hier opent zich een heel gebied van speculaties: de
vraag is waarom de term binnen zo korte tijd zo'n opgang heeft kunnen maken.
Misschien zal achteraf blijken dat de commercialisering van de computer en de
kabeltelevisie van invloed zijn geweest op het ontstaan van het postmodernisme zoals
eertijds de fotografie, krant en radio de voedingsbodem van het modernisme zijn
geweest. Het zou kunnen zijn dat op het moment dat de computer (in de jaren tachtig)
de huiskamer heeft bereikt en men op de televisie zappend van het ene kanaal
oversteekt naar het andere de herkenning in de hand heeft gewerkt van een reeks van
voorstellingsstrategieën zoals die in experimentele literatuur in de jaren zestig en
zeventig werden uitgevoerd.
Toen Lyotard in het midden van de jaren tachtig in Parijs met de tentoonstelling ‘Les
immateriaux’ probeerde aan te tonen dat de techniek in zijn meest voortgeschreden
vorm de mogelijkheid had geopend voor synthetisch gefabriceerde surrogaten van
de (menselijke) natuur, kon in zijn statement een
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echo worden gehoord van het aperçu dat Virginia Woolf aan het begin van deze eeuw
bij gelegenheid van een tentoonstelling over het kubisme onder woorden heeft
gebracht: zij vermoedde toen dat er iets wezenlijks was veranderd in de menselijke
aard. De vernuftige prothesen van onze zintuigen - de artificiële lichaamsdelen, de
synthetische geur- en smaakstoffen, de uitbreiding van ons gehoor- en ons
gezichtsvermogen, hebben, zo trachtte Lyotard met zijn tentoonstelling aan te tonen,
op zijn minst ingrijpende veranderingen teweeggebracht in de zichtbaarheid van de
wereld. Zijn statement geldt tegenwoordig als een cliché, waarvan de consequenties
nog steeds niet goed zijn te overzien. Technische middelen hebben de zichtbaarheid
immens geïntensiveerd. Elk menselijk gebaar kan via de film door versnelling en
vertraging tot in zijn nietigste componenten worden ontleed. Echoscopieën maken
zichtbaar wat tot voor kort onzichtbaar was. De televisie brengt heet van de naald
de gebeurtenissen in Rwanda, Bosnië en Tsjetsjenië de huiskamer binnen. Tussen
observatie van de werkelijkheid en de fantasie heeft zich in ieder geval een cultuur
van het beeld geplaatst en wel zo nadrukkelijk dat door al die zichtbaarheden het
bewustzijn van onzichtbaarheid zich paradoxalerwijze steeds nadrukkelijker heeft
aangediend. Hoe meer wij met beelden worden overspoeld, hoe meer wij ons bewust
worden van de afstand tot de werkelijkheid die deze beelden representeren. Voor
Lyotard houdt dat onder andere in dat de rol van de kunst als uitbeelder van de
werkelijkheid (buiten- of binnenwereld) min of meer is uitgespeeld, de kunstenaar
of de schrijver zal zich juist gaan bezighouden met vragen die betrekking hebben op
onze verschillende manieren van waarneming, onder welke condities onze
voorstellingen tot stand komen. Om die reden nam Lyotard aan dat de postmoderne
schrijver zich in dezelfde positie bevond als de filosoof, die de veronderstellingen
van elk betoog, van elke voorstelling tot zijn onderzoeksgebied rekent. Het is een
onmogelijke positie, die zichzelf voortdurend moet ondermijnen. De auteur
onderscheidt de verschillende taalspelen (genres) met een grote variatie aan middelen:
van ironie tot parodie, van taalkritiek tot metacommentaar.
Wellicht heeft Lyotard bij zijn stellingen over de onzichtbaarheid van het zichtbare
wel de scènes voor ogen gehad die door Beckett's Film (1964) aan de kijker worden
gepresenteerd. Een oude man, gespeeld door Buster Keaton, wordt beheerst door
een kennelijk niet te onderdrukken neiging zich onzichtbaar te maken. Zo gauw hij
zich bewust wordt van de camera die hij vanachter zijn rug vandaan ziet komen,
krimpt hij ineen en vlucht weg. De film laat verschillende voorbeelden van dit
vluchtgedrag zien, eerst op straat, dan in een trappehuis, ten slotte belandt de man
op een kamer in een huurkazerne. De oude man probeert alle mogelijkheden die er
zijn om hem in een blik te vangen ongedaan te maken: hij schuift de gordijnen voor
het raam dicht, de spiegel bedekt hij, over de kooi met de papegaai gooit hij een doek
enzovoort. Uiteindelijk kan hij na alle voorzorgsmaatregelen aan één blik niet
ontsnappen: wanneer hij uitgeput in de schommelstoel is weggedommeld, neemt de
camera hem frontaal in beeld. De oude man schiet verschrikt wakker en slaat zijn
handen voor de ogen. Op
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het moment komt de camera zelf die hem al die tijd heeft gevolgd, in beeld: er vindt
een confrontatie plaats tussen de protagonist O (O is in het script van Beckett, the
Observed) en zijn achtervolger E (is Eye), de camera die nu als het ware via de ogen
van O wordt gezien, als diens dubbelganger. Een onmogelijk te beschrijven beeld:
het moet laten zien hoe onzichtbaar de onzichtbaarheid van het waarnemen is. En
juist met dit probleem: de onmogelijkheid de wijze van waarneming zelf te zien,
heeft de kunst zich een eigen terrein veroverd tegenover de andere media die de oren
en ogen met hun technische middelen beter weten te bereiken dan de realistische of
modernistische roman.
Met het noemen van de naam van Beckett en zijn poetica van de onmogelijkheid
bevinden we ons in het hart van de postmodernisme-discussie. Want vrijwel alle
onderzoekers zijn het erover eens dat zijn werk tot de harde kern van de canon behoort.
Zijn werk zou de overgang van het modernisme naar het postmodernisme het
duidelijkst markeren, al meteen in zijn trilogie uit de jaren vijftig. Molloy en Malone
Dies worden tot het modernisme, The Unnamable tot het postmodernisme gerekend
(Brian McHale, Postmodernist Fiction, 1991, p. 12-13). The Unnamable vormt
inderdaad de beste illustratie bij Lyotards opmerking over de postmoderne schrijver:
‘The text he writes, the work he produces are not in principle governed by
preestablished rules, and they cannot be judged according to a determining judgement,
by applying familiar categories to the text or to the work. Those rules and categories
are what the work of art itself is looking for. The artist and the writer, then, are
working without rules in order to formulate what will have to be done. Hence the
fact that work and text have the character of an event.’ (Geciteerd bij Bertens/D'haen.
Het postmodernisme in de literatuur. Amsterdam, 1988, p. 36.) De verteller (die niet
benoemd kan worden, daarin bestaat juist zijn onmogelijkheid) probeert tientallen
pagina's lang aan het woord te komen, ik te zeggen. In een niet aflatende monoloog,
die ook opgevat kan worden als een dialoog van het ik met de taal, of van het ik dat
in gesprek is met (zich)zelf, is de verwijzing naar de buiten- of de binnenwereld
geheel afgesneden. Wat overblijft, is een hortende tekst, overwoekerd door
metacommunicatieve uitingen, waarin het ontstaan van de tekst zelf wordt uitgebeeld.
De onzichtbaarheid van het zichtbare en de uitbeelding van het creatieve proces
vormen wellicht de kern van het postmodernisme in de literatuur. In dat geval zou
het inderdaad kunnen gaan om een beschrijvende term waarin rekenschap wordt
afgelegd van een reeks van literaire strategieën die in de romanliteratuur van na de
Tweede Wereldoorlog zijn gevolgd. Misschien is het mogelijk met Brian McHale
te spreken van een verandering in de dominante kenmerken van de literatuur. Volgens
hem is die verandering gepaard gegaan met een verschuiving van een
epistemologische naar een ontologische vraagstelling die aan de modernistische en
postmodernistische literatuur ten grondslag zou liggen. In het ene geval wordt aan
de kenbaarheid van de wereld niet zozeer
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getwijfeld, maar gevraagd naar de manieren waarop we ons een beeld van haar
vormen. In het andere wordt de werkelijkheid nooit als vooraf gegeven beschouwd,
de nadruk komt geheel te liggen op de wereld in woorden en op de manieren waarop
woorden voorstellingen doen ontstaan. Hoe staat het met de individuele verbeelding
in een periode waarin het imperium van het beeld zich definitief heeft gevestigd, in
hoeverre heeft het onze zintuigen definitief van de werkelijkheid beroofd en heeft
het het besef doen postvatten dat onze zintuiglijke waarnemingen nooit de
werkelijkheid rechtstreeks weten te raken. Italo Calvino, die in de literatuurhistorische
overzichten evenzeer als Beckett als eminent vertegenwoordiger van het
postmodernisme wordt beschouwd, heeft deze vragen telkens weer in zijn romans
(zoals De Onzichtbare Steden en Als op een winternacht een reiziger) en zijn essays
(Zes memo's voor het volgende millenium) opgeroepen. Waar komen de beelden
vandaan die neerdalen in onze fantasie? En met zijn voorlopige antwoord schetste
hij een geconcentreerde vorm van literatuurgeschiedenis: de schrijvers van de moderne
literatuur - merkte hij op - onderhouden contacten met aardse bronnen, zoals het
individueel en collectief onbewuste, de teruggevonden tijd in gewaarwordingen die
uit de verloren tijd opduiken, de openbaringen of concentraties van het Zijn in één
enkel Punt of moment. Het gaat om processen die, hoewel ze hun oorsprong niet in
de hemel vinden, toch onze bedoelingen en onze macht te boven gaan en ten opzichte
van het individu een min of meer transcendentaal karakter hebben. En zijn idee van
transcendentale literatuur komt dicht bij de postmodernisme-opvattingen van Lyotard,
Rorty of van Wolfgang Welsch, die allen de nadruk leggen op het pluralisme van
denk- en levenswijzen en die allen menen dat geen daarvan universele waarheid voor
zich kan en mag opeisen. Dit pluralisme brengen ze allen in verband met een
esthetische sensibiliteit waarin de (on)mogelijkheid wordt geopperd buiten het eigen
waarnemingsveld, de eigen denk- of leefwereld te kunnen treden, waardoor een
relativerend inzicht ontstaat en zelfs contact met de werkelijkheid buiten het imperium
van het beeld kan worden gemaakt. ‘Stel je voor’, merkte Calvino in een van zijn
memo's op ‘dat een werk mogelijk zou zijn dat buiten het “zelf” om ontstaat, een
werk dat ons buiten het beperkte gezichtsveld van een individueel “ik” zou kunnen
laten treden, niet alleen om een verplaatsing in andere gelijksoortige “ikken” mogelijk
te maken, maar om het woord te verlenen aan dat wat geen taal bezit: aan de vogel
die op de dakgoot neerstrijkt, aan de boom in de herfst, aan steen, cement, plastic...’
Calvino heeft met Lyotard gewezen op een hindernis in de representatie van de
werkelijkheid. Die hindernis bestaat er niet zozeer in dat we meer (kunnen) zien dan
we kunnen weergeven, ze wordt eerst en vooral opgeworpen door de figuratieve
wereld zoals die op verschillende niveaus wordt overgedragen door de cultuur. Het
realisme mag putten uit de alledaagse werkelijkheid, maar de schrijver is er zich van
bewust dat de observatie van die werkelijkheid mede gestuurd wordt door al
voorhanden zijnde verhalen, beelden, interpretaties van werkelijkheid. Als er al iets
verschoven is in het realisme van de negentiende en twintigste eeuw, dan is het juist
dit vermoeden dat kennis van de wereld niet uitgangspunt is maar doel.
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De handboeken van de literatuurgeschiedschrijving vertellen het verhaal van een
logische opeenvolging: van realisme via modernisme naar postmodernisme. Maar
misschien is het beter te zeggen dat drie vormen van proza-literatuur naast elkaar
bestaan: en dat juist dat geheel de postmoderne literaire situatie uitmaakt, dat er geen
dominante stroming meer is, niet die van het realisme (Balzac, Stendhal, Tolstoj),
noch die van het modernisme (Mann, Musil, Proust), noch die van de experimentele
roman uit de jaren zestig (de Nouveau Roman, Borges, Beckett, Nabokov).
Aanvankelijk gold deze laatste groep als het eminente voorbeeld van het
postmodernisme. In Amerika werd aanvankelijk een groep schrijvers (Pynchon,
Vonnegut, Coover en anderen) als postmodern gecatalogiseerd, wier werk zeker in
technisch opzicht sterke overeenkomsten vertoonde met de literaire experimenten
in Europa. Pas in de jaren tachtig wordt de term ook op deze experimenten van
toepassing verklaard.
Dat er qua compositie en inzet van de romans van Balzac, Musil en Robbe Grillet
zich grote verschillen voordoen, valt moeilijk te loochenen. Waar het realisme nog
een alwetende verteller presenteert die vanuit een panorama het strijdtoneel beziet
en zijn personages aan een touwtje heeft, is hij in de modernistische roman naar de
achtergrond verdreven en valt het volle licht op de psychologie van de personages,
die in de postmodernistische (of misschien beter de experimentele) roman tot
taalfiguren zijn teruggebracht. Wordt in de realistische roman de handeling
gemotiveerd vanuit specifieke sociale situaties, er is in de modernistische roman
eerder sprake van een associatieve reeks die door het bewustzijn van de personages
wordt gevormd. In de postmoderne roman is er nauwelijks sprake van een handeling,
of het zou de taalhandeling moeten zijn.
In het midden van de jaren negentig lijkt - maar het is niet meer dan mijn
literatuurkritische indruk - geen enkele van de drie stromingen dominant te zijn en
alle drie de vormen treden tegelijkertijd op. Hoe zou je de romans van Nelleke
Noordervliet, Margriet de Moor of Charlotte Mutsaers in dit kader moeten plaatsen:
men vindt in hun werk zowel realistische, modernistische als ‘experimentele’
componenten. Verhalende en essayistische elementen treden naast elkaar op, men
vindt er het polyperspectivistische van de modernistische roman, het bewustzijn dat
elk verhaal, of elke versie niet meer is dan een zeer voorlopige hypothese. Men vindt
er taalspelen die de onmogelijkheid van het beschrijven van een objectieve
werkelijkheid uitbeelden.
Het is dan de vraag of je van de specifieke postmoderne roman kunt spreken, al
wordt dat in de handboeken tegenwoordig wel gedaan en heb ik zelf ook die gang
gevolgd (in: ‘Postmodern Elements in Postwar Dutch Fiction’, in: Bertens/D'haen.
Postmodern Fiction in Europe and The Americas, 1988, p. 143ff). Misschien is het
etiket functioneel om het onderscheid tussen de realistische en modernistische roman
te kunnen maken. De afgelopen jaren zijn ook in de Nederlandse
literatuurbeschouwing pogingen ondernomen om zo'n postmoderne canon te
formuleren. De reacties van de schrijvers wier werk in die canon werden opgenomen,
waren niet mis: niemand wilde zijn werk als postmoder-
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nistisch bestempeld zien. Krol en Brakman - en beiden worden bijna altijd in de
overzichten genoemd - blijken heel ambivalent ten opzichte van deze rubricering.
Niettemin behoren zij tot de auteurs wier werk niet met de conventies van de klassieke
realistische en modernistische romans overeenstemt. Wanneer we de stelling van
McHale volgen - namelijk dat de overgang van de epistemologische naar ontologische
kwesties de overgang van de moderne naar de postmoderne roman markeert - dan
betekent het dat in de postmoderne roman van alle componenten van de verhaalwereld
een kwestie wordt gemaakt. Dan wordt de rol van de verteller zelf tot onderwerp van
de roman, zoals in Mulisch' in 1970 gepubliceerde experimentele roman De Verteller.
In De Verteller verteld (1971) geeft Harry Mulisch al een postmoderne verklaring
voor het boek dat hem een jaar daarvoor door de literaire kritiek niet in dank werd
afgenomen: de romans vertellen geen grote verhalen meer, maar vertellen hoe verhalen
worden verteld. De literatuur van deze tijd wordt geschreven door Joyce, Beckett,
Robbe-Grillet en Heissenbuttel. De auteurs die hij in 1971 noemde, zouden later
door Amerikaanse literatuurbeschouwers in de postmoderne canon worden
opgenomen. De hoofdpersoon wordt zelf het probleem van een reeks van paradoxen,
zoals de god Denkbaar in W.F. Hermans' roman uit 1956 die al zijn overtuigingskracht
moet inzetten om anderen te doen geloven dat hij werkelijk is die hij pretendeert te
zijn.
In De God Denkbaar, Denkbaar de God (1956) zijn de personages opgesloten in
de donkere kamer van de taal waaruit ze niet kunnen ontsnappen. De titel van het
boek verwijst al naar de tautologische aard van het verhaal en van de taal, waarin
dat verhaal wordt verteld. De opbouw van de verhaalwereld wordt in dit boek tot
een probleem gemaakt.
De ontologische twijfel is zeker ook aan te wijzen in de ‘romans’ van Gerrit Krol
zoals De man achter het raam (1982) waarvan de titel al een aanwijzing vormt. Elk
wereldbeeld (beeld op de wereld) veronderstelt een kader. In Krols roman wordt het
proces van kadrering aan de orde gesteld, waarbij voortdurend gependeld wordt
tussen twee taalniveaus: het ene dat naar de buitenwereld verwijst en het andere
waarin de taal naar zichzelf verwijst. Eenzelfde gerichtheid op de
ontstaansvoorwaarden van het verhaal vinden we bij Nooteboom, bijvoorbeeld in
zijn novelle In Nederland. Steeds duiken daar vragen op over de status van genres,
welke rol zij voor de fantasie spelen, over de implicaties van de grenzen van de
roman, over de elementen vanwaaruit een verhaal wordt opgebouwd. Dezelfde vragen
duiken op in de boeken van auteurs die in de jaren zeventig en tachtig in de literaire
tijdschriften als De Revisor en Raster publiceerden: de ontologische twijfel wordt
daar op zeer verschillende manieren, met zeer uiteenlopende stijlmiddelen, en vanuit
verschillende schrijverstemperamenten uitgebeeld: zeer radicaal in het vroegere werk
van Polet en Vogelaar, in het vroegere werk van Leon de Winter, in de ‘historische
romans’ van Louis Ferron waarin de historische feiten geparodieerd worden in een
groot Grand Guignol. Deze lijn waarin de roman als het ware binnenste buiten wordt
gekeerd vindt men ook in het werk van een jongere generatie zoals bij M. Februari
(De zonen van het uitzicht), Atte Jongstra (Groente, Het huis M), Dirk van
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Weelden (Tegenwoordigheid van geest) en Rob van Erkelens (Het uur van lood).
In al hun werk kan men elementen aanwijzen waarin de grenzen van de realistische
en modernistische roman overschreden worden. Maar of zij daarmee het beeld van
een literaire periode bepalen? Behoren zij op grond daarvan tot een stroming? Hun
werk heeft vooral het arsenaal van literaire mogelijkheden en uitdrukkingswijzen
vergroot.
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Valsheid in geschrifte?
Over de rol van close reading in de literaire kritiek
Frida Balk (Amsterdam)
Voor haar debuut, Soldatenliederen(1), ontving Anna Enquist in 1992 de C. Buddingh'
prijs. Het juryrapport sprak van ‘een mooie bundel die geen exegeten maar lezers
verdient’.
Wat een vreemd zinnetje! Het getuigt van weinig waardering voor exegeten, maar
des te meer voor lezers. Lezers zijn kennelijk wars van uitleg en precisie, vage types
die ongestructureerd meedeinen op de golven van de allerindividueelste expressie
van de allerindividueelste emotie. Tegenpolen van de beoefenaars van close reading.
Maar emotie en close reading hoeven elkaar niet in de weg te staan. Integendeel,
soms versterken ze elkaar.
Een frappant staaltje van dit laatste levert Huub Beurskens in een beschouwing
getiteld Valse poëzie(2). Uitgerekend het werk van Anna Enquist valt deze ongenadige
kwalificatie te beurt. Haar gedichten zijn vals, zegt Beurskens. Met onverholen
ergernis spreekt hij over de aaneenschakeling van ‘valse beelden’ in haar gedichten,
en vooral ergert hij zich aan de goede kritieken, de literaire prijzen en het
uitgeversgejuich waarmee haar bundels zijn ontvangen. Beurskens laat het niet bij
een emotionele ontlading, hij licht zijn negatieve oordeel toe met argumenten,
regelrecht ontleend aan close reading enerzijds en een analogie met de muziek - het
gaat immers om valsheid - anderzijds.
Beurskens doet precies wat van de zojuist genoemde jury niet mag: exegetiseren,
uitleggen, en dat zelfs vereenzelvigen met lezen:
‘ik lees een gedicht, dat wil zeggen ik leg op alle slakken zout’.
Duidelijker kan het niet. Zijn close reading gaat als volgt. Eerst citeert hij een
strofe uit het met de van der Hoogt-prijs bekroonde Jachtscènes.
Die zomer was het op het Zweeds platteland
een ongehoorde drukte. Geen verstilde avond,
geen kalm watervlak waar bomenrij na
bomenrij zich omkeerde. Nee, ongeremd
sprongen de snoeken het riet uit, schreeuwde
de visarend over het meer. Insecten raasden
tussen de struiken en steeds renden uit ooghoeken hazen en korhoenders naar alle kanten.(3)

De ongehoorde drukte (regel 1) kan volgens Beurskens niet door de beugel, omdat
blijkens de context ‘ongehoord’ hier alleen maar ‘buitengewoon’ betekent en niet
als letterlijk niet-gehoord kan worden opgevat. Dat vindt hij ‘een onhandigheid’,
maar ‘nog niet echt vals’.
De echte valsheid komt pas later. In het vervolg van de strofe ‘gaat het
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volkomen mis:’. Beurskens beschrijft dit misgaan als volgt.
‘een “verstilde avond” met een “kalm watervlak waar bomenrij na bomenrij
zich omkeerde”... Duidelijk is wat de dichteres hier heeft willen verbeelden:
een Monnet-achtig gezicht op een avondlijk water met spiegelbeelden van
een of meer rijen bomen op de oever. Maar ze laat, in haar zucht poëtische
poëzie te schrijven, de bomen niet onaangeroerd op de oever staan, nee,
ze laat ze, rij na rij, zelf in het water donderen. Intussen ziet ze in het geheel
niet wat ze aanricht. Ze dicht hier als een dove met een motorzaag. Wat
ontstaat, is een totaal onbedoeld stuk natuurgeweld.’
Hoe een dove met een motorzaag dicht, zou ik zo gauw niet weten, maar dat dat
instrument in de recensie van Beurskens terecht is gekomen zal wel samenhangen
met het feit dat bomen zich in concreto niet kunnen omkeren, tenzij door orkaankracht
of met behulp van, inderdaad, een motorzaag (en zelfs dan nog niet eens definitief).
In de ogen van de toeschouwer echter, van de bomenrij omlaag blikkend in het water,
vindt die geruisloze omkering spontaan plaats. Wat je noemt een subjectieve beleving.
Typisch dichterlijk. Een sprekend voorbeeld van ‘de allerindividueelste expressie
van de allerindividueelste emotie’, die lak heeft aan de concrete werkelijkheid. Of
liever: déze concrete werkelijkheid, bomenrijen, weerspiegeld in het water, is
uitgebeeld in termen van perspectief en ervaring van één persoon. Hoe subjectief en
individueel ook, de expressie stelt ons in staat die emotie met de toeschouwer te
delen, uitgezonderd Huub Beurskens dan. Deze vorm van kijken en ondergáán is
hem kennelijk vreemd. En het wordt nog veel erger:
‘En dan de slotzin van die eerste strofe: “Insecten raasden tussen de struiken
en steeds renden uit ooghoeken hazen (...).” Wordt het gedicht hier
eensklaps surrealistisch? Ik bedoel, hoe moet ik me dat voorstellen, die
ooghoeken op dat terrein met struiken? O, maar zo moet ik dat natuurlijk
niet zien, niet lezen, zo letterlijk! De struiken zijn ginder en de ooghoeken,
dat zijn de ooghoeken van de beschouwer, dichter of lezer, ondanks dat
ze in één zin naast de struiken staan en ondanks dat in die ooghoeken net
als in die struiken dieren in de weer zijn! En stel dat ik mijn ogen sluit
voor deze valse streek... hoe moet ik me het volgende dan voorstellen, dat
“steeds” “uit ooghoeken” dieren “naar alle kanten” rennen? Betekent dit
dat mijn ogen uit een en al ooghoeken bestaan? Hoe kan ik anders iets uit
mijn ooghoeken naar alle kanten zien rennen, en dat nog wel bij
voortduring? kan ik ook achter de hoeken van mijn ogen om kijken? Ik
snap er niks meer van.’
De laatste zin, verreweg de sterkste in dit fragment, wordt onmiddellijk tenietgedaan.
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‘Tegelijk snap ik het best. Alles, zowel de taal als het thema, is beoogd
poëtisch, maar juist daardoor net niet zuiver waargenomen.... En, geloof
me, de geciteerde strofe uit Jachtscènes is lang niet de enige waarin het
er pijnlijk onzuiver aan toe gaat. Dichters kunnen er heel wat van leren.
Ik vrees echter dat de jury van de Van der Hoogtprijs Anna Enquist niet
heeft bekroond om haar aan te moedigen in deze zin nog meer gedichten
te schrijven. Dat zou al te cynisch zijn.
- “En het emotionele? In de poëzie gaat het toch vooral om het
emotionele?”
Net als in de muziek?
- “Ja, net als in de muziek.”
Dus men neemt het maar op de koop toe als de violist bij herhaling vals
speelt?’
Het eerste citaat behoeft een correctie. Beurkens denkt dat ‘steeds’ betekent bij
voortduring, continu, aan één stuk door, ononderbroken. Maar dat is niet zo. ‘Steeds’
legt eerder de nadruk op de herhaling, het interval, is haast synoniem met ‘telkens’
en ‘telkens opnieuw’. Vergelijk: ‘Het alarm gaat steeds af.’ ‘Hij is steeds ziek.’
Anderzijds ziet Beurskens geheel juist dat die struiken en die dieren zich weliswaar
binnen het gezichtsveld van de toeschouwer bevinden (getuige ‘uit ooghoeken’),
maar ook daarbuiten een bestaan hebben. We zijn geneigd het gezichtsveld te vergeten
en ons te concentreren op het ‘daarbuiten’, op wat we voor de objectieve werkelijkheid
houden. Je eigen ooghoeken ervaren als een bron van waaruit er van alles beweegt
is eerder verrassend dan onzuiver. Het is een leuke tegenhanger van het gangbare
westerse wereldbeeld waarin kritiekloos wordt aanvaard dat de aarde om de zon
draait. En om zichzelf. Slechts weinigen kunnen dat exact beredeneren, laat staan
weten. Misschien is de rol, in het gedicht aan de ooghoeken toebedacht, wel een
belangrijke factor in de afkeer en woede van Huub Beurskens: emoties zijn toegestaan,
maar niet ten koste van het gangbare wereldbeeld. Zó verontwaardigd is hij, dat hij
zich, in het tweede citaat, laat verleiden tot een verkeerde analogie met de muziek.
Immers, niet de violist heeft de muziek geschreven, maar de componist. De violist
is de vertolker. De lezer. En hoewel poëzie en muziek natuurlijk ook in zichzelf
onzuiver kunnen zijn, is de valsheid die Beurskens zo hindert van hemzelf afkomstig.
Althans volgens zijn eigen analogie. Hij speelt vals.
Overigens verheldert zijn heftige reactie wel het nodige over de verhouding van
close reading tot literaire kritiek. Zoals gezegd: Beurskens beoogt zijn oordeel te
staven met argumenten, aan close reading ontleend. Veel andere argumenten staan
de criticus ook niet ter beschikking. Uiteraard zijn de argumenten ondeugdelijk als
de recensent verkeerd leest. Maar ook een perfect leesverslag verschaft evenzeer
informatie over het werk als over de criticus. Het causale verband tussen
controleerbaar en objectief argument en het uiteindelijke subjectieve oordeel van de
lezer blijft vaak duister. Mijn leermeester Evert Willem Beth, vermaard logicus,
citeerde in dat verband graag de volgende dialoog:
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- ‘Ik houd niet van Bach, zijn muziek heeft iets eentonigs.’
- ‘Dat eentonige vind ik nu juist zo prachtig!’
Een mooie anonieme versie van dit probleem luidt:
‘Ik ben blij dat ik niet van bananen houd, want als ik er van hield zou ik
ze eten en ze zijn helemaal niet lekker.’
A. Maljaars en S.J. Lenselink, Het Wilhelmus. Een bibliografie.
's-Gravenhage: Stichting Bibliographia Neerlandica, 1993. 157 blz. ISBN
90 71313 54 9 fl. 39.90.
Hoeveel er over het Wilhelmus in de loop der jaren ook geschreven is, de
fundamentele vragen in verband met het Nederlandse volkslied - waartoe,
waar, wanneer en door wie? - zijn nooit opgelost. Het boek van Maljaars
en Lenselink bevat niet alleen een schat aan bibliografische gegevens,
nauwkeurig beschreven, overzichtelijk geordend en helder gepresenteerd,
maar ook handige samenvattingen van de stellingen en argumentaties in
de diverse bijdragen over uiteenlopende aspecten van het Wilhelmus. De
vrucht van jarenlang geduldig en kundig verzamelen. Onmisbaar.

Eindnoten:
(1) Anna Enquist. Soldatenliederen. Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers, 1991.
(2) Huub Beurskens. ‘Valse Poëzie’, in: De Gids, 155, nr. 1, januari 1994, 6-7.
(3) Anna Enquist. Jachtscènes. Amsterdam: uitgeverij De Arbeiderspers, 1992, p. 13.
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Nationalisme en taal: overeenkomsten en verschillen tussen
Vlaanderen en Midden-Europa
Guy Janssens (Luik)
Het nationalisme flakkert de laatste jaren weer op in Europa. Vooral in de
ex-Sovjetunie en in de Balkan geeft dat aanleiding tot grote spanningen tussen
bevolkingen en tot verschrikkelijke oorlogen. Maar ook in Vlaanderen steekt het
nationalisme opnieuw de kop op, tot nu toe gelukkig zonder gewelddadige gevolgen
(op enkele incidenten na).
In deze bijdrage wil ik nagaan wat nationalisme met taal te maken kan hebben en
wat de overeenkomsten en verschillen op dat gebied zijn tussen Vlaanderen en
Midden-Europa.
Ik laat hier eerst de definities volgen van de sleutelbegrippen in deze analyse (cf.
Roosen 1992 en Vermeersch 1994). Nationalisme is de overtuiging dat natie en staat
moeten samenvallen, of met andere woorden: de mening of stelling dat een volk dat
zich als natie ervaart, het recht heeft over een eigen, soevereine politieke structuur
te beschikken. Een volk, of zoals de etnologische vakterm luidt een etnie, is een groep
mensen die gekenmerkt wordt door een gemeenschappelijke godsdienst, rechtspraak,
taal, geschiedenis, een territorium, tradities en waarden of raskarakteristieken. Soms
zijn één of enkele van deze elementen voldoende om het etniekarakter tot stand te
brengen. Het is overigens vooral van belang dat de individuen zich als leden van de
etnie ‘ervaren’: etnisch bewustzijn is immers primair een zaak van subjectiviteit en
vaak het resultaat van mythevorming. Een natie is vervolgens een relatief grote etnie
met als belangrijkste kenmerken, ten eerste, dat er een sterk besef van collectieve
belangen en een collectief engagement moet zijn, en ten tweede, dat ze als soeverein
wordt ervaren: ze verschaft een legitieme grondslag voor het hoogste gezag.
Nationalisme gaat soms gepaard met de neiging om het belang van de eigen natie
als de hoogste waarde te beschouwen en zelfs met de opvatting dat de eigen natie de
beste is, wat kan samengaan met diverse graden van negatieve attitudes tegenover
andere volkeren (cf. Vermeersch 1994). De term nationalisme heeft vandaag eerder
een negatieve connotatie (wat tot het midden van de negentiende eeuw eigenlijk niet
het geval was - cf. Righart 1992). Dat komt o.a. doordat het nationaal-socialisme in
de jaren dertig en veertig rampzalige gevolgen heeft gehad, en doordat de ideeën en
acties van tegenwoordige ultra-nationalistische groeperingen in diverse Europese
landen vaak óók alles met discriminatie, fascisme, xenofobie en zelfs met
(volkeren)moord te maken hebben. Maar dit artikel gaat niet over de gruwelijke
excessen die met nationalisme gepaard kunnen gaan.
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De taal(strijd) als basis voor de natievorming in Vlaanderen
De vraag die hier wordt behandeld, is die naar de relatie tussen nationalisme en taal.
Zoals uit de zojuist gegeven definities blijkt, kan de etnie of de natie - die de grondslag
vormt van het nationalismebeginsel - omschreven worden door één of door een
combinatie van enkele cultuurelementen die een groep mensen gemeenschappelijk
hebben. Taal maakt deel uit van die cultuurelementen. De moedertaal nu, kan een
heel sterke etnische symboolwaarde hebben - ze verwijst immers naar een
gemeenschappelijke afkomst - en kan in sommige gevallen dan ook het basiscriterium
vormen voor het natiebesef.
In Vlaanderen is iets dergelijks het geval. Niet zozeer de
gemeenschappelijkheid-van-taal is daar het fundament geweest voor de Vlaamse
natie, want dat gemeenschappelijkheidskarakter was - zeker in de negentiende eeuw
- zowel geografisch als sociaal erg diffuus. Men heeft pas rond de eeuwwisseling
voor de Nederlandse cultuurtaal (de taal van noordwestelijk Nederland dus) gekozen
als gemeenschappelijke (standaard)taal voor de Vlamingen. Die keuze is bovendien
niet vanuit het volk gekomen maar door een elite gepropageerd. Nee, het belangrijkste
element dat bij de Vlamingen tot een natiebesef heeft geleid, is eerder de
gemeenschappelijke strijd geweest die zij hebben moeten leveren voor het recht op
het gebruik van de eigen taal, tégen de dominantie van het Frans in België.
De taalstrijd en het nationalisme zijn in Vlaanderen nauw verbonden met de
geschiedenis van de Vlaamse Beweging (cf. Wils 1994). Voor een goed begrip geef
ik daar hier een korte schets van. België is in 1830 gesticht als een unitaire, eentalig
Franse staat. De uitsluiting van het Nederlands uit het openbare leven riep reeds
vanaf 1832 verzet op in Gent en Antwerpen. Deze reactie was oorspronkelijk vooral
van taal- en letterkundige aard. Die eerste beweging groeide al snel uit tot twee
parallelle stromingen: een tot culturele emancipatie en ontplooiing en een andere tot
sociale en politieke ontvoogding en gelijkberechtiging. In 1840 werd een
petitionnement ingediend dat ‘in Vlaanderen Vlaams’ eiste. Vanaf het begin van de
twintigste eeuw smolten de culturele en de politieke stromingen steeds meer tot één
beweging samen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren de Vlaamsgezinden verdeeld
in activisten en passieven. Na de oorlog concentreerden de acties op politiek gebied
zich vooral op de vernederlandsing van het hoger onderwijs, het bestuur en de
rechtspraak in Vlaanderen. Er ontstonden twee hoofdrichtingen onder de
Vlaamsgezinden: de minimalisten en de nationalisten. De minimalisten trachtten
door een reeks maatregelen van regeringswege de situatie voor de Vlamingen te
verbeteren. De nationalisten beschouwden het unitaire Belgische staatsbestel als
ongeschikt voor de ontwikkeling van het Vlaamse volk: zij waren voorstanders van
autonomie voor Vlaanderen via een federalisering van het land of - radicaler - via
separatisme. Tijdens de Tweede Wereldoorlog meenden enkele Vlaamsgezinde
groeperingen met behulp van de Duitse bezetter hun zaak te kunnen bevorderen. Dat
heeft het gehele Vlaams-nationalisme een ‘zwarte’ naam bezorgd, vooral - maar niet
uitsluitend - in Franstalige en Belgicistische
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kringen. De naoorlogse repressie heeft de Vlaams-nationalisten hard getroffen. Na
de oorlog werd het extreme nationalistische streven naar separatisme omgezet in de
eis om de Belgische staat structureel te hervormen in federatieve zin. De
Vlaamsgezinden konden zo de beschuldiging afwijzen dat ze ‘onvaderlands’ waren
of zouden zijn. In 1970 kregen de Franse en de Vlaamse gemeenschap culturele
autonomie. Vlaanderen werd officieel eentalig Nederlands: de oude taaleis was
eindelijk gerealiseerd. Door verdere grondwetsherzieningen - de laatste was in 1993
- kregen Vlaanderen, Wallonië en Brussel verregaande bestuurlijke en financiële
autonomie binnen een federale staatsstructuur. In het nieuwe België ligt het politieke
en economische zwaartepunt duidelijk in Vlaanderen. De harde kern van autonomisten
en separatisten binnen de Vlaamse Beweging - en politici van verschillende partijen
daarbuiten - zien de federalisering echter niet als een eindpunt. Zij streven naar een
volledig onafhankelijk Vlaanderen. Het nationalisme wordt dus weer nieuw leven
ingeblazen. Grote delen van de Vlaamse Beweging zijn de laatste jaren ook (opnieuw)
in de armen van uiterst-rechts terechtgekomen.
Een vaker gehoorde stelling is, dat de taalstrijd de motor was die tot de Vlaamse
ontvoogding en bloei heeft geleid. Daar kan aan worden toegevoegd dat door die
meer dan honderdjarige strijd van de Vlamingen voor de eigen taal en cultuur - tegen
de overheersing van het Frans - en door de mede daardoor ontstane politieke, sociale
en economische confrontatie en polarisatie met het Franstalige deel van België, er
geleidelijk een Vlaams natiebesef is gegroeid. Van verschillende zijden en om
verschillende redenen wordt tegenwoordig geprobeerd om dat natiebesef nog te
versterken. De Vlaamsgezinden doen dat uit principe en de Vlaams-nationalisten om
de bevolking tot engagement voor volledige onafhankelijkheid te motiveren. Voor
de Vlaamse regering is het natiebesef een kwestie van politieke legitimiteit voor de
gemeenschapsopbouw die zij nastreeft binnen de institutionele grenzen van het
federale België. Vlaamsgezinden, Vlaams-nationalisten en de Vlaamse regering en
politici, allen willen ze in de Vlaamse bevolking een sterk(er) bewustzijn van identiteit
en eigenheid laten doordringen. Daartoe wordt een arsenaal van middelen aangewend.
Verwijzingen naar (de voortreffelijkheid van) de eigen taal, naar een
gemeenschappelijke cultuur of geschiedenis, of naar samen geleden onrecht vormen
daarvan een belangrijk onderdeel. Louis Vanvelthoven gaf daar in 1993 als voorzitter
van de Vlaamse Raad een mooi staaltje van tijdens de Frans-Vlaamse Veertiendaagse
in Nieuwpoort: ‘Het Nederlands leeft. De Nederlandstalige kranten hebben een hoog
Europees niveau. De Nederlandstalige media houden de taal levend en levendig. In
het Nederlands wordt aan wetenschap gedaan, gediscussieerd, geschreven. Het
Nederlands is de taal die eeuwenlang vreemde overheersing heeft getrotseerd. Het
is de taal waarin eeuwen cultuur bezonken ligt’ (Verbeke 1993: 9). Ook de Vlaamse
executieve bakent in haar toekomstproject Vlaanderen-Europa 2002 de Vlaamse
identiteit af op grond van taal, geschiedenis en geografie (cf. Van den Brande e.a.
1993).
Samen met het groeiende Vlaamse identiteitsbesef en met het bovengenoemde
streven om dat proces nog te versterken, heeft de (historische) Vlaamse taalstrijd
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de laatste jaren een krachtige impuls gekregen en is de inhoud ervan aangepast aan
de veranderde omstandigheden en behoeften. Er is een ‘nieuwe’ taalstrijd ontstaan
die gaat over het recht op het gebruik van het Nederlands in de instellingen van de
Europese Unie, die gericht is tegen ‘de verengelsing, de verfransing en de
verhollandsing’ van het taalgebruik (of van bepaalde taaldomeinen) in Vlaanderen,
en die een pleidooi inhoudt voor een ruimere Vlaamse inbreng in het Nederlands (cf.
Janssens 1995). Nu Vlaanderen politiek en economisch zelfstandig en welvarend is,
minder opkijkt naar 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 linguïsten en taalpolitici (weer) op voor de rechten van het Vlaamse taaleigen
(ibid.).

De rol van de taal in enkele Middeneuropese nationalismen
De Balkan vormt al lang een kluwen van nationalismen. Door de recente spanningen
tussen Griekenland enerzijds en Albanië en de ex-Joegoslavische Republiek
Macedonië anderzijds, is het Griekse nationalisme (weer) opgelaaid. Dat Griekse
nationalisme is niet alleen gebaseerd op historische en culturele gronden, het is
tegenwoordig ook sterk religieus geïnspireerd (de taal speelt vandaag eigenlijk geen
hoofdrol). Griekse nationalisten stellen dat alleen Grieken die het orthodoxe geloof
aanhangen volwaardige Grieken zijn en dat het oostelijke orthodoxe geloof en het
hellenisme niet te scheiden zijn in de Griekse identiteit. De religieuze nationalisten
keren zich vooral tegen de ‘bedreiging’ die zij van de islam zien uitgaan. Griekenland
beschouwen ze als het bastion tegen het ‘oprukken’ van die godsdienst en cultuur.
Zij vragen om de oprichting van een zgn. ‘orthodoxe as’ tegen ‘de islamitische boog’
die de Turkstalige en islamitische bevolkingsdelen van West-Thracië, Bulgarije, de
Republiek Macedonië, Albanië en Bosnië zouden opbouwen ten noordoosten van
Griekenland. Om die redenen sympathiseren de Griekse nationalisten ook met de
Serviërs: zij beschouwen ze als geloofsbroeders van de oostelijke Kerk, die een
‘godsdienstoorlog’ uitvechten met de katholieke Kroaten en de Bosnische moslims.
Tegelijkertijd zien de Grieken de Serviërs als bondgenoten in hun streven om het
Macedonië van Skopje ‘klein’ te houden.
De Slavische Macedoniërs (van de ex-Joegoslavische Republiek) hebben een
identiteitsprobleem. Er zijn verschillende identificatiemodellen. Het eerste stelt dat
Macedoniërs eigenlijk Bulgaren zijn en dat hun taal een Bulgaars dialect is (zo zien
de Bulgaren het). Het tweede model beschouwt de Slavische Macedoniërs als
‘Zuid-Serviërs’ (dat is de Servische optie). Aan het einde van de vorige eeuw ontstond
bij een deel van de Macedonische intellectuelen de idee van een aparte identiteit
(het derde model). Tussen de twee wereldoorlogen kwam de Interne Macedonische
Revolutionaire Organisatie (bekend onder het letterwoord VMRO - op dit ogenblik
een extreem-nationalistische partij) op voor een autonoom Macedonië. Zij was zeer
actief in het terrorisme en werkte daarbij overigens samen met de Kroatische
opstandelingen of ustasja's, die eveneens als strijddoel hadden om zich van het
koninkrijk Joegoslavië af te scheiden. Na

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1995

38
de Tweede Wereldoorlog werkte Tito het Macedonische nationalisme in de hand
(vooral na de breuk met Stalin in 1948), in het kader van zijn complexe balanspolitiek
voor Joegoslavië. Josip Broz, die van Kroatische afkomst was, wilde vooral de
Servische suprematie zoveel mogelijk aan banden leggen. Macedonië kreeg een eigen
orthodoxe Kerk en er werd een Macedonische standaardtaal ontwikkeld die zo ver
mogelijk van het Bulgaars afstond.
In verband met de zojuist genoemde balanspolitiek en meer bepaald om het
Servische overwicht in Bosnië-Hercegovina te compenseren, heeft Tito de Bosnische
Moslims (met hoofdletter) officieel als natie erkend. De Moslimnatie is hoofdzakelijk
op religie en de daarmee samenhangende cultuur gebaseerd. Ze bestaat uit Serviërs
en Kroaten die zich onder de Turkse heerschappij tot de islam hebben bekeerd,
waardoor ze geleidelijk een aparte identiteit hebben ontwikkeld. Sommigen onder
hen zetten zich nu ook in voor een ‘Bosnische’ taal (cf. Novaković-Lopušina 1992).
Ook in het Kroatische en het Servische natiebesef spelen - naast een aantal
historische elementen - religie en taal een belangrijke rol. De Kroaten zijn overwegend
katholiek en de Serviërs hangen de Servische Orthodoxe Kerk aan (die sterk de
Grootservische gedachte ondersteunt). Op taalgebied is de kloof minder groot - beiden
spreken immers Servokroatisch -, maar native speakers kunnen de Kroatische
varianten natuurlijk wel van de Servische onderscheiden. Die verschillen gaan terug
op twee uitspraakvariëteiten - het Ijekavisch en het Ekavisch - van dezelfde
Zuidslavische dialectgroep: het Stokavisch (cf. Novaković-Lopušina 1992). Aan
beide zijden wordt nu geprobeerd om de verschillen naar voren te halen en daardoor
de respectievelijke eigenheid te accentueren. Dit streven is het sterkst in Kroatië.
Daar is een taalzuiveringsbeweging op gang gekomen om vreemde woorden te
elimineren en om de verschillen met de taal in Servië zo groot mogelijk te maken.
Dat is het duidelijkst in de algemene woordenschat en in de technische terminologie.
Servisch aandoende woorden worden door dialectische of andere Kroatische
equivalenten vervangen. Het woord voor ‘feit’ bijvoorbeeld was tot voor enkele jaren
in Servië en Kroatië hetzelfde, nl. činjenica. Nu propageren de Kroatische media o.a. via speciale zeg-niet-maar-wel-rubrieken in de kranten - de term čimbenik voor
dat begrip. ‘Officier’ en ‘politieagent’ waren vroeger in beide gebieden oficir en
policajac (of milicioner als socialistische term). Nu gebruiken de Kroaten
respectievelijk časnik en redarstvenik. Dit differentiatieproces wordt in Kroatië door
de overheid gestimuleerd, om het ‘aparte’ identiteitsgevoel te versterken. De Kroaten
noemen hun taal tegenwoordig systematisch Kroatisch en ook steeds meer Serviërs
spreken niet meer van Servokroatisch maar van Servisch. Er bestaan zelfs al
contrastieve Servisch-Kroatische woordenboeken. De bedoeling van dit alles is om
de kloof tussen Kroaten en Serviërs zo diep mogelijk te maken - er was al geen
gemeenschappelijke godsdienst en binnenkort zal er ook geen gemeenschappelijke
taal meer zijn - om een eventuele hereniging onmogelijk te maken.
In Hongarije is het natiebesef behalve op de gemeenschappelijke taal ook gebaseerd
op historische gronden en oude territoriale grenzen. Het Magyaarse
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verwantschapsgevoel-via-de-taal is a.h.w. een ‘natuurlijk’ gegeven: het Hongaars
bekleedt als niet-Indogermaanse taal immers een zeer aparte plaats in Centraal-Europa.
Bovendien kent het intern slechts geringe dialectische verschillen. Verder is het
natiebesef gegroeid als reactie op de lange overheersing door de Turken en de
Habsburgers. Zo is er in de achttiende eeuw een taalzuiveringsbeweging ontstaan
(onder leiding van de dichter-politicus F. Kázinczy) om de Duitse (en Latijnse)
woorden in het Hongaars door autochtone te vervangen. Het natiebesef reikt ook
over de grenzen van het huidige Hongarije heen. Tot de Eerste Wereldoorlog strekte
Hongarije zich namelijk uit tot over delen van het tegenwoordige Slovakije, Oekraïne,
Roemenië (waar nog zo'n twee miljoen etnische Hongaren wonen), de Vojvodina in
Joegoslavië, Kroatië, Slovenië en Oostenrijk. Er bestaat een latent nationalisme vooral bij de Hongaren in Hongarije zelf - dat ernaar streeft om de grenzen van het
vroegere ‘Historische-Hongarije’ of ‘Groot-Hongarije’ te herstellen. Het bewind van
Miklos Horthy (1920-1944) was duidelijk irredentistisch (irredentisme = ‘streven
van een volk naar hereniging met het stamland’). De kinderen leerden toen op school
nationalistische rijmpjes als: ‘Romp-Hongarije (d.i. Klein-Hongarije) is geen land
en Heel-Hongarije (Groot-Hongarije) is de hemel.’ Of ook nog: ‘Ik geloof in één
god, ik geloof in één vaderland, in geloof in één goddelijke eeuwige waarheid en ik
geloof in het herstel van Groot-Hongarije.’ Het irredentisme was na de Tweede
Wereldoorlog tijdens het communistische regime natuurlijk taboe. Maar de eerste
post-communistische, centrumrechtse regering van Jozef Antall (1990), stelde zich
weer nationalistisch op. Zij richtte bijvoorbeeld Duna-TV op: een Hongaarstalige
zender bestemd voor de etnisch Magyaarse minderheden in de omringende
buurlanden, om de banden met het ‘moederland’ aan te halen, het identiteits- en
samenhorigheidsgevoel te versterken en de drang naar culturele autonomie te
stimuleren. Binnen de nieuwe centrumlinkse regering-Horn (1994) staat het
voortbestaan van Duna-TV ter discussie. De stelling dat Groot-Hongarije moet worden
hersteld, wordt nu niet meer openlijk beleden maar nog wel door vele Hongaren vooral van de oudere generaties - gedacht.

Overeenkomsten en verschillen
Uit het voorgaande blijkt dat de taal vaak een belangrijke rol speelt in het natiebesef
en de nationalismebeleving, zowel in Vlaanderen als in Midden-Europa. Het
tegenwoordige religieuze nationalisme in Griekenland, bijvoorbeeld, toont echter
aan dat er niet altijd een hoofdrol is weggelegd voor de taal in het theater van het
nationalisme. (Het Nederlandse identiteitsbesef is historisch gezien overigens ook
niet op taal gebaseerd, maar op het calvinisme, de burgerlijke democratie en de
koopmansgeest - cf. Couwenberg 1989 -, en voor de Schotten was de muziek de
belangrijkste identiteitsfactor - cf. Duytschaever 1994).
Tevens blijkt uit de vergelijking dat er weliswaar verschillen bestaan in de manier
waarop de taal in het voordeel van het natiebesef en het nationalisme werkt of wordt
ingezet, maar dat er toch vooral overeenkomstige mechanismen en
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tendensen kunnen worden herkend. Taal is duidelijk een belangrijk politiek en sociaal
instrument. De gemeenschappelijkheid-van-taal of de strijd voor de eigen taal kan
bijvoorbeeld de basis vormen voor het natiebesef en kan als katalysator fungeren
voor het emancipatie- of onafhankelijkheidsstreven. Ook door het opbouwen van
een eigen taal (of door het reconstrueren van een uitgestorven taal, zoals op dit
ogenblik gebeurt met de taal van Cornwall), door de beklemtoning of versterking
van het autochtone karakter ervan en door de zuivering van ‘vreemde smetten’ kan
het identiteitsgevoel en het natiebesef worden versterkt, wat tevens een legitimatie
verschaft voor de nog te verwerven of recent verkregen onafhankelijkheid.
Verwijzingen naar de voortreffelijkheid van de eigen taal en de culturele rijkdom
die erin besloten ligt, kunnen eenzelfde doel dienen.
Sinds het verdwijnen van de Muur en het wegvallen van de economische grenzen,
ziet men op veel plaatsen in Europa het identiteitsbesef groeien, de wil om de eigen
taal en cultuur te beschermen toenemen, en het nationalisme opleven. Sommigen
vrezen dat de talrijke nationalistische brandhaarden tot een staatkundige en een
taal-culturele balkanisering van Europa zullen leiden. Zover zal het waarschijnlijk
niet komen, want er is ook een tegengesteld proces aan de gang dat veel geruislozer
verloopt en des te krachtiger werkt: dat van de economische en technologische
schaalvergroting (cf. Hooghe 1994). Deze internationalisering van de economie, de
financiën, de media, de computer-netwerken enz. houdt geen rekening met de grenzen
van natie-staten en zal op termijn politiek-bestuurlijke schaalvergrotingen noodzakelijk
maken. Met deze internationalisering gaat ook de opmars gepaard van het Engels
als lingua franca en de verspreiding van bepaalde aspecten van de anglo-amerikaanse
cultuur.
Gelukkig is er ook een compromis mogelijk: de twee elkaar tegengestelde
bewegingen - versnippering en verzelfstandiging aan de ene kant en
internationalisering en globalisering aan de andere - kunnen misschien nog worden
opgevangen in een verzoenend vangnet naar het model van het sinds Maastricht
veelbesproken Europa van de Regio's.
Met dank aan Raymond Detrez, Vlado Dukanović, Judit Gera, Agnes Hanko, Jelica
Novaković, Dionysios Potamitis, Zoltàn Ulicśka en Eszter Zelenka voor de
mondelinge infórmatie over het nationalisme in Midden-Europa.
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Een kritiek op de functioneel-notionele benadering met verwijzing
naar de leergang Code Nederlands
Gerdi Quist en Lesley Gilbert (Londen)
Tegenwoordig hoort men vaak zeggen dat de methoden van het vreemde-taalonderwijs
deze eeuw gekenmerkt worden door een pendelbeweging: van het ene uiterste naar
het andere. Op grammatica gerichte methodes worden in snel tempo opgevolgd door
de uitsluitend op betekenis en inhoud gerichte benaderingen. Dat de structurele en
audio-linguale benaderingen - zinspatronen die eindeloos herhaald en geoefend
werden - niet leiden tot het gewenste resultaat van het kunnen communiceren in de
vreemde taal behoeft geen verdere uitleg. Maar de laatste tijd wordt steeds vaker
gehoord dat ook bij de zogenaamde communicatieve methode communicatieve
vaardigheden uitblijven. De teleurstelling over de communicatieve methode heeft
ertoe geleid dat deze methodologie nu min of meer op zijn retour is. Professor Brumfit
sprak onlangs tijdens een lezing op het Institute of Education in Londen over de
post-communicatieve fase.
De slinger gaat weer zwaaien, maar in welke richting? Wij hopen met dit artikel
een bijdrage te leveren aan de kritiek op de communicatieve benadering door deze
te bespreken in de context van Nederlands als Vreemde Taal.
Strikt genomen is er niet slechts één ‘communicatieve methode’. Het is eerder een
overkoepelend begrip voor een aantal verschillende interpretaties die met elkaar
gemeen hebben dat het inhoudsaspect van taal centraal staat. De interpretatie van de
communicatieve methode die de meeste invloed heeft gehad - vooral vanwege het
feit dat de auteur hiervan (Wilkins) de richtlijnen van de Council of Europe heeft
beïnvloed - is de functioneel-notionele benadering. Deze aanpak kenmerkt ook het
nationale leerplan voor het vreemde-taalonderwijs in het Verenigd Koninkrijk. Een
Nederlands voorbeeld van deze benadering is Code Nederlands, een uit twee delen
bestaande taalleergang voor volwassenen.
Het uitgangspunt van Wilkins' (1976) methode is dat het accent van een taalleergang
niet op de taalvorm moet liggen maar op de communicatieve inhoud. Hiertoe krijgen
de leerders de taal niet aangeboden in kleine stukjes grammatica die langzamerhand
worden opgebouwd om zo het hele taalsysteem te verwerven, maar in grotere hapklare
brokken van taalhandelingen, verwerkt in authentiek aandoende dialogen. Wilkins
onderscheidt verschillende betekenisniveaus - 1) het grammaticaal-semantische
niveau - het koppelen van inhoud en vorm 2) het attitude-niveau - taalelementen
waardoor een houding wordt aangegeven, en 3) taalhandelingen.
Het aanbieden van taalhandelingen en noties vormt echter het hoofdpunt in een
functioneel-notionele aanpak; de andere betekenisniveaus zijn hieraan
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ondergeschikt gemaakt. Het gaat er namelijk om wat de leerder met de taal kan doen.
Ook bij Code Nederlands vinden we deze drie betekenisniveaus terug. Inhoud en
vorm zijn voor zover mogelijk aan elkaar gekoppeld, bijvoorbeeld: de structuur van
de modale werkwoorden is ingebed in de functie toestemming geven (je mag, je
kunt) en het praten over familie is gekoppeld aan het uitdrukken van bezitsrelaties,
(Jacques' eerste vrouw etc.)
Het attitude-aspect is enigszins geïntegreerd in de taalhandelingen door deze te
presenteren in verschillende registers, bijvoorbeeld een antwoord weigeren op beleefde
en onbeleefde wijze, of zich voorstellen op formele en informele manier, maar dit
is slechts in enkele gevallen gebeurd. Over het geheel genomen wordt er aan dit
aspect de minste aandacht besteed.
In de praktijk betekent het functioneel-notionele uitgangspunt dat de lessen in een
strakke context zijn geplaatst van een taalgebruikssituatie (bijvoorbeeld bij de
schoenmaker, op het postkantoor) waarin de rolverdeling tussen participanten duidelijk
is weergegeven (bijvoorbeeld klant-verkoper etc.) en waar specifieke taalhandelingen
worden uitgevoerd. De grammaticale punten sluiten aan bij de taalhandelingen.
Er doen zich verscheidene problemen voor bij deze aanpak. Om te beginnen leidt
de beperktheid van de context er onvermijdelijk toe dat sommige uitdrukkingen heel
situatie-specifiek zijn. Uitdrukkingen worden binnen een bepaalde situatie aangeleerd
en deze zijn niet automatisch van toepassing op andere situaties. Er zijn verschillende
gradaties in stijlvormen, bijvoorbeeld: van het vrij grove ‘dat ga ik niet aan je neus
hangen’ tot het neutrale ‘dat zeg ik liever niet’. Deze gradaties krijgen geen
afzonderlijke aandacht. Dit kan ertoe leiden dat, als uitdrukkingen niet worden
geoefend in verschillende situaties en contexten, de leerder de uitdrukkingen gaat
gebruiken in niet passende situaties. Een ander probleem is dat het vrijwel onmogelijk
is om een serie gestructureerde oefeningen te ontwerpen waarin taalfuncties en noties
daadwerkelijk gebruikt worden in een gestructureerde communicatieve context.
Hoeveel gebruikssituaties kan men bedenken bij ‘iemand corrigeren’ of bij ‘een
ander thema aansnijden’? En hoeveel oefeningen kan men bedenken bij taalfuncties
waarbij de leerder ook daadwerkelijk een eigen betekenis kan overdragen? De
oefeningen in deel 1 van Code Nederlands zijn dan ook vrij beperkt en richten zich
bovendien met name op het ontwikkelen van de receptieve vaardigheden. De
oefeningen bestaan voor een groot gedeelte uit meerkeuzevragen waarbij de leerder
een passende reactie moet kiezen bij een specifieke taalsituatie. Het aantal produktieve
verwerkingsoefeningen is zeer gering en richt zich met name op invuloefeningen; al
dan niet dialogen die compleet gemaakt moeten worden door de juiste formulering
van een taalhandeling in te vullen. Deze oefeningen bieden o.i. weinig steun aan het
leren omgaan met onverwachte taalsituaties.
Het kenmerk van de functioneel-notionele benadering, het rollenspel, wat
uitentreuren op scholen in het VK wordt geoefend, komt merkwaardigerwijs weinig
voor in deel 1. De oefeningen blijven op zinsniveau en er wordt niet van de leerders
verwacht dat zij stukken tekst of dialogen voortbrengen.
In NEM XXIX, 2 (mei 1991) bekritiseert Nieuwborg Code Nederlands deel 1
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om een vergelijkbare reden: er gaat naar zijn zeggen te weinig aandacht uit naar het
overbrengen van werkelijke communicatieve inhoud, maar de methodologie richt
zich op ‘het inslijpen van functionele klaar-voor-gebruik diepvrieszinnen’. Overigens
wordt in Code Nederlands deel 2 wel degelijk aandacht besteed aan het rollenspel
en het overdragen van een persoonlijke inhoud. In les 32 bijvoorbeeld wordt van de
leerders gevraagd om de voor- en nadelen van verschillende energievormen te
bespreken. Een goed voorbeeld van een communicatieve oefening. Alleen kunnen
leerders van een vreemde taal met zo'n opdracht niet uit de voeten voordat het
materiaal met hen besproken is en de opdracht is voorbereid wat betreft de
woordenschat en structuren die nodig zijn om de taak goed uit te voeren, tenzij met
gebrekkig Nederlands genoegen wordt genomen en het acceptabel wordt geacht dat
leerders overmatig terugvallen op communicatiestrategieën. Doordat de
functioneel-notionele methode gericht is op taalhandelingen, wordt er verder geen
aandacht besteed aan het langzaam opbouwen van het taalsysteem. Daardoor is het
ook niet mogelijk om echte communicatieve oefeningen voor te bereiden; immers
de leerder heeft alleen bepaalde uitdrukkingen geleerd en heeft geen expliciete kennis
van het taalsysteem noch ervaring in het toepassen van zinspatronen in andere
situaties.
De leerder is daardoor niet in de positie om de taal te gebruiken en een eigen
inhoud te geven aan zijn werkelijkheid. Als docent kunnen we niet voorspellen in
welke situaties de leerder zich zal begeven en wat zijn taalbehoeften precies zijn. De
leerder heeft dus niet zoveel aan speciale zinnetjes die hem helpen bij het ‘zich
excuseren’ of bij het ‘onderbreken van iemand’, maar hij heeft gereedschap nodig
dat hem kan helpen creatieve taaluitingen te vormen. Ook komt in Code Nederlands
het ontwikkelen van cognitieve taalfuncties, zoals bijvoorbeeld ‘argumenten tegen
elkaar afwegen’, nauwelijks aan de orde.
Het gebrek aan logische opbouw van de oefeningen betekent dat zij nauwelijks
als zodanig getypeerd kunnen worden, maar dat zij eerder toetsen zijn. Van de leerder
van een vreemde taal, die ten slotte uitsluitend van het cursusboek en de docent
afhankelijk is om taalaanbod te krijgen, mag niet verwacht worden dat hij oefeningen
kan uitvoeren tenzij dit goed is voorbereid wat betreft woordenschat en taalvorm. In
feite lenen sommige functies en taalgebruikssituaties zich beter dan andere om
gestructureerd te oefenen met bepaalde taalaspecten. Puur praktische functies zoals
‘boodschappen doen’ en situaties als ‘op het postkantoor’ zijn erg beperkt in de
mogelijkheden om met de taalvorm te oefenen en zinspatronen toe te passen, maar
een vrij ongedefinieerde functie als ‘praten over het verleden’ kan een rijk scala
opleveren aan oefeningsmogelijkheden voor de opbouw van het taalsysteem in een
communicatieve context.
Dit brengt ons tot het volgende, en voornaamste, punt van kritiek op de
functioneel-notionele methode.
Doordat het materiaal in de functioneel-notionele aanpak is geselecteerd op basis
van het bruikbaarheidsaspect van de taalhandelingen en niet door middel van het
langzaam opbouwen van het taalsysteem, zit er geen duidelijke progres-
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sie in deze methode. Hoe kan men taalhandelingen immers prioriteren? Wilkins zelf
zei dat er geen simpele functies bestaan die netjes aansluiten bij simpele taalvormen.
De ‘handigste’ functies worden het eerst aangeboden, zodat de taal onmiddellijk
getoetst kan worden aan de werkelijkheid. Maar een ‘handige’ taalfunctie zoals
‘zichzelf voorstellen’ kan vrij ingewikkelde structuren bevatten. Dit probleem zien
we dan ook terug in Code Nederlands, waar in de eerste les al zeer uiteenlopende en
gecompliceerde grammaticale structuurverschijnselen voorkomen. De beginner kan
deze structuren uiteraard niet analyseren en zich eigen maken. Dat wordt ook niet
van hem verwacht. Bepaalde zinnen moeten uit het hoofd geleerd worden en in de
juiste context weer herhaald worden. Dit betekent dat een groot beslag wordt gelegd
op de geheugencapaciteit van de leerder en geen gebruik wordt gemaakt van de
analytische inductieve capaciteiten van de volwassen leerder. Het leren van een
vreemde taal is een geheel ander proces dan het verwerven van de moedertaal zoals
onder andere Vygotsky (1987) heeft aangetoond. In de taalmethoden voor het
vreemde-taalonderwijs moet daar rekening mee gehouden worden.
De veronderstelling van de aanhangers van de communicatieve methode dat door
de taal daadwerkelijk te oefenen in gesimuleerde situaties (bij de groenteboer, de
stomerij, enz.) de taalvorm min of meer automatisch verworven zou worden, blijkt
geheel onjuist (Widdowson 1990).
Misschien is dit idee bruikbaar in de context van het leren van een tweede taal,
waar de leerders bloot staan aan een constant spervuur in de doeltaal. Maar in de
context van het leren van een vreemde taal, is de docent degene die het taalaanbod
leidt. De selectie en ordening moet daarom gericht zijn op het zo efficiënt mogelijk
opnemen en toepassen van de nieuwe taalelementen.
Ondanks de grote meningsverschillen over de toe te passen methoden zijn de
meeste taaldidactici het erover eens dat de leerders de regels van het taalkundige
systeem zowel als die van het natuurlijke taalgebruik moeten beheersen om
betekenisvolle en correcte taaluitingen te produceren. Zoals Widdowson (1981) zei:
leerders moeten zowel de regels van ‘use’ als ‘usage’ kennen.
Searle wijst ons in zijn werk over filosofische taalkunde op het feit dat een
spreekhandeling (speech act) zowel bestaat uit een intentie om iets te willen bereiken
(illocutionary force) als uit een mededeling (proposition). Om effectieve communicatie
tot stand te brengen zijn grammaticale en contextuele aanwijzingen nodig. De
functioneel-notionele benadering gaat alleen in op de intentie van de communicatieve
handeling en niet op de mededeling of verwijzing, noch op hoe de intentie ook
weerslag kan krijgen door het manipuleren van de taalvorm.
Elke discussie over taalmethoden zou eigenlijk moeten beginnen met de vraag
hoe taal geleerd wordt. De verschillende gangbare methoden in het
vreemde-taalonderwijs zijn gebaseerd op theorieën over hoe men een taal verwerft.
Maar er is vooralsnog te weinig bekend over het eigenlijke leerproces. In het bestek
van dit artikel kunnen we niet verder op deze vraag ingaan. In het kort: sommige
onderzoekers, zoals Krashen, hangen de theorie aan dat ‘leren’ (lees: grammaticale
kennis) niet automatisch tot taalverwerving leidt. Hij geeft echter
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geen uitsluitsel over hoe dit proces dan wel tot stand komt. Anderen zeggen dat
‘leren’ van expliciete kennis wel in ‘taalverwerving’ overgaat als er voldoende wordt
geoefend. Weer anderen zien een verband tussen het ‘gebruiken’ van de taal en
‘verwerving’, maar dit kan uiteraard niet van toepassing zijn op het leren van een
vreemde taal, waar zich geen echte gebruikssituaties voordoen. Voor een uitgebreidere
discussie van deze theorieën verwijzen we naar Ellis (1985). De pendelbeweging in
theorieën en methoden heeft geleid tot nieuwe inzichten, die daarna even zo vrolijk
weer werden afgedankt.
Maar ondanks de kritiek die wij op de functioneel-notionele methode te berde
brachten, heeft deze wel degelijk belangrijke inzichten voortgebracht die we moeten
behouden en toepassen. Wij moeten aandacht besteden aan taalhandelingen. Leerders
moeten formulaire uitdrukkingen leren in bijbehorende situaties, omdat deze
uitdrukkingen in ons taalgebruik voorkomen. Ook mogen we het belang van
persoonlijke inhoud van lessen niet vergeten, zoals Nieuwborg ons duidelijk maakte.
En de grammaticale methode leidt, mits goed toegepast, tot het langzaam opbouwen
van een taalsysteem waardoor de leerder veel creatieve uitdrukkingen kan
voortbrengen.
Elke theorie heeft bepaalde inzichten verworven, die de moeite waard zijn om te
behouden. De slinger gaat weer zwaaien, maar naar wij hopen niet naar de één of
andere extreme kant. Wij moeten zoeken naar een synthese van de verschillende
inzichten, die kan leiden tot een goed gestructureerde methode waarin taalaanbod
en oefeningen goed op elkaar aansluiten, met een oplopende moeilijkheidsgraad en
waar zowel taalkundige als communicatieve vaardigheden aandacht krijgen.
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Diep in de druipsteengrot
Kroniek van de poëzie
Theo Hermans (Londen)
Bestaat Wim Kok? Een wat rare vraag misschien, maar toch. Als we gemakshalve
de kennistheoretische, taalfilosofische en metafysische kanten van de kwestie even
buiten beschouwing laten, ligt het antwoord voor de meesten van ons redelijk voor
de hand. Om kort te gaan: ja dus. Nu een iets moeilijker vraag: bestaat Marieke
Jonkman, en zo ja, hoe? Voor wie een goed geheugen heeft of, bij ontstentenis
daarvan, zich de moeite getroost terug te bladeren naar NEM van februari 1992, kan
het antwoord op het eerste lid van de vraag niet bovenmatig lastig zijn: Marieke
Jonkman publiceerde in maart 1991 haar debuutbundel Dochters van het donker.
Sindsdien verscheen nog een tweede bundel, die Pleiaden heet. En onlangs is er een
derde bijgekomen, Dieptevrees (Amsterdam, Van Oorschot, 1993; 79 blz.). Ja, zo te
zien bestaat ook Marieke Jonkman dus. Over het ‘hoe’ van haar bestaan valt echter
weinig te zeggen, want van bij het begin heeft zij alle publiciteit angstvallig gemeden.
Een vrouw, zoveel blijkt wel uit haar voornaam.
Mis, lezer. Marieke Jonkman bestaat wel op een of andere manier, maar hoe dan ook
op een ongewone en gecompliceerde manier. Immers, omstreeks de tijd dat
Dieptevrees op de markt kwam, stonden er in Trouw en in NRC Handelsblad twee
interviews met de auteur. Die bleek voor de burgerlijke stand Henk van der Ent te
heten, leraar Nederlands en ook bekend als de dichter Anton Ent, onder wiens naam
in de jaren '70 verscheidene bundels het licht zagen bij christelijke uitgeverijen en
die sinds 1983 nog een viertal collecties bij de Arbeiderspers liet verschijnen. Hoezo,
Marieke Jonkman is dus eigenlijk een man? Hier is juist een genuanceerd ‘ja en nee’
geboden. Ja, Henk van der Ent maakt blijkbaar gebruik van twee pseudoniemen,
waarvan één vrouwelijk, ongeveer zoals mevrouw Catharina Dessaur onder het
mannelijke pseudoniem Andreas Burnier aan literatuur doet. Maar nee, Marieke
Jonkman is niet zonder meer Henk van der Ent, en al evenmin is zij Anton Ent. Zij
is de vrouwelijke stem in en van Van der Ent, geen speels geconstrueerde persona
of gezochte maskerade, maar een psychische afsplitsing van de schrijvende Van der
Ent. Naar diens eigen zeggen schrijft hij reeds dertig jaar gedichten die in feite van
‘de ander’ in hem afkomstig zijn. Vroeger herschreef hij die verzen, richting Anton
Ent, maar sinds enige jaren kan hij het opbrengen ze onder een aparte, vrouwelijke
auteursnaam te publiceren. Voor zover zowel Anton Ent als Marieke Jonkman
authentieke belichamingen zijn van de creatieve dichtersziel van Henk van der Ent,
geven zij gestalte aan een merkwaardige vorm van poëtische tweeslachtigheid.
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De ironie van dit alles is niet alleen dat Marieke Jonkman door de kritiek zoveel
vlugger is opgemerkt dan Anton Ent en zoveel hoger wordt aangeslagen, maar ook
dat van nu af aan haar gedichten onherroepelijk anders gelezen zullen worden. De
verrassende onthulling van Marieke Jonkmans identiteit, voor Van der Ent wellicht
een bevrijding, plaatst de lezer voor een probleem. Natuurlijk zijn wij er allemaal
van doordrongen dat de instantie die in de verschillende gedichten van een
poëziebundel aan het woord is, niet zomaar met de biografische auteur vereenzelvigd
mag worden. Desondanks hebben lezers de neiging - tenminste, dat neem ik aan om achter al die stemmen die van gedicht tot gedicht op hen af komen waaien, een
samenhangende persoonlijkheid te construeren. Die kan gerust Lucebert of Rutger
Kopland heten, ook al weten we dat dit niet meer dan gefingeerde dichtersnamen en
dus maskers, façades, firmanamen zijn. De eenheid van toon in al de boeken waar
de firmanaam Lucebert of Kopland op prijkt, nodigt de lezer ertoe uit zich een
dichterlijke persoonlijkheid voor te stellen naar analogie met, en meestal niet eens
zo ver verwijderd van, de echte personen Lubertus Swaanswijk en Rutger van den
Hoofdakker. Wanneer deze dichters worden geïnterviewd, op televisie verschijnen
of ergens voorlezen, spreken zij tenslotte als echte mensen over eigen werk. Maar
hoe klinkt Marieke Jonkmans voorleesstem? Van der Ents gespletenheid is uit geen
gesprek over zijn poëzie meer weg te denken. En zo is voortaan voor de lezer ook
Marieke Jonkmans dichterlijke stem fataal aangetast door een weten dat, hoewel
theoretisch wellicht ontoelaatbaar, zich niet zomaar laat wegdrukken.
Van der Ent heeft echter al aangekondigd dat Marieke Jonkman zal blijven publiceren,
en dat is maar goed ook. Zo verplicht hij ons hem en haar ernstig te nemen en
bovendien de regels van het literaire spel te blijven eerbiedigen. Hoogstens mag de
lezer zich afvragen of Marieke er in haar verzen echt zo sterk de nadruk op moet
leggen dat zij een vrouw is en dus een vrouwelijk lichaam heeft en vrouwekleren
draagt. En waar de lezer vroeger hoogstens gedacht zou hebben dat deze dichteres
zich daarmee van haar zelfbewuste of behaagzieke kant laat zien, rijst nu het
vermoeden dat hier iemand - een hij - zichzelf er uit alle macht van moet overtuigen
dat er wel degelijk een vrouw aan het woord is. Tegenover dergelijke existentiële
twijfels staat echter de merkwaardige eenheid van taal en benadering in Marieke
Jonkmans oeuvre. Net als in Dochters van het donker het geval was, vertoont
Dieptevrees een heel precieze, mathematische structuur met spiegeleffect: negen
reeksen van respectievelijk 9-7-5-3-1-3-5-7-9 gedichten. Het alleenstaande centrale
gedicht, ‘Het scherpst van de snede’ geheten, is langer dan de andere en klieft de
bundel doormidden. Het is ingedeeld in drie strofen, waarvan de middelste, het
scharnierpunt van het hele bouwsel dus, heel dicht bij een zelfdefinitie komt - die
gezien de identiteit van de schrijfster niet als een vanzelfsprekendheid verwoord kan
worden:
Geloven wil ik wat ik voel. Ik val
uiteen, een kosmos die mijn zwijg-
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zaamheid betreurt, houdt niets bijeen.
De mond wil open, dicht de wond.
Ik ben mijn tweede kant, een uiteengeslagen krant op een perron.
Vele malen ben ik in het nieuws
geweest zodra mijn dochter stond
en lachende haar dood bezong:
Mijn herder laat ik vrolijk gaan.

Vooral de onsentimentele toonaard van de hele strofe is kenmerkend voor Marieke
Jonkman. Een verhalende lijn lijkt Dieptevrees niet te bevatten, want we zien de
ikpersoon sprekend optreden in steeds wisselende omstandigheden en rollen. Constant
aanwezig is echter het beeld van een wat onzekere vrouw die strijd moet leveren om
zich overeind te houden. Zij is gewond, geschonden, beschadigd, ten prooi aan
mentaal en fysiek geweld, maar van gelatenheid of aanvaarding is geen sprake. Zij
vecht koppig tegen haar depressies, verdraagt de mannelijke heerszucht onwillig,
koestert haatgevoelens en zint op wraak. Het is dit passief en actief verzet dat de
meeste van haar gedichten zo stekelig en bijwijlen vlijmend maakt. Die heel eigen,
kortaangebonden toon laat de lezer tevens toe zich met de ikpersoon te identificeren
alsof die echt bestond. Zo'n resultaat is een prestatie.
In hetzelfde jaar waarin Marieke Jonkmans debuut verscheen, 1991, publiceerde ook
Anna Enquist haar eerste bundel, Soldatenliederen. Die kreeg meteen de
Buddingh'-prijs. Het jaar daarop sleepte Jachtscènes de Van der Hoogt-prijs in de
wacht. Inmiddels ligt Een nieuw afscheid (Amsterdam, Arbeiderspers, 1993; 65 blz.)
op tafel, Enquists derde bundel in drie jaar tijd en na nauwelijks drie maanden al aan
zijn derde druk. Dan zwijgen we nog van haar roman Het meesterstuk, die naar
verluidt ook in razende vaart geschreven werd en waarvan de Duitse vertaalrechten
al verkocht waren nog voor de Nederlandse versie de boekhandels bereikte. Behoorlijk
succesrijk mag Anna Enquist dus heten, en ja hoor, zij bestaat, op papier althans,
want de persoon achter het pseudoniem heet anders en is werkzaam in dezelfde
psychotherapeutische branche als de Kopland die eigenlijk Van den Hoofdakker
heet. Overigens hebben Enquists forse produktietempo, haar commercieel succes en
de kritische waardering die haar ten deel is gevallen, intussen ook tot een paar hoogst
venijnige aanvallen geleid, maar daarover handelt een andere bijdrage in dit nummer.
Evenmin als de verzen van Marieke Jonkman klinken die van Anna Enquist ooit
berustend, lankmoedig of nostalgisch. Beiden zijn vaak emotioneel en zelfs pathetisch,
maar Enquist komt als volwassener, rijper en genuanceerder over. Een nieuw afscheid
wordt bijeengehouden door het thema dat in de titel benoemd is: afscheid nemen,
vertrekken, achterlaten en achtergelaten worden. Drie gedichten over de
ontdekkingsreiziger James Cook pakken verschillende aspecten van het thema op,
telkens vanuit een andere invalshoek. Veel dichter
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bij huis liggen de verzen, verspreid over de bundel, waarin een moeder het heeft over
de kinderen die, eenmaal opgegroeid, het ouderlijk huis verlaten: opstandigheid,
begrip, weemoed, bezitsdrang, angst voor de komende leegte, de benauwing van
vereenzaming en dood, al die krachtig opwellende en tegenstrijdige gevoelens lopen
in de gedichten door elkaar heen en moeten in toom worden gehouden. Iets daarvan
zit zelfs in een korte en betrekkelijk rustige tekst als ‘Weggaan’, hoewel die zich tot
één aspect beperkt en in het midden laat wie er vertrekt en met welke bestemming:
Moedwillig afscheid waar wrok noch
zucht toe aanzet; het vee verlaat
de vredige wei voor een verdere helling.
Behagen trekt aan de benen: toch opstaan,
de haard is aan, de letters liggen daar
nog. Niet het halve glas omstoten
maar gaan. Buiten graag: sneeuw,
maanlicht, vermoeden van een weg.

Een ander kort gedicht, ‘Winterdag’, even ingehouden en treffend in zijn eenvoud,
kijkt terug naar een gelukzalig moment dat alleen nog in de herinnering bestaat,
losgezongen van duur, ouder worden en het verstrijken van de tijd. Zijn meerwaarde
onleent dit vignet echter aan de volstrekt onsentimentele context waarin het verschijnt:
Mijn zoon was zeven jaar; zijn schaatsen
waren veel te groot. Wij zagen vissen en
een kikker onder ijs, suisden langs riet,
langs elf verzonnen steden, aten bevroren
chocola en zaten op de wal. Wij vonden
in het veen een potscherf. Heel de wereld
lag helder en droog aan onze voeten.

Waar Anna Enquists Een nieuw afscheid het vertrek van de kinderen uit het ouderlijk
huis beziet uit het standpunt van de moeder, gaat het in Moedertaal, de nieuwe bundel
van Charles Ducal, over de zoon die zich juist van de moeder probeert los te maken.
Net als Anna Enquist debuteerde Charles Ducal vrij laat, is zijn dichtersnaam een
pseudoniem, mocht hij de Van der Hoogt-prijs in ontvangst nemen en produceerde
hij inmiddels ook een prozaboek, De meesterknecht. Dat Moedertaal
(Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 1994; 61 blz.) zijn derde poëziebundel is, moet toeval
heten. Of niet. In zijn vorige bundels, uit 1987 en 1989, behandelde de dichter zijn
gecompliceerde verhouding tot zijn echtgenote en zijn vader. Dat het nu over de
moeder gaat, trekt een lijn door. Anders dan Anna Enquist zorgt Charles Ducal voor
strak gecomponeerde verzamelingen waar een verhalend patroon in zit, het geheel
keurig omlijst door een proloog en een epiloog. Ook in afzonderlijke gedichten
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is hij klassieker van vorm, met een voorkeur voor gedichten bestaande uit drie
kwatrijnen en ruim gebruik van assonantie. Pathos houdt hij klein door een
ontnuchterende, laconieke toon, op het sardonische af.
De moedertaal waar het in Moedertaal over gaat is letterlijk de taal van de moeder.
De bundel begint met de geboorte van de zoon en werkt zich naar diens volwassenheid
toe. Met moeite maakt de zoon zich los van moederlijke geborgenheid, moederbinding
en moedertaal. Tot in de relatie tussen de volwassen man en zijn vrouw nestelt zich
het beeld van de moeder. Naarmate de moeder ouder wordt en aftakelt, voorziet de
zoon haar dood en probeert hij zich tegen dat gevreesde moment te wapenen. Maar
als de zoon zichzelf wil worden en zijn eigen weg als schrijver wil vinden, moet hij
zich tegelijk losscheuren van zijn geboortegrond, inclusief de taal van die plek. Dat
juist dit aspect aandacht krijgt, is veelzeggend. Aangezien Ducal een Vlaming is,
valt zijn moedertaal immers niet met de standaardtaal samen:
Ik wil hier weg. Ik schrijf gedichten
om mij uit te rekken tot Amsterdam,
om uit te botten, ver van de stam,
in een taal die mij niet kan verplichten,
geen moedertaal, geen borst in de mond,
maar instrumenten, spraakkunst
en woordenboek, om een ik te enten,
liefdeloos, hoog boven de grond.

Ondanks de globale eenheid van tijd, plaats en handeling blijft Moedertaal verrassend
en intrigerend doordat Ducal voortdurend zijpaden inslaat en via telkens andere
beelden en metaforen nieuwe toetsen aanbrengt, al gaat het voor mijn gevoel wat te
vaak en te nadrukkelijk over ‘de’ poëzie en ‘de’ literatuur.
Een duidelijke eenheid van tijd, plaats en handeling vormde het grondvest en stramien
van de vorige bundel van Erik Spinoy, de prijzenswaardige Susette (1990). In diens
nieuwe verzameling, Fratsen (Amsterdam, Arbeiderspers, 1993; 57 blz.), is daar
geen sprake van. De titel geeft al aan dat hier minder voorspelbare sprongen gemaakt
worden. Dat gebeurt ook. Waar in Susette de hartstocht tussen Hölderlin en Susette
Gontard de rode draad vormde, zijn de literaire verwijzingen in Fratsen veel minder
grijpbaar. Sommige zijn herkenbaar genoeg: Trakl, de Bijbel, Emily Brontë,
Heraklitus, steeds slaagt Spinoy erin die referenties in een zorgvuldig uitgezette
context ten volle maar onopvallend te benutten. Zo lokt hij de lezer naar de meer
raadselachtige verzen in de bundel, gedichten die wel aan de uitgedunde visioenen
van Van Ostaijens latere werk doen denken of mogelijk een heel andere echo
verbergen, zoals in ‘Het gastmaal’ (Plato, Symposium?):
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Terwijl het sterfelijk vlees
beweegt
beweegt
het einde zich. Lang hangt het
stil, diep in de grot
waar druipsteen druipt en het
zoals een afgrond zwijgt.
Draait het zich om,
dan spreidt het
harde, zwarte vlerken uit.

Het listige van dit gedicht zit in het gebruik van het woordje ‘het’. Maar ook als bij
een tweede lezing dat gebruik volkomen grammaticaal geduid wordt, blijft er genoeg
dreiging en raadsel over. Natuurlijk kan men het de dichter kwalijk nemen dat hij
niet meer richtingwijzers en toelichtingen voor een goed begrip geleverd heeft.
Daarmee zou men Spinoy echter tekort doen. Fratsen bevat ondanks zijn luimige
titel een groot aantal scherpgeslepen gedichten waar zoveel ernst en vakmanschap
uit spreekt dat de lezer er gerust van uit mag gaan dat hier geen grillige woordkramerij
maar berekenend vernuft in het geding is. Het peilen naar echo's en betekenissen
hoort daar bij.
De precisie waarmee Erik Spinoy te werk gaat, kenmerkt ook Arie van den Berg,
die onlangs - na twintig jaar! - weer een bundel uitbracht: Blijmoedig aan het graf
te denken (Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 1994; 41 blz.). Hoe lang Van den Berg
aan een gedicht werkt, weet ik niet, maar dat hij er zijn tijd voor neemt, lijdt geen
twijfel. Het resultaat is er naar. Waar Ducal af en toe hortend klinkt, Enquist wel
eens morsig is en Marieke Jonkman soms slordig, daar is Van den Berg tot in de
puntjes gepolijst, op en top áf. Blijmoedig aan het graf te denken is een verzameling
schitterende en absoluut uitzonderlijke miniaturen, tegelijk lichtvoetig en bloedserieus,
helder en elliptisch, volstrekt begrijpelijk en uitermate eigenzinnig. De bundel,
zesentwintig gedichten in totaal, bestaat uit een prolooggedicht en drie reeksen. De
eerste gaat over vergankelijkheid, verandering en herinnering, de tweede tekent een
aantal vogelportretten en natuurtaferelen, en de derde, in de vorm van schetsen voor
een opera, verhaalt de even onwaarschijnlijke als onmogelijke liefde tussen een freule
en een beo: de eenzame dame bezit een stem die vleugels heeft maar vliegen kan zij
niet, en de gekooide uitheemse vogel kan wel mooi praten maar is enkel stemgeluid.
Van den Bergs gedichten zitten, zoveel is wel duidelijk, boordevol raffinement en
fantasie. Ik schrijf er tot slot één over, het pittige vogelgedicht ‘northern cardinal’.
Het is eigenlijk te lang om hier in zijn geheel te citeren, maar ik doe het toch:
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vanmorgen brengt de kardinaal zijn gade
een proeve van de oogst van vorig jaar zij, goedgebekt, begroet zijn offer
kort,
want voor een nest is haar de struik te kaal
te kaal want amper maart: de zit
te kil, haar kuif nog niet
zo gloedvol als de liefde wil,
dus wil
zij op dit vroege uur geen liefde
geen liefde tot jong blad verhult
dat met de sneeuw het dons is afgeschud,
en dat de huiver die het lijf bekruipt
geen kou
want hartstocht is, dat is
geen tocht, maar adem voor een lied
dat ingehouden in de borst
de witte maanden uit moet snikken tot
de twijg
het ei wil dragen
dan presenteert de kardinaal zijn gade
opnieuw een staaltje van de oogst, en zij,
de muts vol vuur, beproeft zijn offer
kort en slikt
en bukt, en maakt zich gretig breed

Dit, lezer, was meteen mijn laatste poëziekroniek. Na vijftien jaar en dertig kronieken
met signalementen van zo'n honderddertig bundels (inclusief negen bloemlezingen),
houd ik er mee op. Geen nood: de kroniek leeft voort. Hij gaat over in andere en
vaardiger handen, die van grootmeester Kees Fens nog wel. Daar wordt dit bedrijf
alleen maar beter van.
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De nieuwe Vlaamse taalstrijd
Kroniek van Land en Volk
Guy Janssens (Luik)
Vlaanderen is in de loop van de laatste drie decennia het meest welvarende deel van
België geworden en door de in 1993 voltooide federalisering geniet het ook definitief
verregaande autonomie (zie daarover deze kroniek in NEM XXXII-2, 1994). Daarmee
heeft de Vlaamse Beweging, die kort na de stichting van België (in 1830) haar lange
strijd voor de Vlaamse emancipatie begonnen was, haar doel ten slotte bereikt.
Een vaker gehoorde stelling is, dat de strijd voor de eigen taal en cultuur - tegen
de dominantie van het Frans - de motor was die tot de Vlaamse ontvoogding en bloei
heeft geleid. Nu dat laatste bereikt is, en de Vlamingen sinds de jaren zeventig ook
zelfbeschikking hebben op taalgebied, zou men kunnen verwachten dat de taalstrijd
een natuurlijke dood sterft. Niets is echter minder waar. Het lijkt er zelfs op dat de
Vlaamse taalstrijd een nieuwe impuls en inhoud heeft gekregen. Hij manifesteert
zich de laatste jaren op twee terreinen: de positie van het Nederlands in België en in
Europa, en de taalnorm in Vlaanderen.
In deze kroniek wordt op basis van gebeurtenissen en publikaties uit - ruim
genomen - het afgelopen jaar, een overzicht gegeven van deze ‘nieuwe’ taalstrijd en
worden ook enkele mogelijke oorzaken ervan op een rijtje gezet.

De positie van het Nederlands
Het Nederlands heeft er in België en in Europa eigenlijk nog nooit zo goed voor
gestaan als vandaag de dag (cf. Naets 1994). Het is de officiële taal van Vlaanderen
(en van Nederland natuurlijk), het is de demografisch, politiek en economisch sterkste
taal van België (vóór resp. het Frans en het Duits), en ze heeft de laatste decennia
flink aan Belgisch-binnenlands prestige gewonnen (cf. Willemyns 1992). Het
Nederlands is ook erkend als één van de officiële talen van de Europese Unie en als
werktaal in de Europese instellingen. Maar omdat het internationaal gezien toch een
‘kleinere’ taal blijft, loopt het voortdurend gevaar door de ‘grote’ talen
gemarginaliseerd te worden. De Vlaamse overheid en verschillende Vlaamse
pressiegroepen, cultuurverenigingen en politieke partijen hebben de laatste jaren
talrijke acties ondernomen om de positie van het Nederlands te verdedigen of te
verstevigen. Ik laat hier enkele recente voorbeelden volgen die betrekking hebben
op het Nederlands in resp. Vlaanderen, Brussel en de Europese Unie.
Een Vlaams decreet uit 1973 schrijft het Nederlands voor als taal voor de contacten
tussen de werkgevers en de werknemers (en voor akten en bescheiden) van in
Vlaanderen gevestigde bedrijven. In de praktijk wordt daarvoor echter vaak een
andere taal - meestal het Engels - gebruikt. Daartegen heeft eind 1993
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de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) geprotesteerd. De SERV
riep het bedrijfsleven in Vlaanderen op om de bestaande wetgeving op het taalgebruik
toe te passen en altijd Nederlands te gebruiken. Tevens vroeg hij van de overheid
meer waakzaamheid op dit gebied. Het antwoord van de Vlaamse overheid liet niet
lang op zich wachten en vormde een duidelijk signaal. In mei 1994 keurde de Vlaamse
Raad een ontwerp van decreet goed dat bedrijven in het Vlaamse gewest verplicht
om ook in contacten met potentiële werknemers het Nederlands te gebruiken, d.w.z.
in personeelsadvertenties, sollicitatieformulieren, psychotechnische tests en
sollicitatiegesprekken. Op die manier werd de onduidelijkheid weggenomen die het
decreet uit 1973 op dat punt bevatte. In haar commentaar op het nieuwe Vlaamse
decreet sprak de Franstalige Belgische krant Le Soir (van 20 en 27 mei 1994) van
een ‘Eigen taal eerst-houding’ (een duidelijke allusie op de slogan van het
extreem-rechtse en ultra-nationalistische Vlaams Blok: ‘Eigen volk eerst’) en van
‘linguïstische zuivering van de arbeidsmarkt’ (een verwijzing naar de etnische
zuiveringen in Bosnië).
In Brussel - de hoofdstad van de Vlaamse gemeenschap, van België en van de
Europese Unie - zijn veel talen met elkaar in contact (en in conflict). De
Nederlandstalige Brusselaars vormen een kleine minderheid. Het Komitee ‘Stop
Euro-Brussel’ betoogde in februari 1994 dat de aanwezigheid van grote aantallen
Eurocraten en andere EU-immigranten een negatief effect heeft op de positie van
het Nederlands in en om Brussel. Voor steeds meer mensen zou Brussel daardoor
immers een Frans-Engelse stad worden. Er moet volgens het Komitee versterkte
controle komen op het taalgebruik door de gemeenten in de Brusselse rand, de
Vlaamse regering moet haar woonpolitiek ten gunste van de Vlamingen in
Vlaams-Brabant voortzetten en uitbreiden, en ze moet het prestige van het Nederlands
zoveel mogelijk verhogen. Om de positie van het Nederlands te verstevigen, startten
het Algemeen Nederlands Verbond en het Vlaams Komitee voor Brussel (VKB) in
maart 1994 de actie ‘Spreek steeds uw taal in Brussel’, om alle Vlamingen ertoe aan
te zetten in alle omstandigheden het Nederlands te gebruiken in de hoofdstad. Het
VKB voerde daarvoor een campagne met affiches, folders en stickers, en op radio
en TV.
De meest geruchtmakende Vlaamse acties voor het Nederlands liggen op het terrein
van de Europese Unie (EU). In veel Europese instellingen worden lang niet alle
officieel erkende talen in de praktijk ook gebruikt (cf. Matthijs 1994). Om
organisatorische en financiële redenen wordt het aantal werktalen vaak tot drie
beperkt: Engels, Frans en Duits, die in sommige gevallen nog met het Spaans en het
Italiaans worden uitgebreid. Alle kleinere talen - waaronder ook het Nederlands vallen dan uit de boot. Wat het Nederlands betreft, wordt daartegen vooral door de
Vlamingen fel geprotesteerd (Nederland heeft zich pas in tweede instantie bij het
Vlaamse protest gevoegd). Bekend is de taalrel rond het Eurokorps. De Belgische
minister van Defensie, de Vlaming Leo Delcroix, heeft in november 1993 de Belgische
deelname aan het Eurokorps afhankelijk gesteld van de erkenning van het Nederlands
- naast het Frans en het Duits - als officiële taal van dat korps. Vooral in de Franstalige
binnen- en buitenlandse pers is toen een hoongelach opgestegen over deze ‘dolle en
absurde Vlaamse
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eis’. Maar na enige Franse en Duitse aarzeling werd aan de taaleis toch gehoor
gegeven. Er rees ook protest - maar met minder succes - tegen de achterstelling van
het Nederlands in het Europese Merkenbureau en er ontstond deining over de
heersende onduidelijkheid inzake consumentenvoorlichting, waardoor bijvoorbeeld
in Vlaanderen produkten kunnen worden verkocht zonder Nederlandstalige etiketten.
De Vlaamse regering heeft het federale Belgische kabinet onder druk gezet om
bij de Europese Raad van ministers aan te dringen op de vrijwaring van de positie
van het Nederlands als officiële taal in alle instellingen van de EU. Tijdens de
Europese Raad in Brussel, in december 1993, bevestigden de staatshoofden - onder
het voorzitterschap van de Belgische premier Jean-Luc Dehaene - het principe dat
alle officiële talen gelijkwaardig zijn binnen de EU. De positie van het Nederlands
is daardoor echter slechts voorlopig gered, want de Europese taalstrijd begint eigenlijk
nog maar pas. In 1995 groeit de Unie immers van twaalf naar vijftien leden (en niet
naar de verwachte zestien, want de Noorse bevolking heeft zich in november 1994
tegen toetreding uitgesproken), waardoor er twee talen bijkomen (Zweeds en Fins).
Voor sommigen is die uitbreiding aanleiding om het talenregime binnen Europa
opnieuw ter discussie te stellen. Naar verluidt zou Frankrijk tijdens zijn
voorzitterschap (in de eerste helft van 1995) voorstellen het aantal werktalen officieel
te beperken tot vijf, en het Nederlands hoort daar niet bij. De Vlamingen (en de
Nederlanders) kunnen hun borst vast nat maken.

De taalnorm in Vlaanderen
De Vereniging Algemeen Nederlands, die in Vlaanderen het AN bevordert, telde
twintig jaar geleden zo'n 9000 leden. Dat aantal is ondertussen afgenomen tot nog
nauwelijks 2000. Deze ontwikkeling is symptomatisch voor de steeds duidelijker
wordende tendens in Vlaanderen om zich van de eenzijdige gerichtheid op de
noordelijke taalnorm af te wenden. De vroegere strijdbaarheid waarmee het AN werd
verdedigd, is nu niet meer zo onverdeeld. Er kunnen momenteel, wat de taalnorm in
Vlaanderen betreft, ruwweg drie strekkingen worden onderscheiden (waarbinnen
overigens nog grotere en kleinere verschillen bestaan).
Er zijn, ten eerste, de traditionele grootneerlandisten of integrationisten, die een
zo groot mogelijke eenheid met het noordelijke Nederlands verdedigen. Als norm
voor het AN nemen zij doorgaans het taalgebruik van de intellectuele kringen in het
westen van Nederland. Voorstanders van deze strekking zijn o.a. de reeds genoemde
Vereniging Algemeen Nederlands en een aantal gezaghebbende Vlamingen zoals de
oud-voorzitter van de Vlaamse Raad, Louis Vanvelthoven, en de Leuvense hoogleraar
en Grote Van Dale-redacteur Guido Geerts.
Diametraal daartegenover staan, ten tweede, de zgn. ‘nieuwe particularisten’.
Militant pleitbezorger van een eigen Vlaamse taal is Charles Vanderhaegen. Hij wil
graag een ‘Algemeen schoon Vlaams’ tot stand brengen, de taal ‘van de

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1995

58
Vlaamse natie, met een eigen volksaard’ (cf. Vanderhaegen 1991 en Burger 1994).
Bekender is de sociolinguïst Kas Deprez, die onder verwijzing naar een aparte
Belgische identiteit en zich beroepend op elementaire tolerantie het bestaansrecht
verdedigt van een Vlaams-Nederlandse taalvariëteit. Hij is van mening dat de
Vlamingen het Nederlands kunnen verrijken met hun Vlaamse woorden, hun
gallicismen en purismen, en hij verwacht dat ook van hen (cf. Deprez 1994).
Maar er is nog een derde groepering, die een soort tussenpositie inneemt. Daartoe
behoren enige neerlandici (onder wie Jozef Van Haver, Johan Taeldeman, Ludo
Beheydt) die met goede argumenten pleiten voor een grotere tolerantie t.o.v. bepaalde
categorieën typisch Vlaamse woorden en uitdrukkingen binnen de standaardtaal, en
voor een erkenning van de Vlaamse uitspraak van het Nederlands. Daarnaast zijn ze
voor een zo groot mogelijke convergentie met het Noorden, zeker op het gebied van
de morfologie en de syntaxis. Deze attitude kan rekenen op ruime sympathie bij de
Vlaamse bevolking.
In vergelijking met twintig jaar geleden is de taalattitude in Vlaanderen dus volop
in beweging en dit blijkbaar ten gunste van een Nederlands met een duidelijk(er)
Vlaams stempel. Deze trend wordt waarschijnlijk ook gevoed door de traditionele
anti-Nederlandse gevoelens en de afkeer van ‘het Hollands’, die nog niet afgenomen
lijken te zijn bij de Vlaamse bevolking (in een recente enquête scoorden de
Nederlanders bij de Belgische jongeren het allerlaagst op de hele Europese
sympathieschaal - cf. De Schepper 1993).

Waarom een nieuwe taalstrijd?
De historische taalstrijd van de Vlaamse Beweging ging over het recht op het gebruik
van de moedertaal in Vlaanderen; hij was gericht tegen het Frans (en later ook tegen
het dialect) en was voor de invoering van een Nederlandse cultuurtaal zoals die in
het Noorden al bestond. De tegenwoordige taalstrijd daarentegen gaat over het recht
op het gebruik van het Nederlands in de EU; hij is gericht tegen ‘de verengelsing,
de verfransing en de verhollandsing’ in het eigen land, en hij houdt een pleidooi in
voor een ruimere Vlaamse inbreng in het Nederlands.
Hoe kan deze nieuwe taalstrijd worden verklaard? Er kunnen verschillende
oorzaken en redenen worden onderscheiden, waarvan sommige met elkaar verweven
zijn.
1. De allereerste oorzaak van de nieuwe taalstrijd is gewoon het voortzetten van
de traditie van de oude. Het is voor Vlamingen ondenkbaar dat ze hun eigen
taal, waarvoor ze zo'n lange en moeizame strijd hebben geleverd, zouden
opgeven. De oude taalstrijd vormde een belangrijk onderdeel van de grotere
strijd voor de emancipatie van Vlaanderen (cf. Wils 1994): de taal(strijd) is
daardoor het zo goed als onaantastbare symbool geworden van de Vlaamse
identiteit en autonomie.
2. Een tweede reden voor de verdediging van het Nederlands sluit aan bij de eerste.
Vlaanderen wil het buitenland duidelijk maken dat het nu een nieuwe
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3.

4.

5.

6.

7.

status heeft: die van een autonome deelstaat binnen een federale staatsstructuur.
Het wil zich als natie en als (deel)staat manifesteren, en de vlag die daarvoor
gebruikt wordt, is als vanzelfsprekend de taal, die voor Vlaanderen immers een
historisch-ideologische lading heeft.
Tegelijk met de politieke verzelfstandiging en de economische macht van de
deelstaat Vlaanderen is het besef van eigenwaarde gegroeid. Dit versterkt het
verlangen naar een meer uitgesproken eigen taalidentiteit: een Nederlands met
een duidelijk Vlaamse inslag. Het gebruik van zulk Nederlands is een middel
geworden om zich cultureel en politiek als Vlaming te identificeren en te
afficheren (cf. Walravens 1994).
Het toegenomen besef van eigenwaarde kan echter ook leiden tot
zelfgenoegzaamheid en particularisme. Jozef Deleu en anderen hebben er al
herhaaldelijk op gewezen dat Vlaanderen sinds enige tijd een referentiekader
hanteert dat zich tot het eigen land beperkt, waardoor de zelfgenoegzaamheid
en kneuterigheid welig tieren. Daaruit kan voor sommige Vlamingen het
verdedigen voortkomen van een ‘algemeen beschaafd Vlaams’ (een tussentaal
die noch zuiver dialect, noch correct Nederlands is en die door Geert van
Istendael in Het Belgisch labyrint ‘Verkavelingsvlaams’ werd gedoopt), tegen
het zogenaamde ‘Hollandse taalimperialisme’.
Sommige Vlaamse politici of politieke partijen en de harde kern van
autonomisten en separatisten binnen de Vlaamse Beweging willen nog verder
gaan dan de bereikte federalisering. Zij eisen een zelfstandig Vlaanderen binnen
een Belgische statenbond (confederalisme), of radicaler nog: een onafhankelijke
Vlaamse staat met Brussel als hoofdstad (separatisme). De nieuwe taalstrijd
zou dan - net zoals de oude dat heeft gedaan - kunnen fungeren als motor voor
het bereiken van deze nationalistische doelstellingen.
Vlaamse politici weten erg goed dat het electoraal interessant is om zich in te
zetten voor de verdediging van het Nederlands. Het is een politiek thema
waarvoor de Vlamingen zeer gevoelig zijn. De stoere taal van minister Delcroix
in verband met het taalregime in het Eurokorps, heeft zijn populariteit in
Vlaanderen alleen maar vergroot. Bij de Europese verkiezingen in 1994 was de
verdediging van het Nederlands in Europa voor een aantal
kandidaat-parlementsleden van verschillende politieke strekkingen dan ook een
van de belangrijkste programmapunten.
De nieuwe Vlaamse taalstrijd moet ook in een ruimer internationaal kader
worden gezien. Het verdedigen van de eigen taal en cultuur is een verschijnsel
dat zich de laatste jaren ook elders in Europa voordoet. De overtuiging dat het
oude continent een mozaïek van culturen is, neemt geleidelijk toe en de meeste
volkeren willen daarin hun eigenheid en identiteit behouden en profileren. Nu
ze door het wegvallen van economische en politieke grenzen de hete adem van
de burencultuur in de nek voelen, krijgen kleinere en/of politiek en economisch
zwakkere gemeenschappen het benauwende gevoel dat de eigen cultuur bedreigd
wordt. Dat gevoel wekt dan ook de vrees dat de uitingsvorm bij uitstek van die
cultuur, de moedertaal, zal worden verdrongen (cf. Beheydt 1993). Vlaanderen
- net zoals vele andere taal- en cultuurgemeenschappen - werpt zich
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op als verdediger van de culturele pluriformiteit van Europa en dus ook van de
eigen culturele identiteit. Bovendien wordt het recht op het gebruik van de eigen
taal binnen de Europese instellingen als een noodzakelijke voorwaarde
beschouwd voor de democratische werking van de Unie. Het instellen van een
beperking van het aantal werktalen wordt een onaanvaardbare inbreuk genoemd
op het beginsel van de gelijkheid. Wat de verdediging van het Nederlands in
de EU betreft, willen Vlaanderen en Nederland overigens één lijn trekken.
Daartoe zijn in 1994 afspraken gemaakt binnen de Nederlandse Taalunie.
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Boekbesprekingen en aankondigingen
F. Devos, R. De Muynck en L. Martens, Nederlands, Frans en Engels in
contrast. Deel 2: De zin. Leuven: Peeters, 1992. 285 blz., ISBN
90-6831-435-1.
In een eerdere bespreking van het eerste deel van deze contrastieve grammaticareeks
(NEM, XXXI, 3, pp. 56-58) heb ik al aangegeven waarom een contrastieve studie
Nederlands, Engels, Frans past in een nieuwe trend in de toegepaste linguïstiek. Na
jaren verguizing van de (sterke versie) van de Contrastieve-Analysehypothese (CAH)
is er nu weer alom belangstelling voor de (zwakke versie ) van de CAH.
Hoe dat komt? In de eerste plaats doordat de alternatieve hypothese, namelijk dat
de leerder bij tweede-taalverwerving het proces van zijn eerste-taalverwerving nog
maar eens overdoet (Dulay en Burt 1972), niet houdbaar is gebleken. Zelfs de
promotoren van deze Creatieve-Constructiehypothese (CCH) hebben onderhand
moeten toegeven dat ze de gelijksoortigheid van L1- en L2-verwerving niet langer
kunnen volhouden (Dulay en Burt 1974: 255). De reden dat ze die
Creatieve-Constructiehypothese niet langer kunnen volhouden, is dat er wel degelijk
invloed blijkt te zijn van de eerste taal. Het belaste begrip ‘interferentie’ duikt weer
op in de literatuur, soms nog vermomd als ‘negatieve transfer’, maar dat de eerste
taal haar invloed uitoefent op de tweede taal mag nu weer hardop gezegd worden.
In een vaak geciteerd overzichtswerk over het leren van een tweede taal stelt H.
Wode zelfs onomwonden: ‘L1 transfer moet worden beschouwd als een geïntegreerd
onderdeel van het natuurlijke menselijke linguocognitieve mechanisme dat het
mogelijk maakt talen te leren’ (1981: 52). En als vandaag de zogenaamde
Tussentaalhypothese zo'n opgeld doet in het domein van de Toegepaste
Taalwetenschap dan is dat mede te danken aan het feit dat die tussentaalhypothese
zo'n aardig compromis is tussen de oorspronkelijke CAH en de CCH. Inderdaad de
Tussentaalhypothese houdt ons voor dat tweede-taalverwerving een creatief proces
is dat zich voltrekt in tussenstadia waarin de zich ontwikkelende doeltaal mede
gestuurd wordt door de reeds aanwezige moedertaal.
Op die manier is er opnieuw ruimte gemaakt voor contrastieve analyses. Terecht
overigens, want het valt toch niet te ontkennen dat heel wat fouten van anderstaligen
direct op hun moedertaal terug te wijzen zijn. Als ik in teksten van mijn Franstalige
studenten voortdurend fouten aantref van het type:
Toch, alvorens onze aandacht te richten op de didactiek van het schrijven,
we moeten enkele algemene opmerkingen maken.
dan onderken ik daarin overduidelijk het Franse zinsbouwmodel:
Cependant, avant de diriger notre attention vers la didactique de la
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production écrite, nous devons faire quelques remarques générales.
(zonder inversie en met een beknopte bijzin tussen aanloop en persoonsvorm) Er is
dus voldoende reden om een uitvoerige contrastieve studie te maken over de
zinsstructuur in moedertaal en doeltaal. Zo'n studie kan alleen maar bijdragen tot
beter inzicht in het interferentiemechanisme en kan zeker ook de nodige bouwstoffen
aandragen voor een efficiëntere organisatie van het grammatica-onderwijs. De
grondige contrastieve analyse van de zin in het Nederlands, het Frans en het Engels
die hier voor me ligt, is de uitwerking van zo'n studie. Zowel de zinsopbouw, de
zinsdelen als verschillende zinstypes en zinspatronen worden in dit werk uitvoerig
beschreven en zowel in de overeenkomsten als in de verschillen tussen de drie talen
systematisch belicht. In vergelijkend descriptief opzicht vult deze contrastieve studie
van de zin in elk geval een lacune.
Wat in deze studie ten zeerste te waarderen is, is de poging om voor de drie talen
een uniforme terminologie te smeden. Daartoe is wel af en toe de invoering van een
nieuwe term nodig. Zo gebruiken de auteurs nieuwe termen als ‘zinsrelator’ (met
het merkwaardige mv. zinsrelators i.p.v. zinsrelatoren dat je zou verwachten, vgl.
quantoren, factoren, etc.), ‘eerste object’ en ‘tweede object’. Ik heb overigens moeite
met de term ‘zinsrelator’ omdat aanvankelijk (tot p. 9) niet duidelijk wordt of de
term nu op de ‘pv’ slaat of op de ‘pv + verbale rest’ (het werkwoordelijk gezegde).
Beter geslaagd vind ik de keuze van de hyperoniemen ‘eerste object’ en ‘tweede
object’ waarmee het probleem van het verschil meewerkend
voorwerp/voorzetselvoorwerp, dat in het Frans niet bestaat, elegant ondervangen
wordt. Het blijkt overigens dat de tweedeling ‘eerste object’ / ‘tweede object’ een
descriptief adequate generalisering over de objecten van de drie betrokken talen
mogelijk maakt.
Een tweede zaak die hier waardering verdient, is de geslaagde combinatie van
systematische opbouw van het werk en voortdurende detailvergelijking tussen de
talen. Natuurlijk kan bij een dergelijke ambitieuze onderneming de beoogde
volledigheid niet altijd gehaald worden en vraagt de lezer zich wel eens af waarom
iets als typisch voor één taal vermeld wordt, terwijl het even goed in de andere
mogelijk is. Eén voorbeeld. Bij de samentrekking wordt heel expliciet vermeld dat
na de Engelse voegwoorden so (that) en for samentrekking niet mogelijk is:
* He works hard, for () wants to succeed in life.
He works hard, for he wants to succeed in life. (p. 195)
Dat dat eigenlijk ook geldt voor het Nederlands en het Frans wordt hier niet vermeld:
* Hij werkt hard, want () wil slagen in het leven.
* Il travaille dur, car () veut réussir dans la vie.
De detailkritiek mag hier echter niet te veel aandacht krijgen, want de poging om
een goed gestoffeerde en weldoordachte contrastieve analyse van de drie talen aan
te bieden in een uniforme en inzichtelijke terminologie is in haar geheel meer dan
verdienstelijk.
Ook voor de praktische didactiek van het Nederlands als vreemde taal is dit een
bijzonder nuttig boek, vooral voor die taalleraren die met moedertaalsprekers
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van het Frans of het Engels werken. Het basisinzicht in de polenstructuur van de zin,
met de verdeling in voorveld, middenveld en achterveld en de begeleidende
vergelijking van wat er in de betrokken talen in die respectievelijke velden terecht
kan komen (p. 3-4) biedt een veel helderder inzicht in de Nederlandse zinssstructuur
dan heel wat leergangen en pedagogische grammatica's van het Nederlands ons
bieden. Ik beveel dit tweede deel van Nederlands, Frans en Engels dan ook graag
aan als inspiratiebron voor de leraren Nederlands als vreemde taal.
L. Beheydt (Louvain-la-Neuve)
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Jelica Novaković-Lopušina, Basiswoordenboek Nederlands-Servokroatisch
/ Nizozemsko-sprskohrvantski baziǒni reǒnik, [deel 1] beograd: Toreksin,
1993. ISBN 86-82267-02-1; Srpskohrvatsko-nizozemski baziǒni reǒnik /
Basiswoordenboek Servokroatisch-Nederlands, [deel II] Beograd: Plato,
1994. ISBN 88-82287-02-1.
Het Basiswoordenboek Nederlands-Servokroatisch en zijn tweede gedeelte
Servokroatisch-Nederlands mag gezien worden als het resultaat van de intensieve
wetenschappelijke, didactische en last but not least translatorische werkzaamheden
van de bekende neerlandica Jelica Novaković-Lopušina uit Belgrado. Haar
woordenboek is ontstaan ‘uit de wens een wetenschappelijk fundament te vormen
voor het samenstellen van een standaardwoordenboek van deze twee talen’.
Het Nederlands is in al zijn regionale verscheidenheid zeer zeker als een taal te
beschouwen; dat kan trouwens ook van het Servokroatisch gezegd worden. Daarom
heb ik mijn twijfels bij de titel van het woordenboek - er is sprake van het
Servokroatisch, hoewel Novaković-Lopušina slechts rekening hield met de oostelijke,
Servische variant van die taal. En dit heeft ze met opzet gedaan (zie inleiding), echter
zonder haar beweeggronden uiteen te zetten. Dit is de in de Lage Landen alom
bekritiseerde procedure van vroeger - Zuidnederlandse/Vlaamse varianten werden
niet altijd in de woordenboeken opgenomen. Het gerecenseerde woordenboek zou
aan zijn - niet alleen praktische - waarde aanmerkelijk winnen als de westelijke, dus
Kroatische variant er in opgenomen zou worden. Alles bij elkaar zijn er niet zo veel
verschillen dat ze in zo'n
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basiswoordenboek buiten beschouwing hadden moeten worden gelaten. En soms
betreffen ze basiswoorden, in de meeste gevallen zelfstandige naamwoorden, zoals
‘brood’: hleb (Ser.) / kruh (Kro.), ‘lepel’: kašika (Ser.) / žlica (Kro.) of ‘station’:
[želaznička] stanica (Ser.) \ kolodvor (Kro.). Het is jammer dat andere beschikbare
woordenboeken die in vele opzichten dat van Novaković-Lopušina niet evenaren
(zoals Wolters' Mini-woordenboek Joegoslavisch [?! - M.K.] Nederlands
Nederlands\Joegoslavisch, Groningen 1989) op dat punt vaak informatiever zijn.
Deze opmerking buiten beschouwing gelaten is het Novaković-Lopušina gelukt
haar doel te bereiken. Het woordenboek is heel degelijk en deskundig gemaakt en
gepubliceerd en daarmee werd beslist een goed fundament gelegd voor een
standaardwoordenboek van die twee talen.
In beide delen treft de gebruiker zoals gewoonlijk een praktisch overzicht van de
Nederlandse en Servokroatische taal aan, alsook een lijst van tel- en rangtelwoorden
en aardrijkskundige namen; in deel I heeft Novaković-Lopušina een voor de Slavische
sprekers uiterst bruikbare paragraaf geplaatst over de Nederlandse woordvorming
en de gangbare afkortingen.
De trefwoorden, het eigenlijke gedeelte, bevatten de nodige grammaticale gegevens
en wel in een gebruiksvriendelijke vorm. Van alle Nederlandse werkwoorden regelmatig en onregelmatig - worden in de lemma's zelf drie vormen genoemd (b.v.
meemaken, maakte mee, heeft meegemaakt: doživeti), wat voor de Servokroatische
gebruikers van groot praktisch nut is. De Nederlandse gebruiker wordt bij de
verbuiging van de Servokroatische zelfstandige naamwoorden geholpen - weer in
de lemma's zelf verwijst men naar een bepaalde in de inleiding nader omschreven
verbuigingsgroep en duidt men het genus aan (b.v. most (mls): brug). Zulke handige
oplossingen maken het woordenboek gemakkelijk hanteerbaar en wijzen erop dat er
met de klassieke problemen bij het aanleren van beide talen rekening werd gehouden.
Ondanks de kleine omvang (respectievelijk 201 en 174 blz.) bevat het woordenboek
5.500 (d. I) en 7.000 (d. II) trefwoorden. Volgens een steeds meer verspreide
lexicografische tendens geeft de auteur als gebruiksvoorbeeld volzinnen aan. Dit
vergroot enerzijds de praktische waarde van het woordenboek omdat het aantal
potentiële dubbelzinnigheden en onduidelijkheden aanzienlijk gereduceerd wordt,
maar anderzijds heeft dit tot gevolg een wezenlijke beperking van het aantal
geregistreerde fraseologismen waarnaar men altijd in tweetalige woordenboeken
zoekt.
Resumerend zijn wij - zowel slavisten als ook neerlandici - een interessant en
bruikbaar woordenboek rijk geworden; het is te hopen dat Novaković-Lopušina haar
ervaringen met dit woordenboek binnen afzienbare tijd verwerkt want zij is de
aangewezen persoon om aan een groter woordenboek te beginnen.
Magdalena Koch (Wroclaw)
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Frida Balk-Smit Duyzentkunst, De woorden en hun zin. Grammatica voor
iedereen. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1994, 218 blz., met index,
ISBN 90-388-0272-2, fl. 34,90.
Ruim dertig jaar na haar proefschrift De grammatische functie publiceert Mevrouw
Balk-Smit Duyzentkunst (verder BSD) nu een overzicht van woordsoorten en
zinsdelen, waarbij haar taalkundige uitgangspunten in feite dezelfde zijn gebleven.
Deze concrete uitwerking vloeit als het ware logisch voort uit haar eerdere (meer
theoretische) werk en is in die zin zeker een emeritus hoogleraar waardig. In 1992
nam zij afscheid als hoogleraar Taalkunde van het hedendaagse Nederlands aan de
Universiteit van Amsterdam. De uitgangspunten van haar nieuwe presentatie van
onze grammaticale erfenis zijn de volgende: (1) de 19de-eeuwse grammatica van
Den Hertog met de geslaagde observatie van door de taal zelf opgeroepen
voorstellingen ofwel ‘beelden in den geest’, (2) de verwevenheid van vorm en
betekenis, (3) het belang van het grammatica-onderwijs, dat in deze tijd verdedigd
moet worden. Haar inleiding op het boek laat m.b.t. het laatste punt weinig te raden
over. De mening dat de grammatica te moeilijk is voor de basisschool acht zij een
grove misvatting. De invoering van de basisvorming heeft het aandeel van de
schoolgrammatica behoorlijk gereduceerd.
Het boek bestaat uit twee delen: De woorden (ca. 120 blz.) en De zin (ca. 85 blz.).
Een opmerkelijke programmatische volgorde, in overeenstemming met de titel van
het boek: met woorden kan iets gedaan worden, in zinnen is er al iets mee gedaan.
Het hoofdstuk over de woorden (en woordgroepen) bevat een beschouwing over de
indeling in woordklassen en een beschrijving van de verschillende (traditionele)
woordsoorten zelf. Bij de indeling speelt het begrip ‘grammatische functie’ een
belangrijke rol als betekenisgrondslag voor het onderscheiden van woordsoorten.
Twee voorbeelden. De grammatische functie van een bijvoeglijk naamwoord
(geplaatst voor een substantief) is het noemen van een eigenschap van het exemplaar
waarop het substantief betrekking heeft. De grammatische functie van een
voorzetselgroep is een gebeuren of een ding, genoemd buiten de groep, in verband
brengen met een ding binnen die groep. Bij de woordbenoeming gaat de aandacht
primair uit naar het taalteken, wat een zuiver semantisch analyse-vermogen vereist.
Bij de behandeling van het lidwoord valt het ontbreken van het categoriale lidwoord
op, semantisch gezien toch een aardig verschijnsel. De afzonderlijke behandeling
van de eigennamen is heel overtuigend. De persoonlijke (soms speelse) manier van
benaderen door BSD is opmerkelijk voor de schoolgrammatica, maar draagt tevens
het gevaar in zich niet serieus genomen te worden. Zo worden de tussenwerpsels
gekaraktiseerd als ‘grammaticale vrijbuiters’ en eindigt de paragraaf over de
tussenwerpsels als volgt (p. 130): ‘Een samenvatting van het wel en wee van het
tussenwerpsel is eigenlijk... eh... overbodig. Hoi!’
De bespreking van de zin bestaat uit drie gedeelten: ‘Het geheel en de delen’, ‘De
zinsdelen volgens de traditie’ en ‘De grammaticale traditie en de toets der
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kritiek’. De zin wordt als centrum van het grammaticaal bedrijf genoemd, waardoor
we iets gewaarworden, een gebeuren dat zich voor ons geestesoog ontrolt als een
film. De zin ‘staat als een huis’ en in deze analogie is een woord een deur, het lexicon
de fabrieksvoorraad en een zinsdeel een kamer in het huis. Woorden kunnen wel
apart worden beschouwd (een voorraad deuren), zinsdelen niet (*een voorraad
kamers). Een opgeschreven zin is als een plattegrond van een huis. Zo'n zin wordt
niet ontleed, maar beleefd. Daarom eist de zinsontleding in de eerste plaats een
nauwgezette analyse van de door de zin teweeggebrachte voorstelling. Zinsontleding
is dus een welbewuste observatie van een zin in rechtstreekse betrekking tot het
geheel en de delen van de werkelijkheid die daarmee tot ons komt. Bij de
zinsontleding gaat de aandacht dan ook primair uit naar de teweeggebrachte
voorstelling, de personages en hun rollen.
De bespreking van de zinsdelen begint met de persoonsvorm als schakel tussen
de taalkundige en redekundige benoeming. Naar aanleiding van de zin Jan geeft zijn
vader een boek geeft BSD een fraai staaltje van semantisch redeneren ten beste, zoals
in de Nederlandse taalkunde nog zelden gebeurt. De enige terminologische breuk
met de traditie vormt het voorstel om in plaats van ‘gezegdezin’ voortaan van
‘predikaatsnomenzin’ te spreken. Wel consequent, niet gemakkelijk voor leerlingen.
De slotparagraaf van het boek (‘De grammaticale traditie en de toets der kritiek’)
sluit in feite aan bij de inleiding. BSD is op haar best wanneer de grammaticale
traditie verdedigd moet worden. Ze noemt twee verkeerde houdingen ten opzichte
van de traditie: klakkeloze handhaving en fanatiek afbreken. Verder stelt ze dat onze
grammaticale erfenis onmisbaar is voor de omgang met taal en dat alle taaltheorieën
een variant van één gemeenschappelijk basisstelsel hanteren: dat van de woordsoorten
en de zinsdelen. Die zijn volgens BSD op het ogenblik in het onderwijs nauwelijks
terug te vinden en dat is buitengewoon jammer. Na een korte beschrijving van de
herkomst van de grammatica en de naamvallen gaat BSD uitvoerig in op een voor
haar cruciaal onderwerp uit de grammatica: de vaste verbindingen, zoals de
werkwoordelijke uitdrukkingen. Ze wijdt een aardige beschouwing aan de uitdrukking
‘de bons geven’ en stelt dat dergelijke uitdrukkingen a.h.w. het geweten van de
grammatica vormen. Maar ook een broeinest van ambivalentie, omdat ze de illusie
van een ijzeren regelmaat van woord en zinsdeel verstoren. Een stukje zichtbaar
gebleven verleden dat (alleen al daarom) zeker in het grammatica-onderwijs aandacht
moet krijgen. Voor docenten die met allochtone leerlingen werken, kan de
gedemonstreerde semantische benadering belangrijk onderwijsmateriaal leveren.
Zo erg als BSD meent dat het onderwijs Nederlands in elkaar steekt, is het gelukkig
(nog) niet. Er wordt nog steeds veel grammatica gedoceerd, ook al moet gezegd
worden dat de toegenomen belangstelling voor de taalkunde in het voortgezet
onderwijs (vgl. de kerndoelen Basisvorming en het CVEN-advies voor de bovenbouw)
andere kennisgebieden onder de aandacht brengen, waardoor de basiskennis c.q.
schoolgrammatica wel eens vergeten wordt. Een en ander vraagt om een longitudinale
opzet van het taalkundeonderwijs van
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basisschool (groep 6) tot en met voortgezet onderwijs (klas 6) en een daarbij
aansluitende lerarenopleiding.
Deze laatste opmerkingen maken de doelgroep van BSD's boek problematisch.
De ondertitel ‘Grammatica voor iedereen’, als betrof het een handig Prismapocketje,
lijkt mij onjuist gekozen. Het boek is geen taalkundig studieboek, geen naslagwerk,
geen didactische handleiding, maar gewoon een boek dat door een in taalkunde
geïnteresseerd publiek kan worden gelezen als de visie op de schoolgrammatica van
een taalkundige die haar sporen heeft verdiend. Een principieel zwaar geladen visie,
die pas echt goed begrepen kan worden wanneer men het eerdere werk van de auteur
kent. Dat beperkt de doelgroep (‘iedereen’) aanzienlijk. Voor die doelgroep is De
woorden en hun zin een heel aardig boek, waarin liefde voor de taal, gedrevenheid,
scherp observatievermogen en vooral angst dat er iets waardevols verloren gaat de
voornaamste pijlers zijn. Een goed boek kan echter op verschillende niveaus gelezen
worden.
Hans Hulshof (Leiden)

Hans Ester, Land onder die suidersterre. Opstellen, voordrachten, gesprekken
en recensies over Zuidafrikaanse letterkunde. Amsterdam: Suid-Afrikaanse
Instituut, 1993, 320 blz. fl. 49,90 (NZAV-leden fl. 40, -). ISBN
90-74112-06-4.
De schrijver van deze bundel is een van de weinige grote kenners van de Afrikaanse
literatuur in Nederland. Als enige heeft hij de laatste jaren de Afrikaanse literatuur
gevolgd op eigen kompas, terwijl zijn collega-recensenten bijna uitsluitend reageerden
op wat in vertaling werd aangeboden door Nederlandse uitgevers. Alleen daarom al
hebben zijn boekbesprekingen en interviews, die hij schreef voor het maandblad
Zuid-Afrika en het dagblad Trouw, een bijzondere waarde.
Dit boek is een keuze uit dat werk; een paar langere studies, eerder gepubliceerd
in onder meer De Gids, zijn toegevoegd. De aanduiding ‘Zuidafrikaans’ in de titel
kan verwarring geven; het boek gaat alleen over Zuidafrikaanse literatuur in het
(Nederlands-) Afrikaans, of zoals Paardekooper zegt: in het Afro-Nederlands. De
afsluiting, kennelijk een congresrede, is in het Afrikaans gesteld; verder schrijft Ester
zelf uiteraard ‘Euro-Nederlands’.
Ester bespreekt de moderne literatuur. Die begint voor het Afrikaans bij de poëzie
van de Dertigers; zijn boek geeft dus aandacht aan Elisabeth Eybers, in Nederland
de koningin van de Afrikaanse literatuur, en bevat ook een persoonlijk stuk over zijn
‘meester’ van Wyk Louw. Zijn kritiek beslaat verder de Zestigers (Etienne Leroux,
Breyten Breytenbach, André Brink), hun generatiegenote Elsa Joubert en van de
schrijvers die na zestig debuteerden: Wilma Stockenström, Dalene Matthee, Etienne
van Heerden en Louis Krüger. Het boek bevat behalve gesprekken met Eybers en
Brink ook interviews met ds. Beyers Naudé en Pieter-
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Dirk Uys (als toneelschrijver), terwijl Ester met Vernie February en Patrick Petersen
praat over de positie van de ‘bruinmense’ in de Afrikaanse literatuur. Opvallend
afwezig is in mijn ogen alleen de eersterangs romanschrijver Karel Schoeman.
De gebundelde stukken zijn uit de jaren 1973-'93, en lijken niet of nauwelijks
herschreven. Ze zijn dus ‘authentiek,’ maar deze manier van werken heeft toch ook
wel zijn bezwaren. Het boek gaat af en toe over een bedaagde actualiteit, vervalt
soms in herhalingen (maakt ons vijf keer attent op een beruchte redevoering van
Verwoerd), loopt achter in zijn verwijzingen (stuurt de lezer naar De Gids voor een
stuk dat in het boek zelf is opgenomen) en kent geen eenheid van spelling. Daarbij
komt dat de correctie niet vlekkeloos is. Tussen blz. 29 en 30 is zelfs een stuk(je?)
tekst weg.
In de inleiding verdedigt Ester het afwisselende karakter van zijn boek: hij wil op
deze manier rekenschap afleggen van héél zijn kritische activiteit. Daarin is hij
geslaagd. Ester kent het werk van de belangrijkste Afrikaanse auteurs bijzonder goed,
toont zich snel vertrouwd met nieuw werk van oude en nieuwe schrijvers, en slaagt
erin zijn inzicht op gevarieerde manier over te dragen. Zijn interviews zijn boeiend
en steeds ter zake; de bladen die zijn kronieken mochten publiceren, kunnen niet
anders dan tevreden zijn.
De lezer van het boek zoals het er nu ligt ook? Ik laat aan de beantwoording van
die vraag een andere voorafgaan: welke lezer heeft Ester op het oog? Studenten of
andere literair geïnteresseerden op zoek naar een introductie in de Afrikaanse literatuur
treffen hier goede stukken over de belangrijke schrijvers, maar krijgen erg weinig
handreiking. Zelfs bibliografie en register ontbreken.
Wie daarentegen, misschien dankzij Ester, al lang voor Eybers, Joubert of Van
Heerden gewonnen is, zal deze degelijke beschouwingen graag (her)lezen. De waarde
van Esters stukken staat op zichzelf en blijkt de test van de bundeling gemakkelijk
te doorstaan.
Kortom (1): de schrijver beantwoordt aan zijn eigen bescheiden doelstelling, maar
laat andere mogelijkheden die zijn rijke verzamelde werk hem bood, liggen. Kortom
(2): ook zoals het is, verdient het boek een aanbeveling.
Eep Francken (Leiden)

Mediaproject Nederlands. Universiteit Antwerpen, Universiteit Utrecht,
i.s.m. de Nederlandse Taalunie, 1994/1995.
In de aanbiedingsbrief van het Mediaproject Nederlands (ook de benaming Initiatief
Nederlands wordt gebezigd) staat dat het voor docenten Nederlands in het buitenland
vaak moeilijk is om actueel materiaal te vinden en dat zij meestal niet voldoende tijd
hebben om dit materiaal tot lessen te verwerken. Er staat ook in dat Mediaproject
Nederlands uniek is omdat het taalverwerving combineert met het bijbrengen van
actuele socio-culturele kennis. Het doel van
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dit cursuspakket is dan ook om ‘studenten in contact te brengen met levend Nederlands
en hun kennis van de Nederlandse en Belgische actualiteit te verbeteren’.
Taalverwerving gecombineerd met het bijbrengen van kennis van land en volk is
in cursusmateriaal al sinds jaar en dag in een of andere vorm aanwezig, dus dat
Mediaproject Nederlands daarin uniek zou zijn, klinkt iets te parmantig.
Dit project is veel eerder uniek door het feit dat er niet wordt uitgegaan van
geschreven materiaal en ook niet van geluidscassettes maar van video-opnamen. Van
video-opnamen kan met recht worden gezegd dat ze voor de extramurale docenten
moeilijk verkrijgbaar zijn.
Men kan in het bezit komen van opnamen door een abonnement te nemen. Daarbij
kan men kiezen uit een abonnement voor de periode oktober-december 1994 en
februari-april 1995 of voor de periode februari-april 1995 en oktober-december 1995.
Men ontvangt voor zo'n periode van 2 maal 10 weken een lespakket, bestaande uit
een videoband en daarbij op niveau 1 (elementair niveau) en niveau 2 (basisniveau)
het volgende lesmateriaal: oefeningen, een correctiesleutel, een set transparanten,
een handleiding en soms extra leesmateriaal.
Op iedere videoband staan twee fragmenten ontleend aan het BRTN-journaal en
twee afkomstig van het NOS-journaal. Gezien de bron van het materiaal gaat het dus
om nieuws, nieuws dat (althans op het moment van de uitzending) actueel is.
Op de videoband die ik heb gezien waren de onderwerpen uit het BRTN-journaal:
het doorbreken van het rollenpatroon tussen mannen en vrouwen en palliatieve
medische zorg; en uit het NOS-journaal: het Singermuseum en 50 jaar Benelux. De
duur van ieder onderwerp was ongeveer twee minuten, dus in totaal staat op een
cassette een minuut of tien aan beeldmateriaal. Men zal dit wellicht weinig vinden,
zeker als men bedenkt dat de kosten van een jaarabonnement (= 2 maal 10 weken)
binnen Europa fl. 675, - of 12 000 BF en buiten Europa fl. 825, - of 15 000 BF
bedragen (inclusief verzendingskosten).
Vanuit didactisch standpunt bezien is deze keuze voor korte afgeronde fragmenten
een heel gelukkige. Daar kan men in de klas wat mee doen, terwijl bij het aanbieden
van lange, integrale t.v.-programma's de lexicale, grammaticale en actualiteitsgolven
zulke hoge afmetingen kunnen aannemen dat docent en cursist erdoor overspoeld
dreigen te raken.
Daar kan men wat mee doen. En de samenstellers, een ‘team van specialisten
verbonden aan de universiteiten van Antwerpen en Utrecht’ hebben, in samenwerking
met de Nederlandse Taalunie, er ook wat mee gedaan, heel wat zelfs, maar niet wat
men zou hopen. Men zou hopen dat dit materiaal, waarnaar men tegelijkertijd kijkt
en luistert, de samenstellers geïnspireerd zou hebben tot daarbij passende
luisterkijk-oefeningen en luisterkijk-opdrachten (voorzover ik weet is er voor deze
vaardigheid nog geen passende term). Maar het specifieke karakter van videomateriaal
heeft niet geleid tot specifieke verwerkingsopdrachten. Deze zijn van het vertrouwde
soort: zoek een synoniem, geef een
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woordverklaring (eventueel met behulp van het woordenboek), geef bij een verbum
het bijbehorende substantief, zoek een antoniem, zet een zin die in de directe rede
staat in de indirecte, gebruik de juiste tijd, gebruik het juiste modale verbum
enzovoort. Nuttige zaken, maar voor dit oefenmateriaal heeft men geen
video-opnamen nodig.
Ook in een ander opzicht hebben de samenstellers zich onvoldoende rekenschap
gegeven van het eigen karakter van het door hen gepresenteerde materiaal. Bij ieder
t.v.-fragment wordt een ‘Handleiding’ gegeven met daarin ‘Tips voor een lesverloop’.
Men zou verwachten dat daarin verteld wordt of de docent het t.v.-fragment eerst
moet laten zien en daarna de moeilijke woorden moet behandelen (of omgekeerd),
hoe vaak het t.v.-fragment herhaald moet worden, hoe hij de cursisten in een goede
luisterkijk-houding kan brengen, of het zinvol is de cursist in enig stadium de integrale
tekst van het t.v.-fragment te geven, of het zinvol is te wijzen op het cultuurgebonden
karakter van gebaren, gelaatsuitdrukkingen, beurtwisselingen en vooral of en hoe
gebruik kan worden gemaakt van de aanwezigheid van beeld en geluid die men, dank
zij de techniek, eventueel apart kan laten zien, respectievelijk laten horen. Niets van
dat alles.
Bij de ‘Tips’ voor de les over de rol van de man en de vrouw wordt eerst gesproken
over ‘nuttige woorden’, dan volgen er vragen over een tekening bij een leestekst
(over hetzelfde onderwerp) en over het t.v.-fragment, aanwijzingen bij de
woordenschat- en de grammatica-oefeningen en suggesties voor een klasdiscussie
en een groepsdiscussie.
Het aangeboden televisiemateriaal is authentiek materiaal. Bij de t.v.-fragmenten
wordt ‘gevarieerd oefenmateriaal geleverd voor studenten op elementair en
basisniveau’, waarbij de niveau-terminologie die van het Certificaat Nederlands als
vreemde taal is. Voor wie daarmee niet vertrouwd is: de examens voor het niveau
elementaire kennis gaan uit van een woordenschat van ongeveer 1000 en de examens
voor basiskennis van ongeveer 2000 woorden.
Het is voor mij niet erg duidelijk of dat gevarieerde oefenmateriaal, en dan met
name het lexicale deel daarvan, wordt gegeven om de t.v.-fragmenten te kunnen
begrijpen en erover te kunnen discussiëren of ter uitbreiding van de woordenschat.
Wellicht mikken de auteurs op beide, maar dan hadden ze moeten bedenken dat een
woord dat nodig is voor het begrijpen van een stukje authentieke televisie niet ipso
facto een nuttig woord is in de algemene zin.
Het oefenmateriaal is inderdaad gevarieerd, het is op zich ook zeker nuttig en het
kan menig docent heel wat werk uit handen nemen, maar het laaft zich m.i. veel te
weinig aan de bron van deze ‘cursus’: de t.v.-fragmenten. Het zeer karige aanbod
aan luisteroefeningen - toch al de zwakke stee in het vreemde-talenonderwijs - is
daarvan een duidelijke illustratie, terwijl je daarnaast van het veel grotere aanbod
aan lexicale en grammaticale oefeningen en aan discussieopdrachten moet zeggen
dat ze belangrijk en nuttig zijn, maar dat je die ook kan aanbieden op grond van
bijvoorbeeld een leestekst.
Het Mediaproject Nederlands biedt oefenmateriaal op twee niveaus: elemen-
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taire kennis en basiskennis. Voor beide niveaus geldt als uitgangspunt authentiek
t.v.-nieuws.
Het lijkt me goed dat anderstaligen vaak en in een vroeg stadium geconfronteerd
worden met authentiek materiaal, maar ik vraag me ten aanzien van het elementaire
niveau toch af of de sprong van een lexicale kennis van zo'n 1.000 woorden naar het
Nederlands van de nieuwslezers en, veel erger, naar het Nederlands van bewindsleden
en dergelijke niet wat erg groot is. In ieder geval zou zowel in de handleiding voor
de docent als in het materiaal voor de cursist-op-elementair-niveau door de
samenstellers meer hulp geboden moeten worden dan nu het geval is om dit
aanzienlijke niveauverschil te overbruggen.
Het is verheugend dat er videomateriaal beschikbaar is met korte, actuele
nieuwsfragmenten. Daaraan is grote behoefte. Maar het is jammer dat de samenstellers
van Mediaproject Nederlands blijkbaar niet goed hebben geweten hoe juist dit
materiaal gebruikt kan worden bij het onderwijs van het Nederlands als vreemde
taal.
Voor informatie en intekening op het Mediaproject Nederlands kan men contact
opnemen met: Universiteit Antwerpen, Universitaire Instelling Antwerpen, Centrum
voor Taal en Spraak (directeur mw. dr. K. Van de Poel), Universiteitsplein, B-2610
Wilrijk, België. Tel. 32 3 820 27 77; Fax 32 3 820 22 44.
P. de Kleijn (Den Haag)

Johan Snapper en Tom Shannon (red.), The Berkeley Conference on Dutch
Literature 1991. Europe 1992: Dutch Literature in an International Context.
Lanham (MD)/New York/London: University Press of America, 1993.
211 blz. ISBN 0-8191-8942-1. $42.50.
Op de Berkeley-campus van de University of California worden sinds 1987 om de
twee jaar colloquia over Neerlandistiek gehouden, beurtelings toegespitst op taalkunde
en op literatuur. De handelingen verschijnen in de goed verzorgde reeks ‘Publications
of the American Association of Netherlandic Studies’ (PAANS), waar ook de
handelingen van - eveneens om de twee jaar gehouden maar interdisciplinair opgevatte
- conferenties van de American Association for Netherlandic Studies hun beslag
vinden.
De bundel met Amerikaanse lezingen over Nederlandse letterkunde in het kader
van ‘Europa 1992’ bevat dertien teksten die in de meeste gevallen ofwel het inwerken
van buitenlandse voorbeelden en modellen op Nederlands literair werk ofwel de
verspreiding van de Nederlandse letteren in het buitenland als onderwerp hebben.
Aanbevolen. Voor meer bijzonderheden over andere delen in de PAANS-serie kan
men terecht bij Dr. Amy Golahny, Box 147, Lycoming College, Williamsport,
Pennsylvania 17701, USA.
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Diversen
Internationale schrijfwedstrijd voor (oud-)studenten en docenten
Nederlands
U spreekt niet van jongs af aan Nederlands, maar hebt dit als tweede taal geleerd?
Dan nodigen wij u uit een essay of verhaal te schrijven over het thema ‘de charmes,
raadsels en gruwelen van het Nederlands’.
Wij zijn benieuwd naar uw waarnemingen, opvattingen en gevoelens ten aanzien
van onze taal in al haar varianten: de taal van de literatuur, de journalistiek en het
dagelijks leven; ABN en dialecten, van Amsterdam en Antwerpen tot Willemstad
en Paramaribo.
Maak ons in de Lage Landen deelgenoot van uw haat, liefde, vreugde, woede,
wanhoop, berusting en verbijstering over, voor en bij het Nederlands. Schrijf uw
meningen, invallen, observaties en sentimenten vooral zo leesbaar mogelijk op: het
gaat ons niet om wetenschappelijke teksten in feilloos Nederlands, maar om
aantrekkelijke, intelligente essays of verhalen die begrijpelijk zijn geformuleerd.
Hoe origineler, geestiger en verrassender, des te beter. Uit de inzenders worden tien
prijswinnaars gekozen, onder wie één hoofdprijswinnaar. Alle tien ontvangen ze een
recente Nederlandstalige roman. De hoofdprijswinnaar wint bovendien romans naar
keuze ter waarde van fl. 100, -. De namen van de winnaars worden in dit tijdschrift
bekendgemaakt. Indien de kwaliteit van de winnende inzendingen dit rechtvaardigt,
zullen deze gebundeld en uitgegeven worden.
Taalfouten diskwalificeren uw inzending niet; elke begrijpelijke, Nederlandse
tekst van 3000 woorden of minder dingt mee. Inzendingen die gepubliceerd worden,
zullen we zo nodig corrigeren en redigeren. Door uw tekst in te zenden geeft u
toestemming tot publikatie met naamsvermelding en ziet u af van andere beloningen
dan de genoemde prijzen. U behoudt het recht dezelfde tekst elders aan te bieden.
Stuur uw tekst, geprint of getypt en indien mogelijk met diskette, naar onderstaand
postadres, e-mail-adres of (eventueel, liever niet) faxnummer. Uiterste datum van
inzending is 31 juli 1995. Vermeld op de envelop ‘schrijfwedstrijd’. Vergeet niet uw
eigen naam en adres duidelijk te vermelden. Geef ook uw leeftijd, geslacht en
moedertaal op.
Bureau M & O, Utrechtsestraat 138-3, NL-1017 VT Amsterdam, fax
+31.20.6207485, tel +31.20.6274664 e-mail bumo@antenna.nl
In Bureau M & O werken enkele Nederlandse free-lance journalisten samen.

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1995

1

[Neerlandica extra Muros - oktober 1995]
De IVN: Vijfentwintig jaar partners in neerlandistiek
Wie in 1995 het woord partners tegenkomt, weet één ding zeker: het gaat om mensen
die met hun tijd mee willen gaan. Maar ‘kan’ zo'n modewoord wel in de titel van
een tekst die het vijfentwintigjarig bestaan van de Internationale Vereniging voor
Neerlandistiek toch enigszins stijlvol zou moeten memoreren? Het antwoord mag
volmondig ‘ja’ zijn.
In veel artikelen van dit jubileumnummer staat te lezen hoe de IVN in de voorbije
jaren steeds opnieuw initiatieven heeft genomen om de beoefening van de
neerlandistiek te bevorderen. Daarbij waren niet alleen extramurale, maar dikwijls
ook intramurale belangen in het geding. Bij de behartiging van die belangen ging de
IVN niet alleen maar met haar tijd mee. In háár kring ontstond het plan voor de
Algemene Nederlandse Spraakkunst. Dat geldt ook voor het idee om over heel de
wereld studenten op uniforme wijze te toetsen op hun kennis van het Nederlands.
Intussen blijkt de verwerkelijking van beide initiatieven al jaren van groot nut.
Zeker, de IVN mag dan de afgelopen vijfentwintig jaar steeds bij de tijd geweest
zijn, het ‘p-woord’ (ai, al weer zo'n nauwelijks te onderdrukken modernisme) in de
titel is hiermee toch niet zomaar gerechtvaardigd? Nee, maar ieder die de IVN kent,
weet dat de leden zich elkaars partners voelen in de volle zin van het woord. In
regionaal verenigingsverband organiseren ze colloquia en brengen ze uitwisselingen
van docenten en studenten tot stand. In hun vakbeoefening zouden zij elkaars steun
niet graag missen. En niet zelden hebben zij ook elkaars morele steun hard nodig,
wanneer Neerlandistiek een vak is waarin een universiteit maar matig wil of kan
investeren.
Maar de extramurale neerlandici zijn niet alleen elkáárs partners. Steeds vaker slagen
zij erin de banden met hun intramurale vakgenoten te versterken. Bij hen, vaak
buitengewone leden van de IVN, groeit interesse en inzet voor de extramurale
neerlandistiek. Dat blijkt uit hun bijdragen aan Neerlandica extra Muros en de
driejaarlijkse Colloquia Neerlandica. En er is meer. Aan veel universiteiten komen
extramurale neerlandici tot samenwerking met historici en kunsthistorici die de
geschiedenis en cultuur van het Nederlandse taalgebied bestuderen; soms zijn ook
zij lid van de IVN. Die samenwerking probeert de IVN te bevorderen, onder andere
door seminaries te organiseren voor jonge buitenlandse kunsthistorici die zich
specialiseren in de cultuurhistorie van de Lage Landen.
Nog een geheel ander partnerschap is in de laatste jaren tot stand gekomen: de
Nederlandse Taalunie en de IVN werken vruchtbaar samen ten dienste van de
extramurale neerlandistiek. Hun activiteiten, steeds vaker resultaat van gezamenlijke
inspanningen, oogsten waardering.
De IVN, partners in neerlandistiek? Ja zeker, nog vele jaren!
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Een kwart eeuw IVN
J. de Rooij (Amsterdam)
Geschiedenis
Nu ik ouder word, gebruik ik ter aanduiding van een tijdsverloop in mijn persoonlijke
geschiedenis graag een deel van een eeuw. ‘Een halve eeuw geleden zat ik op de
middelbare school’, en: ‘het is alweer een kwart eeuw geleden dat ik uit Zweden
terugkwam, waar ik docent Nederlands geweest ben’. Dat klinkt mooier en
indrukwekkender dan aantallen jaren, vind ik.
Nu ik iets ga vertellen over de geschiedenis van de IVN, doe ik hetzelfde. Niet
alleen om het mooier en indrukwekkender te maken, maar ook en vooral om een
andere reden. ‘Een kwart eeuw IVN’ klinkt namelijk wat minder precies dan ‘25 jaar
IVN’ en aan zo'n vagere tijdsaanduiding heb ik behoefte. ‘Geschiedenis’ wordt
immers bijna altijd voorafgegaan door ‘voorgeschiedenis’; instellingen en
verschijnselen komen zelden zo maar uit de lucht vallen. Juist bij de IVN is die
voorgeschiedenis heel belangrijk, maar als we die erbij betrekken, wordt de termijn
van 25 jaar wel heel ruim overschreden.
Dat de Internationale Vereniging voor Nederlandistiek op maandag 7 september
1970 in Gent is opgericht, en dat de IVN dit jaar dus 25 jaar bestaat, is buiten kijf.
Nu horen tot de belangrijkste activiteiten van de IVN - waarin ze overeenkomt met
vergelijkbare organisaties - het organiseren van congressen (de driejaarlijkse Colloquia
Neerlandica) en het verzorgen van een tijdschrift (Neerlandica extra Muros). Maar
het colloquium dat op de dag na de oprichting van de IVN begon, was al het vierde,
en NEM van najaar 1970 was nummer 15. De drie colloquia en de veertien
tijdschriftafleveringen die daaraan voorafgingen, horen dus niet tot de geschiedenis
van de IVN, maar we kunnen er toch niet zo maar aan voorbijgaan. Vandaar die
aandacht voor de voorgeschiedenis.

Voorgeschiedenis
Wanneer de geschiedenis begint, is meestal makkelijker te bepalen dan de aanvang
van de voorgeschiedenis. Ik laat de voorgeschiedenis van de IVN beginnen in 1961.
Toen vond namelijk in Den Haag het ‘Eerste colloquium van hoogleraren en lectoren
in de neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten’ plaats (met ‘lectoren’ werd
‘andere docenten’ bedoeld; het was dus niet de toen in Nederland gebruikelijke
academische-rangaanduiding). Er waren achttien deelnemers (ter vergelijking: de
deelnemerslijst van het Twaalfde Colloquium Neerlandicum (Antwerpen, 1994) telde
meer dan 230 namen...).
Aan de wieg van wat wij dus als het Eerste Colloquium Neerlandicum kunnen
beschouwen, stonden drie personen die ik met name wil noemen. (Met twee
uitzonderingen vermeld ik verder in dit verhaal géén namen - immers: waarom
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de ene wel en de andere niet? - maar deze ‘Founding Fathers’ kan ik echt niet
ongenoemd laten.) Het zijn: prof. dr. W. Thys, een Vlaamse docent Nederlands aan
de universiteit van Rijsel, dr. J.M. Jalink, een Nederlandse oud-docent in de
neerlandistiek aan de universiteit van Bonn, en drs. F.P. Thomassen, adjunct-directeur
van de Stichting voor Internationale Samenwerking der Nederlandse Universiteiten
en Hogescholen (NUFFIC) in Den Haag, die het colloquium gastvrijheid verleende.
De docenten en oud-docenten die in Den Haag bijeen waren, congresseerden twee
dagen. Ze wisselden vooral informatie uit over de buitenlandse neerlandistiek en
bespraken praktische noden en problemen. In verband hiermee riepen zij voor de
toekomst een werkcommissie in het leven, waarvan de drie zojuist genoemden het
‘dagelijks bestuur’ vormden - Thys kreeg de voorzitters-, Jalink de secretarisfunctie
- en waarin als lid enkele andere docenten uit verschillende taalgebieden zitting
namen.
In de prehistorie van de IVN ontplooide deze werkcommissie, en vooral het ‘d.b.’
daarvan (de heren interpreteerden deze letters zelf wel eens als ‘de bedillers’), allerlei
activiteiten. Zo werden de twee volgende colloquia georganiseerd: in Brussel (1964)
en weer in Den Haag (1967). Er werd een docentenlijst samengesteld. Er werd vanaf
april 1963 een ‘contact- en inlichtingenblad’ geredigeerd en aan de buitenlandse
docenten toegestuurd. Het heette Neerlandica extra Muros; tot en met nummer 12
(april 1969) was het gestencild, daarna keurig gedrukt. En zo was er nog veel meer.
Het is begrijpelijk dat vooral secretaris Jalink het hier druk mee had en het werk
na een tijd niet meer alleen af kon. Gelukkig kreeg hij in september 1966 een
assistente, wier naam ik óók niet kan nalaten te noemen: mevrouw H.
Moolenburgh-Ekkel. In de loop der jaren werd zij administrateur van de IVN, en
later secretaris van het bestuur. Zoëven noemde ik de drie ‘Founding Fathers’ van
de (prehistorische) IVN. Er ontbrak dus nog een moeder. Dat is mevrouw
Moolenburgh bijna vijftien jaar lang geweest - zoals ieder die haar gekend heeft
weet. Jalink en Thomassen zijn overleden, Thys is sinds 1976 uit eigen verkiezing
uit de gezichtskring van de IVN verdwenen, maar mevrouw Moolenburgh verschijnt
nog wel eens op een openingszitting en krijgt van elk colloquium een of meer
ansichtkaarten met groeten en namen van deelnemers. Zij vormt nog een band met
ons verleden - en we hopen dat dat nog lang zo mag blijven.

Een vereniging
Het lijkt niet te veel gezegd, dat de buitenlandse neerlandistiek - waar vóór 1961
weinigen zelfs maar van gehoord hadden - in de jaren zestig uit haar schulp kroop.
Men leerde elkaar kennen en men werd meer bekend bij de buitenwereld, met alle
positieve gevolgen van dien. Dat was ontegenzeggelijk de verdienste van de zojuist
genoemde werkcommissie. Had het zo, met een minimum aan structuur, niet door
kunnen gaan? Waarom moest er een vereniging van buitenlandse neerlandici komen?
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Het is natuurlijk eigen aan de Nederlandse cultuur dat twee of drie mensen die zich
met hetzelfde bezighouden, een vereniging oprichten. Maar er waren ook echte
argumenten voor. Zo was de werkcommissie min of meer toevallig tot stand gekomen.
Een vereniging zou volgens democratische procedures een bestuur kunnen kiezen,
dat na verloop van tijd ook weer door een nieuw vervangen zou worden. Bovendien
zou een vereniging, met vrijwillig toegetreden leden, in voorkomend geval beter in
staat zijn ‘een vuist te maken’ bij overheids- en andere instanties dan een
ongestructureerde massa individuen.
De IVN werd dus opgericht. Maar al op de oprichtingsvergadering bleek de
verenigingsstructuur ook nadelen te hebben. Dat statuten aanleiding kunnen geven
tot langdurige discussies, had iedereen natuurlijk kunnen weten. Maar in dit geval
begonnen de problemen al met de naam die de vereniging zou dragen. Oplettende
lezers hebben in de eerste paragraaf van dit stuk al gezien dat die bij de oprichting
luidde: ‘Internationale Vereniging voor Nederlandistiek’, met een d dus. In die tijd
was er namelijk in extramurale kringen een stroming die de traditionele aanduidingen
van ons vak en de beoefenaars daarvan, ‘neerlandistiek’ en ‘neerlandicus’, wilde
vervangen door ‘nederlandistiek’ en ‘nederlandist’ (zoals ‘germanist’, ‘romanist’
enz.). De werkcommissie had zich hierbij aangesloten. Maar op de
oprichtingsvergadering bleek er ook veel oppositie tegen die terminologie te bestaan.
Gelukkig kwam iemand op het lumineuze idee dit probleem naar een commissie ad
hoc te verwijzen, zodat de vergadering door kon gaan. In de naam bleef voorlopig
het voorgestelde ‘nederlandistiek’ gehandhaafd. Pas in 1976 werd de d weer geschrapt.
Een ander nadeel van de verenigingsstructuur, dat voor zover ik zie nog steeds
aanwezig is, betreft het lidmaatschap. Zoals ik zojuist zei, heeft een vereniging
‘vrijwillig toegetreden leden’. Wie niet tot een vereniging toetreedt, is nu eenmaal
geen lid. Nu was het natuurlijk van meet af aan de bedoeling dat alle extramurale
docenten in de neerlandistiek IVN-lid zouden worden. Het bestuur heeft hier vooral
in de eerste jaren veel moeite voor gedaan, maar het is nooit zover gekomen. En een
vluchtige blik in de meest recente ‘Lijst van docenten in de neerlandistiek aan
extramurale universiteiten en ledenlijst IVN’ (1994) leert dat er nog steeds veel meer
docenten dan IVN-leden zijn. Daar zullen in tal van individuele gevallen ongetwijfeld
goede redenen voor bestaan. Ik weet ook niet of het huidige IVN-bestuur deze
discrepantie nog als een probleem ziet. Ik weet alleen dat de oprichters van de IVN
het zich anders hadden voorgesteld.
Hoe dit ook zij, van het begin af aan is het principe van de IVN, haar bestuur en
haar commissies, geweest dat de verenigingsactiviteiten de hele buitenlandse
neerlandistiek ten goede moeten komen, dus niet alleen de IVN-leden. En zo hoort
het ook.
In de volgende paragrafen zal ik iets vertellen over hoe een zestal van deze
‘verenigingsactiviteiten’ - er waren en er zijn er natuurlijk veel meer - zich in de loop
der jaren ontwikkeld hebben. Het zijn: de colloquia, het tijdschrift Neerlandica extra
Muros, het jaarboek Dutch Studies, een activiteit die ik samenvat onder de noemer
‘documentatie’, en twee ‘bijprodukten van de IVN’: het
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Certificaat Nederlands als Vreemde Taal en de Algemene Nederlandse Spraakkunst.
Daarmee denk ik aan de voornaamste onderdelen van de IVN-geschiedenis aandacht
te hebben besteed. Ik hoop er iets zinnigs over te kunnen zeggen, omdat ik in de
eerste helft van die geschiedenis bijna twaalf jaar bestuurslid geweest ben en ik het
wel en wee van de IVN ook nu nog steeds met belangstelling volg. Maar ook
(oud-)bestuursleden weten natuurlijk niet alles.
Dát deed vroeger mevrouw Moolenburgh en doet nu haar opvolgster sinds 1981,
(de laatste naam:) Marja Kristel. Ik denk dat niet zo erg veel mensen uit onze kring
mevrouw Moolenburgh Henny noemden, maar er zullen er nu maar weinig zijn die
tegen mevrouw Kristel geen Marja zeggen. Dat is tekenend voor de tijdgeest én voor
de personen, denk ik. Ik zou Marja ook nooit ‘moeder van de IVN’ noemen; ze hád
trouwens al een zoon. Maar zij is voor de tweede helft van de geschiedenis van de
IVN wel heel belangrijk geweest - en zal dat hopelijk nog lang blijven.

De colloquia
Zoals gezegd telde het eerste colloquium (Den Haag, 1961) achttien deelnemers.
Afgezien van de heer Thomassen waren dat allemaal docenten en oud-docenten in
de neerlandistiek (in ruime zin) aan universiteiten buiten Nederland en België. Van
die categorie waren er op het tweede colloqium (Brussel, 1964) 45 en op het derde
(Den Haag, 1967) 61 personen aanwezig. Een snelle en aanzienlijke toename dus:
de werkcommissie achterhaalde steeds meer adressen en de buitenlanders kregen
meer belangstelling voor deze vorm van onderling contact. Maar vanaf het tweede
colloquium waren er ook ‘binnenlanders’: neerlandici van Nederlandse en Belgische
universiteiten, soms als spreker, soms ook alleen als belangstellende. Dit aanvankelijk
bescheiden streven naar integratie van de buitenlandse en de binnenlandse
neerlandistiek heeft in de loop der jaren steeds ruimere vormen aangenomen, vooral
door de toegenomen belangstelling van de intramuralen. Al vanaf het vierde
colloquium (Gent, 1970) werd in de deelnemerslijst geen onderscheid meer gemaakt
tussen extra en intra muros. En wie de recente colloquia heeft bijgewoond, weet dat
deze in zekere zin niet van een ‘gewoon’ neerlandicicongres te onderscheiden waren.
‘In zekere zin’ - want in een belangrijk opzicht is dat onderscheid er wel. In
tegenstelling tot wat gebruikelijk is in de hedendaagse gespecialiseerde
wetenschapsbeoefening wordt er in de Colloquia Neerlandica (zo heten ze eigenlijk
pas sinds het tiende: Gent, 1988) aandacht besteed aan taalkunde én letterkunde én
didactiek én ‘cultuurgeschiedenis’, ‘kennis van land en volk’, of hoe het ook heten
mag. Dat zal voorlopig ook wel zo blijven, want het merendeel van de docenten extra
muros kan zich om praktische redenen niet veroorloven alleen maar specialist in één
bepaald onderdeel van de neerlandistiek te zijn.
Deze inhoudelijke vierdeling is in de geschiedenis van de colloquia al heel vroeg
te onderkennen, zij het dat er aanvankelijk ook relatief veel gesproken werd over
wat ik maar zal noemen ‘de positie van het vak’ en ‘de positie van de docent’.
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Informatie over de beoefening van de neerlandistiek in bepaalde gebieden of op
bepaalde posten werd van belang geacht voor de buitenlandse en vooral de
binnenlandse collega's, én voor de media, die er overigens, vooral in Nederland,
meestal weinig aandacht aan beste(e)d(d)en. De persoonlijke situatie van de docenten
(salariëring, rechtspositie, pensioenvoorziening) was bepaald niet altijd rooskleurig,
en de colloquia waren (ook) gelegenheden om dit onder de aandacht van de
autoriteiten te brengen. Gelukkig is er in dit opzicht veel verbeterd.
De colloquiumprogramma's vertonen echter een duidelijke accentverschuiving:
van ‘bijzonder’ naar ‘algemeen’, van de eigen problemen van de buitenlandse
neerlandistiek naar zaken die voor iedere neerlandicus interessant en van belang zijn.
Samen met de kwantitatief toegenomen deelname heeft deze ontwikkeling geleid tot
het beeld dat het meest recente colloquium, dat van 1994 in Antwerpen, te zien gaf:
ruim 230 deelnemers, waarvan ongeveer twee derde extra- en een derde intramuraal,
met een rijk gevarieerd, zij het zoals altijd wat overladen programma, onder de titel
‘Nederlands in culturele context’, waarmee je zoals te verwachten was alle kanten
op kon. Vooral de ‘vrije markt’, de gelegenheid om korte lezingen over allerlei
onderwerpen te houden en te horen, bleek weer ‘in een behoefte te voorzien’: er
waren acht secties, waarin niet minder dan 51 lezingen geprogrammeerd stonden.
Wat de (voor zover ik kan nagaan) enige deelneemster aan dit twaalfde colloquium
die ook het eerste nog meegemaakt had, hiervan gedacht heeft, weet ik niet. Misschien
wel: ‘Het was vroeger toch eigenlijk gezelliger’...

Neerlandica extra Muros (NEM)
Want die prehistorische jaren hádden iets gezelligs. Mevrouw Moolenburgh zegt het
nog wel eens, als ze het huidige Neerlandica extra Muros, ‘tijdschrift van de IVN’,
vergelijkt met het gelijknamige ‘Contact- en Inlichtingenblad van de Werkcommissie
van Hoogleraren en Lectoren in de Neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten’.
Veel meer nog dan de vroegste colloquia was NEM in die tijd gericht op de ‘eigen
kring’. Het bevatte berichten over mutaties in de bezetting van leerstoelen en
docentschappen, over activiteiten van de werkcommissie (later het IVN-bestuur),
over de colloquia en andere bijeenkomsten, over publikaties in het extramurale milieu
(er verschenen ook altijd aanwinstenlijsten van de ‘Centrale Verzameling’ waarin
deze publikaties werden opgenomen), en niet te vergeten over ‘bijzondere prestaties
van onze docenten’ (let op het bezittelijk voornaamwoord), waaronder van alles kon
vallen: promoties, onderscheidingen, excursies met studenten en huwelijken (!).
NEM was toen dan ook geen ‘tijdschrift’ (zo is het pas in 1984 gaan heten), maar
een ‘contact- en inlichtingenblad’, zoals de ondertitel adequaat weergaf. Ook toen
de IVN opgericht was, is dit nog een hele tijd zo gebleven. In een willekeurig nummer
uit de jaren zeventig (nr. 28, voorjaar 1977) vermeldt de inhoudsopgave de rubrieken:
‘In memoriam’, ‘Van het bestuur’, ‘Van de redactie’, ‘Van de IVN’, ‘Van buiten de
muren’ (berichten van en over de docentschappen; verreweg de grootste rubriek:
ruim 18 van de 48 bladzijden),
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‘Examen en getuigschrift’ (= Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, waarover
straks), ‘Beurzen’, ‘Leer- en hulpmiddelen’, ‘Het Nederlands in de wereld’, ‘Diversen’
en ‘Bibliotheek van de IVN’ (de vroegere ‘Centrale Verzameling’).
Niet lang hierna worden echter de eerste tekenen van verandering in het redactioneel
beleid zichtbaar. In nr. 30 (voorjaar 1978) wordt een nieuwe rubriek, ‘Mengelwerk’,
aangekondigd, waarin ‘aandacht besteed (zal) worden aan boeken, tijdschriftartikelen
en activiteiten van verenigingen, werkgroepen e.d. op letterkundig, taalkundig en
didactisch gebied’, al zal ‘NEM... hierdoor geen wetenschappelijk tijdschrift worden’.
Die rubriek wordt in de jaren daarna ‘steeds meer de hoofdzaak van het tijdschrift’
(dat toen overigens nog steeds ‘Contact- en Inlichtingenblad’ heette), schrijft de
redactie in nr. 37 (najaar 1981). Daar wordt nu de consequentie uit getrokken: voortaan
komen er in elke aflevering eerst een paar artikelen, op de in tijdschriften gebruikelijke
wijze. Die worden dan ‘aangevuld met de traditionele rubrieken... voor zover de
plaatsruimte het toelaat’. Het was te verwachten dat van toen af de artikelen zouden
groeien in aantal en omvang en de traditionele rubrieken dienovereenkomstig zouden
afnemen. Zo is het dan ook gegaan. Nu, in de jaren negentig, bevat NEM nog wel
eens (niet altijd) een rubriek ‘Van buiten de muren’, ‘Van de IVN’ of ‘Diversen’,
maar die beslaan nooit meer dan één of enkele bladzijden. Ik treur daar niet om. Het
verlies aan ‘gezelligheid’ (wat in dit verband trouwens maar een betrekkelijk begrip
is) is de prijs die we hebben moeten betalen om NEM te laten worden wat het naar
mijn idee nu is: een volwaardig, zij het niet gespecialiseerd vaktijdschrift.

Dutch Studies
Meer dan één lezer van dit verhaal die nog niet zo oud is, zal waarschijnlijk vragend
zijn of haar wenkbrauwen hebben opgetrokken, toen ik hierboven aankondigde ook
iets te zullen vertellen over ‘het jaarboek Dutch Studies’. ‘Bestaat dat dan?’ zal die
lezer gevraagd hebben. Nee, het bestaat niet, maar het heeft bestaan.
Dat NEM als een ‘contact- en inlichtingenblad’ ter wereld kwam, was niet vanwege
de ‘gezelligheid’, en zeker niet omdat de werkcommissie uit de jaren zestig iets tegen
wetenschappelijke publikaties had. Dat gold in ieder geval niet voor voorzitter Thys.
NEM werd misschien alleen maar geen vaktijdschrift omdat er voor een
wetenschappelijk periodiek al in een vroeg stadium andere plannen bestonden.
Al in een van de resoluties van het eerste colloquium wordt gesproken over ‘een
jaarboek of Liber Memorialis’, maar het is mij niet helemaal duidelijk wat daar
precies mee bedoeld werd. De tiende resolutie van het derde colloquium (Den Haag,
1967) is duidelijker: ‘Het Colloquium draagt de Werkcommissie op een plan te
ontwikkelen voor de oprichting van een International Association for Netherlandic
Studies, welke organisatie de taak van de Werkcommissie zou kunnen opvangen en
zich o.a. zou kunnen bezighouden met de uitgave van een Yearbook for Netherlandic
Studies’.

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1995

8
Interessant in deze resolutie is dat de uitgave van een jaarboek blijkbaar zo belangrijk
werd geacht, dat die uitdrukkelijk genoemd werd in een resolutie die in eerste instantie
de oprichting van een vereniging aanbeval. En natuurlijk ook dat zowel vereniging
als jaarboek met een Engelse naam werden aangeduid.
Toen drie jaar later de IVN was opgericht, werd al heel gauw met de voorbereiding
van een jaarboek begonnen. Er werden een redactie en een redactieraad samengesteld,
er werd kopij verzameld en er werd - maar dat was wel moeilijker - zelfs een uitgever
gevonden. Er kwam natuurlijk ook een definitieve naam. Het oorspronkelijke
‘yearbook’ werd ‘annual review’ en het neologisme (of amerikanisme) ‘Netherlandic’
werd vervangen door het traditionele (Britse) ‘Dutch’.
‘Volume 1’ van ‘Dutch Studies; an annual review of the Language, Literature and
Life of the Low Countries’ verscheen in 1974. De eerste exemplaren zijn zelfs nog
door vertegenwoordigers van het IVN-bestuur aangeboden aan de Nederlandse en
Belgische minister van onderwijs (zo deden wij dat toen!). Er volgden nog twee
afleveringen, in 1976 en 1977 - vanaf 1974 dus bijna ‘annual’ -, en een ‘nakomertje’
in 1980. Maar toen was het ook bekeken.
Het ging met Dutch Studies zoals het vaker met dergelijke periodieken gaat: aan
kopij geen gebrek, voor het redactiewerk waren ook wel mensen te vinden, maar er
waren niet genoeg abonnees. Ondanks jarenlang herhaalde aansporingen aan de
NEM-lezers om een abonnement te nemen voor zichzelf en voor de
instituutsbibliotheek, en om Dutch Studies in de aandacht van zoveel mogelijk
vakgenoten in ruime zin aan te bevelen, was de afzet onvoldoende. En dan houdt
een uitgever ermee op. Vandaar dus die opgetrokken wenkbrauwen van zojuist.

Documentatie
Anders is het gegaan met de oudste ‘IVN-publikatie’: de ‘Docentenlijst’. De
aanhalingstekens zijn gewenst, want er was in het begin uiteraard nog geen IVN, het
was geen publikatie, en het ding heeft bij mijn weten nooit alleen maar ‘Docentenlijst’
geheten, al is het altijd zo genoemd. Maar ‘oudste’ klopt wel: de eerste Docentenlijst
die ik zelf ontving, is van 1 november 1963, zeven maanden later dan NEM nr. 1,
maar het was dan ook al ‘lijst IV’. De eerste Docentenlijsten waren echte lijsten: een
paar gestencilde en geniete vellen papier. Lijst IV bevat de namen van 114 docenten
aan 74 onderwijsinstellingen.
De vergelijking met de laatste Docentenlijst (nr. XXV, september 1994) is weer
interessant: dat is een keurig boekje, een coproduktie van de Nederlandse Taalunie
en de IVN, met 539 docenten aan 244 onderwijsinstellingen, en bovendien officiële
adressen, ledenlijsten van de IVN en registers.
Met deze vorm van documentatie was de extramurale neerlandistiek de intramurale
overigens ver vóór. Toen de Docentenlijst al vele jaren bestond en de IVN was
opgericht, werd op een colloquium de behoefte geuit aan een dergelijk overzicht van
de binnenlandse neerlandistiek. Dat was er niet, dus ging het IVN-bestuur het maken
- daarmee een dienst bewijzend aan de vakgenoten
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extra én intra muros. Het werd ‘Wie en wat in de neerlandistiek in Nederland en
België’, waarvan de laatste uitgave, de twaalfde, is verschenen in 1995.
Dit boekje heeft overigens inhoudelijk altijd (veel) meer omvat dan zijn oudere
broertje.
Tot deze twee vormen van ‘documentatie’ moge ik me beperken, al deed en doet
de IVN op dit gebied zeker nog veel meer. Maar er zijn nog andere dingen te vertellen.

Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
Op heel wat plaatsen in de wereld bestaat weliswaar onderwijs in (een onderdeel
van) de neerlandistiek, maar niet met een dergelijke omvang en structuur dat er in
dat vak een examen kan worden afgelegd en een diploma of getuigschrift kan worden
behaald. Aan dat laatste hebben de studenten natuurlijk vaak wel behoefte. Vandaar
dat het IVN-bestuur in de vroege jaren zeventig, op verzoek van een docente extra
muros, de mogelijkheden ging onderzoeken van een internationaal te organiseren
examen in het Nederlands, zoals dat ook bestond voor talen als Engels, Frans en
Duits.
Spoedig bleek dat de voorbereiding en later de organisatie van een dergelijk examen
geen taak van het IVN-bestuur (en zijn administrateur) kon zijn, daarvoor was het
werk te veelomvattend. Er werd daarom een werkgroep ingesteld, waarvan een
IVN-bestuurder lid werd. Sinds in 1977 de eerste examens waren afgenomen, werd
er over de resultaten en over de verdere ontwikkeling van de examens geruime tijd
geregeld verslag uitgebracht in NEM.
Het is niet mijn bedoeling hier de geschiedenis te beschrijven van wat inmiddels
het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal heet. Ik heb daar vorig jaar, op de
openingszitting van het Antwerpse colloquium, nog het nodige over kunnen vertellen
in verband met de uitreiking van de Taaluniepenning aan de werkleider van dit
project. Ik beperk me tot de vaststelling dat ‘het Certificaat’ een bloeiende
onderneming is, die jaarlijks vele duizenden in staat stelt hun kennis van het
Nederlands te laten toetsen en de uitslag daarvan te laten vastleggen. Dat het er zóveel
zijn, komt ook door het steeds groter wordende aantal leerders van het Nederlands
als tweede taal, de immigranten in het Nederlandse taalgebied. Maar het lijkt me
juist heel verheugend, dat een IVN-initiatief van ruim twintig jaar geleden zo goed
blijkt aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de hedendaagse samenleving.

De Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS)
Dat het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal voortgekomen is uit een
IVN-initiatief, zal ook een buitenstaander niet verwonderen. De IVN behartigt immers
juist de belangen van hen die het Nederlands als vreemde taal onderwijzen. Dat ook
de ANS een ‘bijprodukt van de IVN’ is, ligt misschien minder voor de hand: het is
immers een algemene Nederlandse spraakkunst.
Toch is het allemaal begonnen met de zesde resolutie van het vierde colloquium

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1995

10
(Gent, 1970), luidend: ‘Er bestaat vooral bij de nederlandisten in het buitenland een
dringende behoefte aan een zo volledig mogelijke grammatica van het moderne
Nederlands’. Dat is ook wel begrijpelijk: juist wie Nederlands als vreemde taal leert,
en vooral onderwijst, heeft een boek nodig ‘waar alles in staat’. Goede woordenboeken
waren er toen al genoeg, een grammatica als hier bedoeld nog niet.
Het heeft zeven jaar geduurd voor er met de ANS begonnen kon worden, en nog
eens zeven jaar voor het boek klaar was. Sinds 1984 is de ANS er dus, en ik meen
te mogen zeggen dat deze grammatica door de extramurale neerlandici in het algemeen
gesproken goed ontvangen is. Natuurlijk is er kritiek op uitgeoefend, want natuurlijk
staan er dingen niet, niet goed, niet volledig of niet handig in de ANS. In de tweede,
herziene druk (waar momenteel aan gewerkt wordt) zal met deze kritiek rekening
worden gehouden.
Ook binnen het Nederlandse taalgebied is de ANS goed ontvangen, in elk geval
goed verkocht. Zeker wat Nederland betreft, was dat eigenlijk een beetje boven
verwachting. De kritiek heeft hier dan ook nogal eens luider en scherper geklonken.
Dat heeft denk ik vooral te maken met het verschil tussen ‘taalbeschouwing’ en
‘taalbeheersing’, om de titel van een ‘klassieker’ uit mijn neerlandistische jeugd aan
te halen. De ANS is gericht op het tweede, de kritiek betrof veelal het eerste. Toch
zal voor de tweede druk ook hiermee rekening worden gehouden.

Tot slot
Nu deze zeer beknopte geschiedenis van de IVN-in-ruime-zin via de nog niet
bestaande tweede druk van de ANS al in de toekomst verzeild geraakt is, wordt het
tijd op te houden en te proberen een paar lijnen te trekken. In wat hierboven verteld
is, zie ik er drie, die ik wil benoemen als: ‘van klein naar groot’, ‘van amateuristisch
naar professioneel’ en ‘van isolement naar integratie’.
De kwantitatieve groei - niet zozeer van de IVN als vereniging, maar van de
extramurale neerlandistiek en haar activiteit - is gemakkelijk vast te stellen: een
vergelijking van de (bijna) oudste en de nieuwste Docentenlijst, en van de
deelnemerslijsten van het eerste en het laatste colloquium, spreekt duidelijke taal.
Bij de groei naar professionaliteit moeten we niet allereerst letten op het uiterlijk
van Docentenlijst nr. IV en nr. XXV: in 1963 bestonden er nu eenmaal nog geen
tekstverwerkers. Ik denk veel meer aan de blijkbaar zo toegenomen efficiency in de
manier van werken. Het feit dat NEM vroeger in de tijd na een colloquium soms
jarenlang excuserende stukjes bevatte over het helaas nog steeds niet verschenen
colloquiumverslag, terwijl we nu (april 1995) het verslag van het op 3 september
1994 beëindigde colloquium al een hele tijd in huis hebben, is maar één voorbeeld.
De deelnemerslijsten en programma's van de colloquia en de inhoud van NEM
laten duidelijk zien dat er ook een lijn ‘van isolement naar integratie’ te onderkennen
valt. De extramurale neerlandistiek, die aanvankelijk nogal sterk
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met haar eigen zaken bezig was, zocht en vond steeds meer aansluiting bij de
intramurale en dus bij de neerlandistiek in het algemeen. In haar eigen voordeel,
zoals voor de hand ligt, maar dat niet alleen. ‘Intra’ profiteerde ook van ‘extra’: ‘Wie
en wat’ en de ANS zouden misschien nooit bestaan hebben als de in de IVN
georganiseerde buitenlandse neerlandistiek er niet geweest was.
Maar er is nog een vierde lijn, die in mijn verhaal tot nu toe onzichtbaar gebleven
is, maar die ik toch niet ongenoemd wil laten. Het gaat evenals bij de vorige drie
lijnen om een positieve ontwikkeling; ik zou die willen formuleren als ‘van lastig
kind naar gewaardeerde partner’.
Laat ik bij het positieve eindpunt beginnen. Toen mevrouw Moolenburgh lang
geleden van ‘assistente van meneer Jalink’ bevorderd werd tot ‘administrateur van
de IVN’, kreeg haar functie alleen een mooiere naam. Toen Marja Kristel ‘directeur
van de IVN’ werd, was dat wat anders. Ze kreeg een nieuw kantoor en medewerkers,
en wat meer is: haar - en dus de IVN - werden taken opgedragen die volkomen in de
lijn van de IVN liggen, maar die tot voor kort nooit aan de IVN toevertrouwd (zouden)
zijn. Om drie concrete voorbeelden te noemen: de bekende Zomercursus voor
Nederlandse taal en cultuur in Nederland wordt sinds 1993 gedeeltelijk en sinds 1994
geheel door de IVN georganiseerd; in 1994 organiseerde de IVN een intensieve
cursus 17e-eeuwse cultuur van de Lage Landen voor buitenlandse kunsthistorici (in
1996 zal een dergelijke cursus voor de tweede maal aangeboden worden); de IVN
bemiddelt nu voor het derde achtereenvolgende jaar bij het (verkrijgen en) verdelen
van een schenking ad fl. 50.000, - onder de docentschappen in Midden- en
Oost-Europa.
Als ik dit zo overzie, vind ik dat je kunt spreken van een ‘partnerschap’ van
Taalunie en IVN. Dat ligt ook voor de hand, gezien het werkterrein van beide
organisaties. Maar zo'n goede verhouding met de overheidsinstanties, waar een
instelling als de IVN nu eenmaal van afhankelijk is en mee moet samenwerken, heeft
helaas niet altijd bestaan. Zeker, de noodzakelijke financiële en andere steun zijn
nooit uitgebleven, maar de manier waarop liet wel eens te wensen over. Dat enige
tijd geleden de samenwerking tussen Taalunie en IVN nogal stroef verliep, weet ik
niet uit eigen ervaring, maar het was een publiek geheim. Wel weet ik dat van de
jaren zeventig vaak gezegd werd, dat het toen was of ‘de bomen tot in de hemel
groeiden’, maar dat ik daar als IVN-bestuurslid in ons contact met het Nederlandse
ministerie van onderwijs nooit iets van gemerkt heb. Bij de organisatie van elk
colloquium moest weer ‘uiterste zuinigheid betracht worden’, en nieuwe initiatieven
werden zelden op prijs gesteld. Ik heb me meermalen gevoeld als een kind dat steeds
weer nieuwe speeltjes wou hebben, terwijl het toch moest weten dat papa en mama
daar geen centjes voor hadden.
De lezer houde mij deze druppel venijn in de staart ten goede. Ik vond dat ik het
kon vertellen omdat ik nergens meer mee te maken heb, en ik wou het graag vertellen
omdat de jongste ontwikkelingen geleerd hebben dat het ook anders kan. Een
voortzetting van de relatie met de Taalunie in de huidige geest wens ik de IVN voor
de komende kwart eeuw van harte toe.
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Nederlandse grammatica's voor anderstaligen in de periode
1970-1995
P. de Kleijn (Den Haag)
Vreemde taal - tweede taal
Voor het Nederlands dat buiten Nederland en Vlaanderen geleerd en gedoceerd
wordt, gebruikt men gewoonlijk de term Nederlands als vreemde taal. Vindt de
taalverwerving plaats in oneindig laagland of bij 't ruischen van het ranke riet dan
spreekt men over tweede taal - behalve als je eerste docent je moeder is.
De termen vreemde en tweede taal zijn duidelijk en bruikbaar zolang er
geografische lijnen mee worden aangegeven. Gaat het echter om het leerproces zelf,
dan zijn ze - zeker in het geval van tweede taal - veel moeilijker hanteerbaar, omdat
ze verhullen wat de moedertaal, de vadertaal, de thuistaal of de schooltaal van de
leerder is. Bovendien geven ze geen antwoord op de vraag of het leerproces gestuurd
of ongestuurd verloopt. Combineert men deze twee gegevens - taalomgeving en
sturing of niet-sturing - dan wordt de werkelijkheid exponentieel genuanceerder dan
de termen ‘vreemde’ en ‘tweede’ aanvankelijk doen vermoeden.
Omdat dit artikel over grammatica's gaat, lijkt het me gerechtvaardigd voor al die
nuancering de ogen te sluiten, zodat alleen nog de vraag over blijft of het zinvol is
een onderscheid te maken in grammatica's voor Nederlands als vreemde en
grammatica's voor Nederlands als tweede taal.
Op de vraag of bij het leren van een vreemde taal het leerproces anders verloopt
dan bij het leren van een tweede taal, vindt men in de vakliteratuur een voorzichtig
‘waarschijnlijk niet’. Op de vraag naar een verschil in grammatica's vindt men niets.
Sterker nog: die vraag wordt niet gesteld. Het lijkt een onderwerp dat niet ter zake
doet.
Van alle mij bekende grammatica's voor niet-Nederlandstaligen is er maar één die
in de titel het woord ‘vreemd’ voert en ook maar één die het woord ‘tweede’ gebruikt.
Het zijn grammatica's ‘voor anderstaligen’, ‘voor buitenlanders’ of het is een ‘Dutch
grammar’, een ‘Grammatik Niederländisch’, een ‘Hollandsk grammatik’ enzovoort.
In de inleidingen op deze grammatica's vindt men hetzelfde beeld. Fontein en
Pescher-ter Meer (1985) schrijven dat zij hulp willen bieden bij het leren en doceren
van het Nederlands als vreemde of als tweede taal. Zij gaan er daarbij zonder meer
van uit dat dat kan met een en dezelfde grammatica. Florijn e.a. (1994) reppen in het
geheel niet over vreemde of tweede en de grammatica van Deen e.a. (1994), die
duidelijk bestemd is voor het beroepsonderwijs in Nederland, heet niettemin een
grammatica voor anderstaligen.
Nu is het natuurlijk duidelijk dat een uitgever zijn markt graag zo groot mogelijk
wil houden en dat in zijn voetspoor ook de auteur dan maar een scheutje water bij
de wijn doet. Het is ook niet ondenkbaar dat een auteur bij ‘anderstalig’
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uitsluitend aan tweede taal denkt, want in kringen van Nederlands als tweede taal
stuit men nog voortdurend op mensen die bij de term Nederlands als vreemde taal
vragend het voorhoofd fronsen. Maar het zal toch vooral het ontbreken van een
betrouwbaar wetenschappelijk fundament zijn dat grammaticaschrijvers ertoe brengt
zich niet het hoofd te breken over een eventueel onderscheid tussen vreemd of tweede.
Ze hebben het zo al moeilijk genoeg.
Op p. 23 e.v. wordt een overzicht gegeven van de grammatica's Nederlands voor
anderstaligen die, voor zover mij bekend, de laatste vijfentwintig jaar zijn
gepubliceerd.
Hieronder wil ik wat uitvoeriger ingaan op een aantal kenmerken van deze
grammaticaproduktie.

Selectie en ordening
De Dutch Reference Grammar van Donaldson (1981) begint met de constatering dat
aan het schrijven van deze grammatica jaren van frustatie zijn voorafgegaan omdat
er geen grammatica Nederlands bestond voor gevorderde Engelstaligen. Dat geen
enkele moedertaalspreker het aandurfde in deze situatie verbetering aan te brengen,
heeft Donaldson altijd beschouwd als een aanwijzing voor ‘the Dutch lack of pride
and interest in their language’ (p. 8).
Hij constateert verder dat er niet echt een grammatica bestaat waarop schrijvers
van de door hem bedoelde grammatica zouden kunnen terugvallen. Daarin had hij
gelijk want de ANS (1984) was toen nog lang niet klaar. De verschijning van de
Dutch Reference Grammar was daarom niet alleen een belangrijke gebeurtenis voor
de extramurale maar ook voor de intramurale neerlandistiek. Immers, noch in
Nederland noch in Vlaanderen beschikte men voor het onderwijs aan anderstaligen
over een degelijke en vrij uitvoerige opzoekgrammatica. In 1985 verscheen de
Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen van Fontein en Pescher-ter Meer. Het
was de eerste omvangrijke in het Nederlands geschreven grammatica voor
anderstaligen. Het verschijnsel Nederlands als tweede taal is in Nederland vrij jong
en in dat licht bezien heeft het eigenlijk niet eens zo heel lang geduurd voordat er
voor tweede-taalleerders een ‘echte’ grammatica verscheen. Maar de Nederlandse
Grammatica voor Anderstaligen is, zoals gezegd, ook bedoeld voor het leren van
het Nederlands als vreemde taal. Die sector bestaat echter al heel lang zodat in het
algemeen gezien de anderstalige toch vrij lang heeft moeten wachten voordat hij of
zij kon beschikken over een degelijke Nederlandstalige grammatica. Dat de auteurs
van de Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen maar zeer mondjesmaat hebben
kunnen profiteren van de kort daarvoor verschenen ANS, onderstreept het
pionierswerk van hun onderneming, hun moed en misschien ook wel de door
Donaldson gewenste ‘pride’ en ‘interest’.
Konden Fontein en Pescher-ter Meer aanvoeren dat er nog niets was, toen Florijn,
Lalleman en Maureau zich aan het schrijven van De regels van het Nederlands (1994)
zetten, ging dat argument niet meer op.
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Omdat er in doelgroep, uitvoerigheid en taalkundige uitgangspunten tussen beide
grammatica's veel overeenkomst bestaat, kan men zich afvragen wat de auteurs van
De regels heeft bewogen tot het produceren van nog een grammatica. Wie een
grammatica wil schrijven voor anderstaligen komt onvermijdelijk te staan voor de
vraag: welke onderwerpen uit de algemene Nederlandse spraakkunst zijn voor
anderstaligen belangrijk en welke niet; en: hoe orden ik de geselecteerde onderwerpen.
Schuilt misschien in het antwoord op die fundamentele vragen het verschil tussen
deze twee grammatica's?
De auteurs van De regels hebben over die vragen duidelijk langer nagedacht dan
hun voorgangers. Ze wijzen in hun inleiding op het onderscheid tussen taalkundig
makkelijk en moeilijk en op de wenselijkheid onderwerpen die weinig kennis
veronderstellen eerst te behandelen en onderwerpen waarbij naar andere verwezen
moet worden, later. Zij zijn er zich van bewust dat structureel moeilijk niet hetzelfde
is als moeilijk te leren, dat sommige onderwerpen makkelijker doceerbaar zijn dan
andere en dat sommige taalverschijnselen, of ze nu gemakkelijk zijn of niet, bij de
behandeling geen uitstel dulden omdat men ze ‘meteen’ nodig heeft. Maar, constateren
ze, deze uitgangspunten zijn soms met elkaar in tegenspraak. Alles, zeggen ze gelaten,
heeft z'n voor en z'n tegen. Dat is een eerlijke constatering, maar het betekent wel
dat de auteurs van De regels geen hecht taalkundig fundament hebben kunnen vinden
noch ontwerpen om hun grammatica op te grondvesten.
Dat geldt ook voor de grammatica van Fontein en Pescher-ter Meer. Hun criterium
is of het weglaten van een grammaticaal verschijnsel, ‘een belemmering zou kunnen
zijn voor het zich correct kunnen uitdrukken’ (p. 7). Een slim zinnetje, maar het gaat
voorbij aan de onzekerheid over wat correct is, het maakt geen onderscheid tussen
het zich mondeling of schriftelijk uitdrukken en het lost eigenlijk niets op want voor
de anderstalige kan ieder verschijnsel leiden tot incorrect taalgebruik. Maar, vinden
Fontein en Pescher-ter Meer, het ene verschijnsel doet dat eerder dan het andere. Ze
zijn dan ook van mening dat in zo'n grammatica onderwerpen als er, het voorzetsel,
het gebruik van tijden, de ontkenning, het lidwoord en de spelling een belangrijke
plaats moeten innemen. Dat lijstje is niet het resultaat van wetenschappelijk
onderzoek. Het is, denk ik, ingegeven door de onderwijspraktijk. Dat is geen slecht
uitgangspunt en ik zal de laatste zijn om te ontkennen dat die onderwerpen problemen
geven. Maar het lijstje is wel subjectief en willekeurig. Ik zou het moeiteloos kunnen
uitbreiden met onderwerpen die ook moeilijk zijn. Ja, als dit geen jubileumartikel
was, zou ik, ook uit de onderwijspraktijk, durven zeggen: alles kan moeilijk zijn.
Er is met dat soort lijstjes, die er altijd opvallend identiek uitzien, nog iets anders
aan de hand. Daar staan onderwerpen op waarover vooral niet-Nederlandstaligen
geacht worden hun nek te breken. De achterliggende gedachte is: de moedertaalspreker
heeft daar geen problemen mee. Dat is zo, maar dat is niet interessant. Interessant is
of de moedertaalbeschrijver daar problemen mee heeft. Interessant is of in een
grammatica als de ANS deze taalverschijnselen duidelijk en ondubbelzinnig
beschreven worden zodat de auteur van een
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grammatica voor anderstaligen op het ANS-kompas veilig verder kan varen. Wie de
ANS en de commentaren daarop leest, komt al snel tot de conclusie dat er, het gebruik
van de tijden, de ontkenning en andere ‘voor de buitenlander moeilijke onderwerpen’
an sich moeilijk blijken te zijn.
Anders gezegd: het probleem met er enzovoort zit evenzeer bij de Nederlandstalige
(wetenschapper) als bij de anderstalige (leerder). Zolang de taalbeschrijving
onzekerheden vertoont en zolang in het huidige wetenschappelijke onderzoek
hoegenaamd geen enkel criterium te vinden is voor de afbakening van een grammatica
voor anderstaligen binnen de (grammaticale) wereld van het Nederlands, evenmin
als voor interne ordeningsprincipes, rest de schrijvers van een grammatica voor
anderstaligen niet veel anders dan hun gezond verstand, hun intuïtie, hun
onderwijservaring en hun kennis van de taalkundige opvattingen van dit moment.
Eén van die opvattingen is dat een taal geleerd wordt in een natuurlijke
verwervingsvolgorde. Voor de auteurs van Nederlands in hoofdlijnen (1994) zou de
ideale grammatica(cursus) op deze volgorde gebaseerd moeten zijn. Daaraan kleven
echter praktische bezwaren en bovendien ‘is er nog niet zo heel veel bekend over de
verwervingsvolgorde in het Nederlands’ (Docentenhandleiding p. 2). Om toch zoveel
mogelijk rekening te houden met het wisselende tijdstip waarop een leerling ‘rijp’
is voor een bepaalde regel, heeft men in Nederlands in hoofdlijnen gekozen voor het
interessante uitgangspunt van een cyclische aanbieding van de regels: men krijgt dus
meer dan één kans om zich een bepaalde regel eigen te maken.
Dit alles neemt niet weg dat in geen van de hier te bespreken grammatica's voor
het probleem van selectie en ordening een afdoende oplossing is gevonden.

Geen vernieuwing
Het tweede kenmerk van de grammatica's van de laatste vijfentwintig jaar is dat ze
alle op de een of andere manier schatplichtig zijn aan de traditionele beschrijvende
moedertaalgrammatica's of aan de ANS.
Heeft dan niemand het aangedurfd het traditionele pad van logica en formele
morfologie te verlaten, het pad waarover zich bijvoorbeeld Den Hertog en Rijpma
& Schuringa voortbewogen? Hebben de ideeën van Chomsky niemand verleid tot
het schrijven van een transformationeel-generatieve grammatica voor anderstaligen?
In de Russische leerpsychologie (Vygotskij, Gal'perin en Leont'ev; in Nederland
vertegenwoordigd door Van Parreren en Carpay) worden taaluitingen als
taalhandelingen opgevat. Is dat ooit vertaald in een ‘handelingengrammatica’? Is er
op de golfslag van de notioneel-functionele benadering geen enkele
notioneel-functionele grammatica aangespoeld? En is het krachtig beleden geloof in
communicatief vreemde-talenonderwijs, niet omgezet in een communicatieve
grammatica voor anderstaligen?
Op vrijdag 13 november 1970 hield de toenmalige Vereniging Nederlands voor
Anderstaligen een vergadering in Amsterdam. In het verslag van die vergadering
staat: ‘In de namiddag hield Drs. W. Klooster (Amsterdam) een voordracht over
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de Transformationeel-Generatieve Grammatica en het vreemde-talenonderwijs. (...)
Hoe de TG-grammatica voor het vreemde-talenonderwijs kon worden ingeschakeld,
was hem nog niet helemaal duidelijk’. Vijf jaar eerder had Chomsky himself op
precies dezelfde vraag vrijwel precies hetzelfde antwoord gegeven. Zo'n grammatica
voor het Nederlands als vreemde of als tweede taal is dan ook nooit geschreven.
In een artikel van Wilmots (1981) en van Daamen (1992) kan men enige voorstellen
vinden die men zou kunnen herleiden tot het gedachtengoed van de bovengenoemde
Russische leerpsychologen. Het ‘stappenplan’ dat in deze artikelen wordt uitgewerkt
voor het adjectief, voor toen en als en voor de trappen van vergelijking is nooit
geconcretiseerd in een volledige grammatica. De reden daarvoor is niet, denk ik, dat
het verrichten van de vereiste taalhandelingen een groot beroep doet op de cognitieve
vermogens van de leerder - dat doet de traditionele grammatica ook -, maar dat niet
alle aspecten van de grammatica zich tot zo'n stapsgewijze benadering lenen en ook
dat het procédé een buitengewoon dikke grammatica vereist.
Vroeger leerde men de grammatica en daarna ging men postzegels kopen. Op verzoek
van de Raad van Europa schreef Van Ek The Threshold Level (1973) en daarin begint
men met het kopen van postzegels en leert men tevens hoe men dat vriendelijk kan
doen en hoe men iemand moet aanpakken die niet op zijn beurt wacht. Daarmee
verdween de grammatica naar de achtergrond. In het kader van wat sindsdien
algemeen bekend is als de notioneel-functionele benadering verscheen voor het
Nederlands als vreemde taal, Drempelniveau van Wynants (1985) en ten behoeve
van het onderwijs Nederlands als tweede taal Over de drempel naar sociale
redzaamheid, geschreven door Coumou e.a. (1987).
Wynants schenkt in zijn Drempelniveau ook aandacht aan de grammatica, maar
verklaart dat hij in het kader van zijn werk geen grammaticamodel kan aanbieden
dat systematisch voortvloeit uit communicatieve uitgangspunten. Hij moet volstaan
met een ‘grammaticale inventaris’. Coumou c.s. gaan veel verder. In het kielzog van
A communicative Grammar of English van Leech en Svartvik (1975) beschrijven zij
in een honderd pagina's tellend hoofdstuk ‘Een communicatieve grammatica van het
Nederlands’.
Het is opvallend dat deze grammatica nooit het omvangrijke kader van Over de
drempel (741 pagina's) heeft verlaten en een zelfstandig leven is gaan leiden of
aanleiding heeft gegeven tot bewerking of uitbreiding. Wel zijn er een aantal
grammaticale hulpboeken verschenen die zich bekennen tot een of andere vorm van
functionaliteit, een term die men aantreft naast communicatief.
Daartoe behoort niet de Functionele spraakkunst van het Nederlands in tabellen
en oefeningen (1974), want dat is een gewone traditionele grammatica en daar betekent
functioneel: praktisch.
Daartoe behoort eigenlijk ook niet de Grammaire fonctionnelle du néerlandais
(1991) want daarin krijgen functies en noties bijna uitsluitend een lexicaal-semantische
lading en zoekt men tevergeefs naar een grammatica. Daartoe
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behoren wel De Leerlijn (1983), Beter Nederlands 1 en 2 (1990, 1991), Beter
Nederlands (1994) en Pas Toe (1994).
Voor de auteurs van deze publikaties is het uitgangspunt dat in het
vreemde-talenonderwijs de functionaliteit van de grammatica belangrijker is dan de
vorm. Grammatica moet worden aangeboden met het oog op het gebruik ervan en
moet geen doel op zich zijn.
Sommige termen ijlen voort langs wegen van onstuitbaarheid. Termen als
communicatief of functioneel bijvoorbeeld. In de vijf laatstgenoemde oefenboeken
worden die termen gebruikt zonder wetenschappelijke, theoretische onderbouwing,
zonder een duidelijke begripsomschrijving en zonder dat men voldoende heeft
onderzocht hoe de verhouding is tussen functioneel enerzijds en moeilijk of makkelijk
leerbaar en moeilijk of makkelijk beschrijfbaar anderzijds. En verder wijken noch
de gebruikte terminologie, noch de behandeling van de meeste grammaticale
onderwerpen wezenlijk af van termen en aanpak in een gewone grammatica voor
anderstaligen terwijl er al evenmin nieuw licht wordt geworpen op grammaticale
selectie en ordening. De vlag dekt de lading niet - hetgeen overigens niet hoeft te
betekenen dat de lading niet nuttig en bruikbaar zou zijn.

Woordvolgorde onderbelicht
In de inleiding bij zijn Dutch Reference Grammar schrijft Donaldson dat hij geen
hoofdstuk heeft geschreven over de woordvolgorde in het Nederlands: ‘For which I
expect some criticism’ voorspelt hij. Die kritiek is ook gekomen, bijvoorbeeld in de
recensie van Stokkermans (1982). Donaldson is niet de enige die met de syntaxis
worstelt. In praktisch alle grammatica's voor anderstaligen is de behandeling van de
woordvolgorde of beperkt of afwezig. Meestal komt de woordvolgorde ter sprake
bij de uitleg van bepaalde grammaticale categorieën (voegwoord, betrekkelijk
voornaamwoord e.d.).
Deze beperkte syntactische aandacht staat in schril contrast met de leersituatie.
Vrijwel alle anderstaligen, of het nu vreemde- of tweedetaalleerders zijn, bijten zich
stuk op de woordvolgorde, en hun docenten bijten met hen mee. Salverda (1985)
prijst in de ANS de uitvoerige behandeling van de plaats van het woord in de zin en
meent dat het grote aantal voorbeelden een goede basis biedt voor toepassing op het
onderwijs aan anderstaligen. Een basis is het ongetwijfeld, maar de spraakkunstenaar
staat voorlopig nog wel voor de moeilijke taak uit dit materiaal een selectie te maken,
het inzichtelijk te presenteren en vooral in het reine te komen met de zeer lastige
vraag hoe hij daarbij aandacht kan schenken aan de voor de woordvolgorde zo
belangrijke intonatie.

Grammatica's voor extramuraal gebruik
Op de IVN-colloquia van 1970 en 1973 werd een resolutie aangenomen waarin door
de docenten extra muros werd aangedrongen op het schrijven van een uitvoerige
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voor de extramurale neerlandistiek een grote gebeurtenis want vanaf dat moment
beschikte men over een vrij volledige en met zeer veel voorbeelden verduidelijkte
beschrijving van het Nederlands. Een onmisbaar instrument voor studie, onderzoek,
materiaalvervaardiging en onderwijs. Weliswaar klonk hier en daar wat gemor over
het tolerante karakter en over ongewenste labels als ‘regionaal’ en ‘twijfelachtig’.
Maar De Rooij (1982) had er al voor het verschijnen van de ANS terecht op gewezen
dat die taalvariatie er nu eenmaal is en er ‘enigszins verontwaardigd’ aan toegevoegd
dat degene die die variatie wilde ontkennen, maar een andere baan moest zoeken.
Naast de ANS beschikt men thans ook over een aantal algemene en vrij uitgebreide
grammatica's (Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, De regels van het
Nederlands) en natuurlijk over een serie niet in het Nederlands geschreven
grammatica's (zie overzicht).
De auteurs van de laatstgenoemde categorie hebben het in zekere zin gemakkelijker
dan de schrijvers van grammatica's ‘voor iedereen’ omdat zij speciale aandacht
kunnen schenken aan problemen die voor hun taalgebied karakteristiek zijn. En als
die anderstalige grammatica bovendien geschreven wordt met als voornaamste
doelgroep de extramurale student, heeft men niet alleen het voordeel van de
taalhomogeniteit maar weet men ook op hoeveel bekendheid met grammaticale
terminologie en op hoeveel grammaticale kennis van de moedertaal men kan
voortbouwen. Voor het overige moeten echter ook deze auteurs selecteren en ordenen
zonder precies te weten op basis waarvan.
In de totstandkoming van de niet-Nederlandstalige grammatica's is moeilijk enige
lijn te ontdekken. In ieder geval kan men constateren dat de aanwezigheid van
extramurale docentschappen niet altijd leidt tot publikatie van een grammatica voor
dat taalgebied en dat de omvang die de extramurale neerlandistiek in een bepaald
land heeft niet altijd parallel loopt met de omvang van de aldaar geproduceerde
grammatica's. Zo is het bijvoorbeeld opvallend dat er geen enkele omvangrijke in
het Duits of in het Indonesisch geschreven grammatica bestaat terwijl het Koreaans
vertegenwoordigd is met twee publikaties van respectievelijk 255 en 312 pagina's.
Niet opvallend is het vrij groot aantal Franstalige grammatica's en ook niet dat deze
voor het merendeel verschenen zijn in België. Maar dat het Italiaans op de markt is
met twee grote en een handvol kleinere is weer minder begrijpelijk. Toerisme,
kunstmin en het gouden Nederlandse trio van AC Milan, zoals Van Leeuwen (1995)
suggereert? De situatie voor het Engels lijkt in evenwicht, al zou een ‘Donaldson +
syntaxis’ zeker gewenst zijn.
De forse omvang van de neerlandistiek in Polen heeft tot nu toe niet geleid tot een
forse Poolstalige grammatica en in Hongarije, waar thans aan acht universitaire
instellingen Nederlands wordt gedoceerd, is geen in het Hongaars geschreven
grammatica Nederlands voorhanden. Daar staat dan weer tegenover dat er twee
grammatica's zijn gepubliceerd in het Servokroatisch.
Het beeld is grillig. Van enige systematiek is geen sprake en de factoren die blijken
te leiden tot het al dan niet produceren van een grammatica zijn talrijk en
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veelsoortig: de toegankelijkheid van Nederlandstalige grammatica's (ongetwijfeld
van toepassing op de Duitstalige landen), van buurtalen (in Denemarken kan men
goed uit de voeten met de Zweedstalige grammatica), de persoonlijke ambitie, energie
of interesse van een docent, de omvang van de belangstelling voor het Nederlands
in het algemeen of het aantal studenten Nederlands in het bijzonder, geld, de houding
van uitgevers, de aanwezigheid van grammaticale informatie in cursus- of
woordenboeken, de voorkeur om als docent iets te ontwikkelen dat direct is afgestemd
op eigen studenten, historische banden met Vlaanderen en Nederland.
Uit een informeel enquête-tje onder extramurale universitaire docenten bleek dat er
voldoende beschikbaar is om het werk naar behoren te kunnen doen, maar bleek ook
dat men in een aantal landen graag zou beschikken over een grammatica Nederlands
geschreven in de eigen taal. Die wens betrof het Ests, Hongaars, Litouws, Oekraïens,
Portugees, Oezbeeks, Roemeens, Slowaaks en Tsjechisch, terwijl men voor het
Indonesisch en het Russisch zou willen beschikken over iets uitgebreiders,
respectievelijk iets moderners.
Naast de anderstalige grammatica's die vaak hun oorsprong vinden in de
extramurale neerlandistiek, bestaat er een klein aantal niet-Nederlandstalige
grammatica's die hun ontstaan danken aan een heel andere omstandigheid: de
aanwezigheid, in Nederland en Vlaanderen, van grote groepen allochtonen die om
economische of politieke redenen hun land hebben verlaten. De grammatica's
Nederlands in het Turks, Arabisch en Perzisch en een van de twee grammatica's in
het Servokroatisch zijn daar voorbeelden van.
Misschien heeft de discussie die de afgelopen jaren binnen de toegepaste taalkunde
is gevoerd over de wenselijkheid van grammatica in het vreemde-talenonderwijs ook
invloed gehad op de extramurale grammaticaproduktie. Maar dat onttrekt zich aan
mijn waarneming.

Grammatica, grammatica's en taalverwerving
De bovengenoemde discussie is in ieder geval wel gevoerd in Nederland en
Vlaanderen.
Was de ANS in het buitenland duidelijk een gewenst kind, in de kringen van
Nederlands als tweede taal ging de beschuit met muisjes minder royaal rond. De
schrijvers van de ANS zal dat niet verbaasd hebben. In de inleiding van de ANS
worden de sectoren vermeld die intramuraal behoefte hebben getoond aan een
praktische, veelomvattende grammatica. Het onderwijs Nederlands als tweede taal
wordt daarbij niet genoemd. En als de ANS spreekt over doelgroepen worden wel
de docenten Nederlands als vreemde maar niet de docenten Nederlands als tweede
taal opgevoerd.
Er bestaat (of moet men zeggen: er bestond?) in de wereld van het Nederlands als
tweede taal een duidelijke huiver ten aanzien van de traditionele grammatica, een
huiver die voor een belangrijk gedeelte stoelt op het type leerder waarmee men in
dit onderwijs geconfronteerd wordt.
In Nederlands als tweede taal noemt Litjens (1990) een aantal recente
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theoretische inzichten over tweede-taalverwerving die men terugvindt in de
lesprogramma's. Daarbij vindt men niet de grammatica. Ook bij wat voor hem de
‘topics’ zijn in het tweede-taalonderwijs van de afgelopen tien jaar zoekt men
tevergeefs naar het onderwerp grammatica. Hetzelfde beeld bieden de afleveringen
22 en 38 van ‘Toegepaste taalwetenschap in artikelen’ (1985 en 1990), beide geheel
gewijd aan de stand van zaken bij het onderwijs Nederlands als tweede taal.
Ook in de leermiddelen die de laatste jaren zijn verschenen, treft men die huiver
aan. De auteurs ervan worstelen met de vraag: wel, geen of een beetje grammatica.
Valt de keuze op ‘geen’ dan staat men voor de noodzaak alternatieven te bedenken.
Die alternatieven zijn meestal het duidelijkst in de ‘inleiding’, maar in het leerboek
zelf wordt de traditionele grammatica via een achterdeurtje toch weer vaak
binnengelaten. Of er verschijnen bundeltjes als Regelrecht 1 en 2 (1983 en 1984),
afzonderlijke grammatica-oefeningen, die ‘naast iedere leergang’ te gebruiken zijn.
Bundeltjes die grif gekocht worden.
Dat laatste zou wel eens kunnen betekenen dat er met de officiële wetenschappelijke
credo's in de geloofspraktijk gesjoemeld wordt.
In een onderzoek naar het gebruik van leermiddelen bij het onderwijs Nederlands
als tweede taal constateren de samenstellers, Marianne Jansen en Chris van Veen
(1985), dat in alle gebruikte methodes grammatica een onderdeel vormt van de
aangeboden stof en dat in het materiaal dat de docenten zelf maken er zelfs sprake
is van een ‘zeer vooraanstaande plaats’ voor de grammatica (p. 136). Bij gebruik
van een Nederlandstalige versie van The learnables worden door de docenten expliciet
grammatica-oefeningen aangeboden, iets waarvan de bedenker van The learnables
nu juist af wilde. Code Nederlands, geschreven vanuit een notioneel-functionele
visie en dus met een beperkte aandacht voor taalvormen, kondigt vier jaar na de
eerste verschijning een grondig vernieuwde editie aan met daarin onder andere meer
oefenstof voor de grammatica.
Nummer 47 (1990) van het tijdschrift Les is gewijd aan de relatie tussen onderzoek
en onderwijs van het Nederlands als tweede taal. In een artikel van de redactie worden
drie onderwerpen genoemd die in de loop der jaren gemeengoed zijn geworden bij
allen die op dit terrein werkzaam zijn. Een daarvan is: minder aandacht voor expliciete
grammatica.
De bovengenoemde feiten maar vooral de intramurale stroom grammatica's voor
anderstaligen die na 1990 zijn verschenen, lijken in een andere richting te wijzen.
Die richting is, denk ik, enerzijds dat de grammatica nooit weg is geweest en
anderzijds dat alternatieven vaak niet het verwachte resultaat hebben gegeven waarna
men bij gebrek aan beter weer is teruggevallen op de traditionele spraakkunst.
Het is in ieder geval moeilijk en gewaagd radicaal te zijn. De auteurs van De
Delftse methode (1984) kunnen daarover meepraten. In de eerste les de complete
basisgrammatica, geen grammaticale terminologie, geen stapsgewijze maar complexe
grammaticale oefeningen: of deze principes altijd het gewenste resultaat opleveren
is een andere zaak, maar Montens en Sciarone behoren wel tot de zeer weinigen die
consequent een standpunt innamen en dat met een in
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taalkundekringen ongewone zelfverzekerdheid verdedigden.
Bij zijn bespreking van de ANS constateert Salverda (1985) dat er alle reden is te
proberen, op basis van de ANS, ‘een korter, eenvoudiger en goedkoper
grammaticaboek speciaal voor beginners te maken’ (p. 18). Acht jaar later pleit
Beheydt (1993) voor iets soortgelijks: ‘Ondertussen blijft het wachten op die simpele,
handige, toegankelijke en functionele pedagogische grammatica van het Nederlands’
(p. 20).
Ja, zo'n grammatica wil natuurlijk iedereen wel. De vraag is echter of die te
schrijven is. Hierboven zijn al een paar grote obstakels genoemd (bijvoorbeeld de
weerbarstige verhouding tussen beschrijfbaar, leerbaar en doceerbaar). Genoemd is
ook het drijfzand der functionaliteit, waaraan ik hier nog zou willen toevoegen dat,
zelfs als er een echte functionele grammatica zou komen, men nog maar moet
afwachten of studenten en docenten die traditioneel gepokt en gemazeld zijn, daarmee
overweg kunnen. Nog niet genoemd is het feit dat de gewenste eenvoud selectie
impliceert maar dat de daarvoor noodzakelijke gegevens inzake frequentie en spreiding
van grammaticale en syntactische structuren vooralsnog in onvoldoende mate
aanwezig zijn. En ten slotte moet men zich afvragen of die simpele enzovoorts
grammatica ook nog rekening kan en moet houden met de moedertaal van de
anderstalige. In de hartekreet hierboven noemt Beheydt die contrastiviteit niet, maar
hij gelooft er wel in, getuige zijn standpunt in de samen met Jansen geschreven
Taalunie Voortzet 21 (1989), terwijl ook in Taalunie Voortzet 24 van Devos en
Beheydt (1989) ervoor gepleit wordt om ‘impliciet’ rekening te houden met de meest
courante moedertalen van de gebruikers.
Een simpele grammatica lijkt me een contradictio in terminis en als ze - wat te
vrezen valt - toch weer gaat uitdijen, moet men zich afvragen of aan zo'n dikkere
grammatica momenteel nog wel behoefte bestaat.
We hebben de ANS, er zijn een paar goede uitvoerige opzoekprogramma's. Nog
meer boeken van de laatste categorie zal betekenen meer van hetzelfde. Tenzij men
kans ziet de behandeling van de syntaxis te verbreden en te verdiepen, tenzij men
een duidelijker plaats weet te geven aan de semantische functies van taalconstructies,
tenzij men zich zou willen richten op de grammatica van het gesproken Nederlands.
Met de bestaande algemene werken is lang niet iedereen geholpen. Dat is duidelijk.
Maar de klantenkring die dan nog overblijft, is zo divers van samenstelling dat een
algemene spraakkunst geen oplossing kan zijn. Uitgaande van de doelstelling van
het onderwijs, de aard en de (grammaticale) vooropleiding van de cursisten en het
grammaticale onderwerp zelf zal men grammatica à la carte moeten serveren.
Voor wat betreft de niet in het Nederlands geschreven grammatica's, is hierboven
al summier aangegeven wat extramuraal in deze de wensen zijn. Persoonlijk zou ik
daar nog aan willen toevoegen dat het mij om taalpolitieke redenen, dat wil zeggen
voor een solide verankering van de Nederlandse taal in de Europese Unie, gewenst
lijkt dat er in ieder geval een grammatica Nederlands bestaat in
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alle talen van deze Unie en dat er een goede, omvangrijke grammatica komt in het
Duits.
Ondertussen zijn de laatste vijfentwintig jaar de ontwikkelingen in de
computer-technologie met grote sprongen vooruit gegaan.
In zijn artikel Nederlands leren met de computer geeft Beheydt (1994) een overzicht
van wat er op dit moment gaande is en tot welk materiaal dat heeft geleid. Daartoe
behoort op het gebied van de grammatica de computercursus Grammatica op maat
van Ansems en Van den Munkhof. Dat het een computercursus is, betekent overigens
niet dat de taalkundige invalshoek nieuw is: die is even traditioneel als in een boek.
Bij WordPerfect 6.1 bestaat sinds februari 1995 een grammatica-checker voor het
Nederlands: Grammatik 6, ontwikkeld door een internationaal gezelschap van
linguïsten in Antwerpen. Zoals vaker met computerbemoeienis het geval is, ziet de
computer fouten, ook als ze er niet zijn. Dat komt onder andere omdat de computer
geen verschil in woordbetekenis kan onderscheiden. Afgezien daarvan lijkt het
voorlopig geen speeltje voor anderstaligen, want, zegt een van de medewerkers, ‘aan
simpele dingen die iedereen intuïtief goed doet (...) zijn we niet begonnen’ (NRC
Handelsblad, 9-2-1995). Tot die simpele dingen behoren de verbuiging van het
adjectief en, jawel de woordvolgorde.
Maar techniek en wetenschap staan natuurlijk niet stil en het is heel goed mogelijk
dat over vijfentwintig jaar iedereen binnen en buiten de muren over een
uitgebalanceerde grammatica-checker beschikt zodat grammaticamakers en
-gebruikers dan voorgoed hun tranen kunnen drogen.
Zou het Woordenboek der Nederlandsche Taal, u weet wel, dat heel grote
woordenboek dat al meer dan honderdvijftig jaar chronisch achterloopt, dat hebben
voorzien en daarom voor één keer zijn tijd ver vooruit zijn? Want hoe moet men
anders verklaren dat in dit woordenboek het lemma ‘grammatica’ ontbreekt?
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Didactiek Nederlands als vreemde taal
Veertig jaar ervaring met het onderwijs Nederlands aan
anderstaligen
Elie Nieuwborg (Louvain-la-Neuve)
Toen de redactie van NEM mij vroeg om voor dit jubileumnummer een bijdrage te
schrijven over het onderwijs Nederlands aan anderstaligen, heb ik - na enige aarzeling
- graag toegezegd, omdat bleek dat het onderwerp mocht benaderd worden vanuit
de eigen ervaring met zowel de theoretische achtergronden als het feitelijke
lesgebeuren. Ik heb dus niet gestreefd naar volledigheid. Ik heb mij gewoon
afgevraagd: hoe zie ik het verleden door een hedendaagse bril en hoe komt na veertig
jaar ervaring het heden op mij af. Dat voor de periode van 1950 tot ca. 1970 vooral
naar Belgische leerboeken voor Franstaligen verwezen wordt, heeft te maken met
persoonlijke ervaring, maar ook met het feit dat er in die periode in Nederland veel
minder aandacht was voor het onderwijs Nederlands aan anderstaligen. De mij
toegemeten ruimte legde mij eveneens grote beperkingen op. Het niet-vermelden
van leerboeken of lespakketten houdt dan ook geen enkel waarde-oordeel in.
Omstreeks 1950 zag het Nederlands-als-vreemde-taallandschap er zeer eenvoudig
en heel weinig gestoffeerd uit. De leraar beschikte over een bord, krijt, een leerboek
en... zijn stem. De leerlingen hadden hetzelfde boek en een schrift. Twee methoden
stonden naast - of beter diametraal tegenover - elkaar. De oudste was de zogenaamd
‘traditionele’ of grammatica-vertaalmethode. Men ging er zowat vanuit dat het
allemaal kon met ‘hersengymnastiek’. Als je maar genoeg woordjes uit het hoofd
leerde en grammaticaregels kende, zou je er wel in slagen je een vreemde taal eigen
te maken door zinnetjes te vertalen, zowel van L2 naar L1 als omgekeerd: wat
doeltreffend was voor Latijn en Grieks, zou ook wel werken voor levende talen. De
woordenschat werd - meestal thematisch (de woonkamer, de keuken, bij de dokter,...)
- gepresenteerd in korte stukjes. In de grammaticalessen stonden de tien woordsoorten
netjes achter elkaar in het gelid. Dat er eigenlijk vier vaardigheden zijn, was niet tot
het besef doorgedrongen, noch dat van de cursusontwikkelaar, noch dat van de docent,
noch dat van de cursist. De leerlingen werd niet of zelden gevraagd te praten: het in
de doeltaal gesproken deel van de les beperkte zich tot het hardop lezen van de stukjes
in het cursusboek en het beantwoorden van een paar vragen uit het boek. De cultuur
(vooral literatuur) stond in gevorderde klassen hoog in het vaandel: doel van het
vreemde-taalonderwijs was blijkbaar het kunnen lezen, niet alleen van moderne
romans, maar zelfs van zeventiende-eeuwse teksten. Bredero, Hooft en Vondel waren
deel van het curriculum. Door een hedendaagse bril bekeken lijkt deze benadering
onbegrijpelijk, bij het absurde af. We mogen echter niet vergeten dat de eerste helft
van de 20ste eeuw een tijd van - in
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hoofdzaak - leescultuur was en dat de belangstelling van de taalkunde voor het
gesproken woord zeker nog niet tot alle universiteiten was doorgedrongen (de filologie
vierde er hoogtij), laat staan tot het taalonderwijs. Daarom is het des te merkwaardiger
dat naast deze ‘traditionele’ methode een andere benadering steeds meer veld ging
winnen.
Het was allemaal begonnen met de publikatie van de resultaten van de
woordfrequentietelling van de commissie De la Court (1937) in Indonesië ten behoeve
van de docenten Nederlands. Twee jaar later verscheen het Vocabulaire du
Néerlandais de Base expliqué en français par G. Vannes, waarvan de 11de druk in
1967 omgedoopt werd tot Vocabulaire de Base du Néerlandais. De lijst De la Court
(3296 woorden verdeeld in 7 frequentieradii) werd hierin, behoudens een tiental
toevoegingen, ongewijzigd overgenomen. Opmerkelijk is dat in België reeds in 1941
het eerste deel verscheen van de op deze lijst gebaseerde vierdelige methode Op
Nieuwe Wegen (G. Vannes en A. de la Court), terwijl de methode voor Indonesië
pas in 1946 het licht zag. In deze audio-linguale benadering zijn vier principes tot
absolute dogma's van taalverwerving verheven:
1. men moet de frequentste woorden het eerst aanbieden: de eerste twee studiejaren
(ca. 250 lesuren) de 5 frequentste radii, d.i. ca. 1140 woorden en de volgende
twee studiejaren (eveneens 250 lesuren) radii 6 en 7, d.i. ca. 2150 woorden (G.
Vannes, 1969, 62-63). Andere woorden worden het best niet onderwezen: 3000
vond men al heel veel en bovendien waren de frequentste het nuttigst, want ze
dekten ca. 95% van de meeste teksten;
2. men dient een onderscheid te maken tussen ‘passieve’ (d.i. receptieve) en
‘actieve’ (d.i. produktieve) kennis, waarbij het onderscheid is opgevat als een
resultatenscala (Vannes, 1958);
3. welke vaardigheid de leerlingen ook moeten verwerven, de presentatie moet
altijd geschieden volgens dezelfde ‘actieve’ luister-spreekmethode (horen en
zeggen (herhalen), daarna zien en schrijven), ook als het doel ‘passieve’ kennis
is;
4. het spraakkunstonderwijs moet ten dienste van het taalgebruik staan.
De leerboeken bestaan uit een reeks units met rond de te presenteren woorden
geconstrueerde teksten en oefenmateriaal. Inhoudelijk verschillen die sterk van die
uit de grammatica-vertaalmethode: men is afgestapt van de thematische aanbieding
en kiest voor verhalende teksten omdat die beter geschikt lijken voor mondelinge
presentatie.
De rol van de leraar is in deze methode uiterst belangrijk. Hij vertelt het verhaal
van het leerboek en probeert in een ‘gesprek’ elk nieuw woord door middel van
omschrijvingen, mime of context(en) te semantiseren. Als de cursisten het woord
begrepen hebben, wordt hun gevraagd het in een zinnetje te herhalen of krijgen ze
een vraag die ze dwingt een zin te maken waarin het woord voorkomt. Alle fouten
worden onmiddellijk gecorrigeerd, eventueel door een medeleerling, waarna de
correcte zin weer moet herhaald worden, eventueel in koor. Als het lijstje (7 tot 10
woorden) is afgewerkt, worden er in de doeltaal vragen over het verhaal gesteld om
het tekstbegrip te controleren. De antwoorden (in de doeltaal)
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worden gecorrigeerd en herhaald en de pas aangeboden woorden komen op het bord
en worden door de leerlingen vertaald. Pas daarna krijgen de cursisten de tekst te
lezen. Blijft er nog tijd over, dan kan de docent met de woordjes van het bord door
de cursisten zinnetjes laten vormen. Aan het eind van de les komen de woorden met
context en vertaling in een schrift. Het moet duidelijk zijn, dat het hierboven
beschreven ‘gesprek’ in de ogen van de ontwerpers van de methode kan noch mag
beschouwd worden als een vorm van produktief taalgebruik. Het gaat hier louter om
herhalen in (licht) gewijzigde vorm. Bij de aanbieding wordt, tijdens hetzelfde lesuur,
gebruik gemaakt van verschillende vormen van geheugen, auditief, visueel en
motorisch (schrijven en spreken).
Het spraakkunstonderwijs verloopt in de moedertaal. De regels moeten door de
leerlingen afgeleid worden uit voorbeelden op het bord, waarna mondeling of
schriftelijk geoefend wordt. De meeste oefeningen bij de grammatica en het
vocabulaire zijn van het traditionele morfologische type. Toch wordt daarnaast door
middel van ‘substitutietabellen’ ook met zinspatronen geoefend.
Deze benadering werd in de jaren vijftig als zeer degelijk en zeer hoopgevend
ervaren en heeft model gestaan voor het onderwijs Duits, Frans en Engels als vreemde
taal in België.
Het lijdt geen twijfel, dat de actieve aanpak efficiënter was dan de
grammatica-vertaal methode. Toch zijn we vandaag de dag heel wat minder overtuigd
van de ‘wonderbare mogelijkheden van de basiswoordenschat’. Dat mondelinge
presentatie de enige manier is om alle vaardigheden - ook lezen - te verwerven lijkt
ons ook al niet meer zo vanzelfsprekend. De overtuiging dat het niveau van
taalvaardigheid geprojecteerd kan worden op een scala ‘onbekend - receptief produktief’ heeft eveneens afgedaan. Toch was het niet deze kritiek die in het begin
van de jaren zestig loskwam. Het belangrijkste bezwaar was de geringe transfer van
de verworven kennis naar communicatieve situaties, die werd toegeschreven aan de
gebrekkige verwerving van zinspatronen (Nieuwborg, 1962, 244-245). De remedie
werd toen gezocht in het structuralisme en in het behaviorisme: door paradigmatische
substitutie kon bijna eindeloos met syntagma's geoefend worden; bovendien kon
men bij het oefenen met zinspatronen morfologische wijzigingen inbouwen. De hoop
leefde dat dank zij een zorgvuldige opbouw (van eenvoudige naar complexe
syntagma's), het geleidelijk invoegen van vormverschillen (b.v. enkelvoud vs.
meervoud; adjectief met of zonder eind -e) en een verantwoorde woordkeuze de
cursisten spreekgewoonten zouden verwerven die aangepast zouden zijn aan hun
communicatieve behoeften. Als b.v. in de geconstrueerde presentatietekst een zin
stond als ‘Meneer X heeft zijn paraplu in de trein laten liggen’, dan kon men meneer
laten vervangen door mevrouw, door ik, enz. In een latere ontwikkeling van deze
werkwijze liet men zinsoverbruggende verbanden leggen: Zoek je je paraplu? Nee,
die heb ik al. Zoek je je potlood? Nee, dat heb ik al. Enz.
Waren de presentatieteksten van de audio-orale methode Vannes - De la Court
geschreven rond een progressieve, aan de frequentie gemeten aanbieding van
woordenschat, in deze syntactisch-structurele aanpak stond het syntagma centraal.
Grammatica werd onderwezen met behulp van substitutietafels waaruit
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de leerlingen verzocht werd de regels af te leiden.
Het zal wel geen toeval zijn dat deze nieuwe benadering precies verscheen op het
ogenblik dat de bandrecorder algemeen verspreid raakte, eerst als zelfstandig apparaat,
zowel in de huiskamer als in de taalklassen, later als onderdeel van een talenpracticum.
Niet alleen kon men de ‘native speaker’ in zekere zin in de klas brengen. Er was ook
geen apparaat dat beter geschikt leek voor de driloefeningen op behavioristische
leest: het kon onvermoeibaar de oefeningen herhalen zonder humeurig te worden,
de leerder hoorde elk woord en elke zin telkens weer met precies dezelfde uitspraak
en intonatie, zodat hij exact wist wat hij moest imiteren en bovendien, in het
talenpracticum kon hij zichzelf horen, zijn eigen produkt met het origineel vergelijken
en zichzelf verbeteren. Het succes van een aantal experimenten met talenpractica in
de VS midden de jaren vijftig, vooral in taalinstituten van het leger, was intussen
ook tot in het taalonderwijs in België doorgedrongen. De verwachtingen waren zeer
(te?) hoog gespannen.
Een eerste versie van de syntactisch-structurele aanpak was een methode voor het
middelbaar onderwijs in België: Vlot Nederlands voor Franstaligen (Nieuwborg,
deel I 1963; Nieuwborg en Ostyn, delen II en III, 1964 en 1965). In het eerste deel
leunde de opzet nog sterk aan bij de audio-orale visie van Op Nieuwe Wegen, vooral
door de zakelijke inhoud van de ‘units’ (hoofdzakelijk verhalende teksten), door de
keuze van de woordenschat (ongeveer die van het Vocabulaire de base), en door de
presentatie ervan, nl. mondelinge aanbieding door de leraar in een didactisch
‘gesprek’. Nieuw was de gestructureerde progressie op zinspatroonniveau en het
systematisch gebruik van allerlei substitutie-opdrachten naast de traditionele
oefeningen bij de morfologie en de woordenschat. Vanaf het tweede deel bestaat
elke unit uit twee teksten: een conversatie tussen ‘leerboekhelden’ met bijhorende
tekeningen en een verhalende of informatieve tekst. Bij de methode werden al gauw
geluidsbanden en filmstrips gevoegd, die echter meer als een hulpmiddel voor de
presentatie beschouwd werden dan als een geïntegreerd deel van de methode. Op
die manier werd de aanpak audio-visueel, maar de methode bleef in wezen
syntactisch-structureel.
Van omstreeks dezelfde tijd dateert de First Year College Level Audio-Lingual
Course for the Dutch Language (Lagerwey 1965), later in boekvorm gepubliceerd
onder de titel Speak Dutch (1968). Hoofddoel van die methode is de taal te
onderwijzen als instrument van mondelinge communicatie, waardoor blijkbaar
gereageerd wordt tegen het onderwijzen van uitsluitend leesvaardigheid. Lagerwey
gaat duidelijk contrastief te werk en betoogt dat, om interferentie te bestrijden, de
aandacht moet gaan naar het fonetische systeem en de syntactische structuren.
Uitspraakoefeningen, ‘substitution drill’ en ‘pattern drill’ zijn zeer frequent aan de
orde. De cursus is een produkt van het zuiverste Amerikaans structuralisme.
Intussen was in Frankrijk door het CREDIF (Centre de Recherches et d'Etudes
pour la Diffusion du Français) druk gewerkt aan de ontwikkeling van de
structureel-globale audio-visuele methode, waarmee hoogontwikkelde volwassen
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buitenlanders snel Frans zouden kunnen leren. Ze werd aangepast voor het Engels
als vreemde taal in het voortgezet onderwijs, raakte zo in Franstalig België bekend
en werd sterk gepromoot door de inspectie.
De structureel-globale audiovisuele methode beklemtoont dat taal primair gesproken
taal is (dat zeiden de audiolingualen ook) en dat taal functioneert in
taalgebruikssituaties (een nieuw geluid met veel consequenties).
Ze gaat uit van de opvatting dat taal en extralinguïstische context een
gestructureerde eenheid vormen. Daarbinnen zou elk niveau van het hoogste (de
situatie) tot het laagste (het foneem) zelf een structuur vertonen. Men besluit daaruit
dat elk element van deze piramide slechts een betekenis kan krijgen in verband met
de andere elementen. Situaties en taaluitingen zijn dus onafscheidelijk in een structuur
met elkaar verbonden en moeten dus ook samen gepresenteerd worden (filmstrip +
geluidsband). De te beheersen woordenschat moet zeer beperkt en zorgvuldig gekozen
zijn, niet op grond van de frequentie, maar op basis van de ‘beschikbaarheid’ voor
de gebruikssituaties. Intonatietypen en structuren moeten systematisch aangeboden
worden. Om interferenties met de moedertaal te voorkomen moet de taal mondeling
aangeboden worden en wel volgens een globale methode: de cursisten krijgen de
taal te horen alsof het hun moedertaal was, nl. als één geheel en in een normaal, maar
niet te snel ritme. De taaluitingen worden aangeboden door middel van een
geluidsband: zo horen de leerlingen telkens dezelfde intonatie. Zinnen noch
woordgroepen mogen in onderdelen ontbonden worden: dat zou de aandacht van het
geheel afleiden. Met het aanbieden van het geschreven woord moet een tijd gewacht
worden, zoniet krijgt men hinderlijke interferenties tussen de spelling- en
uitspraaksystemen van de moedertaal en de vreemde taal. Elk gebruik van de
moedertaal wordt afgewezen: uiteraard mag dus ook niets vertaald worden. Zelfs
voor het verwerven van lees- en schrijfvaardigheid wordt een aanvankelijk mondelinge
aanbieding als de beste en meest directe weg beschouwd.
Deze methode stelt ongewoon hoge eisen aan de vaardigheid van de leraar. Eerst
moet hij geluidsband en filmstrip twee of drie keer synchroon en zonder onderbreking
laten lopen. Dan stelt hij een paar vragen die het globale tekstbegrip moeten
bevorderen, waarna zin per zin nagegaan wordt of de cursisten de taaluiting begrepen
hebben. Vertalen of een vertaling vragen mag hij niet. Hij kan b.v. naar het beeld
verwijzen, een andere situatie of een verhaaltje verzinnen, bekende taalelementen
gebruiken. Een derde stap is de herhaling van tekst door de cursisten, eerst
onmiddellijk na het horen van een zin, daarna met behulp van de filmstrip en ten
slotte zonder auditieve, noch visuele steun. Bij deze oefening mag de docent geen
enkele uitspraak- noch intonatiefout laten lopen, een moeilijke en tijdrovende, maar
volgens de ontwerpers van de methode een noodzakelijke en lonende taak. De cursist
kent nu de tekst uit het hoofd, maar daar mag het niet bij blijven. De filmstrip wordt
nog eens gebruikt, maar nu om te praten over bepaalde details van de tekeningen in
een spel van vragen en antwoorden. Ten slotte moeten de cursisten, los van de
tekeningen, de nieuw verworven taalelementen in andere, min of meer verwante
situaties gebruiken (de transfer). Vooral dit laatste vraagt van de docent
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een ongewone deskundigheid. Na deze verwerking worden nog oefeningen bij de
syntactische en morfologische structuren aangeboden, maar expliciete behandeling
van de grammatica wordt afgeraden, te meer daar dat in de doeltaal zou moeten
gebeuren. Met lezen en schrijven wordt in de beginfase pas na zestig tot honderd
lesuren begonnen.
Een Nederlandse versie van deze methode werd verzorgd door M.J. de
Vriendt-Deman e.a. (1967) en werd in 1981 in gewijzigde vorm opnieuw gepubliceerd,
minder strak echter in de toepassing van de principes en met notioneel-functionele
herschikkingen. In 1971 brachten Nieuwborg en Ostyn onder de titel Vlot Vooruit
een audio-visuele variant van hun methode.
Met de gebruikssituaties duiken in de audio-visuele leerboeken de traditionele
thema's (In het station, Bij de dokter, enz.) en de ‘leerboekhelden’ weer op. Die
worden o.a. ook opgevoerd in het zeer bekende leerboek Levend Nederlands (1975),
dat sterk verwant is met de CREDIF-methode. Zelfs in de herziene uitgave (1984)
zijn nog alle ingrediënten (driloefeningen incluis) overvloedig aanwezig, hoewel er
toen al heel wat veranderd was in de theorievorming.
Niet iedereen echter was even gelukkig met de audio-visuele en/of
structureel-globale gang van zaken. Chomsky en Corder citerend meent Van Ek
(1971) dat wegens de complexiteit, de creativiteit en het abstracte karakter van het
taalgebruik het onmogelijk is een taal te verwerven door middel van ‘habit-formation’.
De aandacht moet meer gericht zijn op hoe de leerder de taal verwerft, dan op hoe
de docent die moet onderwijzen. Het zou echter nog meer dan tien jaar duren voordat
men in het onderwijs Nederlands als vreemde taal enig spoor van deze nieuwe ideeën
kon vinden. Van Ek heeft de evolutie van het v.t.o. vooral op een heel ander niveau
beïnvloed.
De publikatie van The Threshold Level for Modern Language Learning in Schools
(Van Ek 1976) betekende een nieuwe ingreep, niet in het hoe, maar in het wat van
het v.t.o. De vrij algemeen gangbare aanpak (structureel-globaal en/of audio-visueel)
kreeg zelfs een nieuwe impuls. Het spreekvaardigheidsonderwijs bleef op de
voorgrond als doel en als middel. Toch was de bedoeling ongetwijfeld iets
fundamenteel nieuws te brengen: de basis van de leerstofkeuze was niet meer een
structurele, maar een functionele analyse van de taal en de communicatie. In The
Threshold Level wordt een inventaris gemaakt van de situaties waarin men in een
vreemde taal moet kunnen communiceren en van de ‘taalfuncties’ (of taalhandelingen)
die men daarvoor moet beheersen (b.v. gevoelens uitdrukken, informatie verstrekken
of vragen) en de ‘noties’ (begrippen - zeg maar lexicale items) die men daarvoor
moet kennen (b.v. algemene begrippen zoals goed, slecht en specifieke zoals radio,
naam). Pas in 1985 publiceerde Wynants voor de Raad van Europa het Drempelniveau
Nederlands als vreemde taal.
Deze benadering, die bekend staat onder de naam functioneel-notionele (ook:
communicatieve) methode wordt tot op heden nog op diverse wijzen geconcretiseerd,
soms met meer en soms met minder ruimte voor audio-orale, audio-visuele en
structurele technieken. Typische vertegenwoordigers van deze strekking zijn
Nederlands à la carte (M. Deprèay, 1987; zie Nieuwborg 1988)
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en Code Nederlands (1990; zie Nieuwborg 1991). Verder mag men stellen dat de
meeste leerboeken die nu gepubliceerd worden door het Drempelniveau beïnvloed
zijn.
In de jaren zeventig werd gaandeweg een aantal van de vroeger gangbare
standpunten opgegeven: het absolute verbod op het gebruik van de moedertaal, de
totale afwezigheid van spraakkunstregels en de drastische beperking van de
woordenschat. De ervaring had geleerd dat deze axioma's weinig of niets konden
bijdragen aan het taalgebruik in reële taalgebruikssituaties. Integendeel, ze hadden
vaak verwarring gesticht en frustraties opgeroepen bij beginners die er niet meer wijs
uit raakten. Ook was gebleken dat de in de klas verworven (geachte)
spreekvaardigheid meestal niet meer was dan schoolse praat met weinig transfer naar
de realiteit en in feite dus helemaal niet verworven was. Dat was althans het algemene
gevoel in veel Belgische Franstalige scholen.
Is het toeval dat precies in die jaren de idee rijpte om ‘te komen tot een officieel
examen Nederlands voor anderstaligen, met daaraan verbonden getuigschrift’ - een
plan dat door het Colloquium Neerlandicum van 1973 volledig ondersteund werd en dat hetzelfde Colloquium het bestuur van de IVN verzocht ‘te bevorderen dat er
een evaluatie tot stand komt van de bestaande audio-linguale cursussen’? Het ging
hier om anderstaligen die studeerden aan buitenlandse universiteiten en hogescholen.
Wie het allemaal van dichtbij heeft meegemaakt, kan wel met zekerheid zeggen dat
er enige verwarring bestond omtrent de gebruikte methodes en dat er hier en daar
ook wel eens twijfels rezen omtrent de behaalde resultaten.
Het was niet de taak van de Werkgroep, die nog in 1973 ingesteld werd, om een
leer- of onderwijsmethode te ontwikkelen. Hoewel het moeilijk is om de invloed van
een dergelijk project op het onderwijs in te schatten, mag toch worden aangenomen,
dat die niet gering is geweest, enerzijds door de duidelijke stellingen over de
onderwijsdoelen, de vaardigheden en de niveaus van kennis, anderzijds door de
gebruikte toetstechnieken. In de Taxonomie van verbale communicatie (Certificaat
Nederlands als Vreemde Taal 1983, 11-13) heeft de Werkgroep de drie niveaus van
beheersing (= de onderwijsdoelen) beschreven in termen van communicatie en
competentie (niet in termen van kennis). Door vier vaardigheden (lezen, luisteren,
schrijven, spreken) te onderscheiden, door die apart te toetsen en te evalueren en
door voor elke vaardigheid in een deelcertificaat te voorzien wordt duidelijk dat
vreemde-taalkennis niet noodzakelijk betekent die taal kunnen spreken (een haast
onuitroeibare misvatting bij veel cursisten en zelfs heel wat docenten) en dat niet
naar een gelijke beheersing van alle vaardigheden gestreefd moet worden. De
driejaarlijkse publikatie van de examens concretiseert, zowel voor de docenten als
voor de cursisten, de na te streven onderwijsdoelen.
Voor de eerste twee niveaus (elementaire kennis en basiskennis) is een linguïstische
invulling van de Taxonomie ontworpen in het Elementair Woordenboek Nederlands
(Beheydt, 1991), een bewerking van de in 1976 door de Werkgroep gepubliceerde
Woordenlijst Elementaire Kennis, en in het Basiswoordenboek Nederlands (P. de
Kleijn en E. Nieuwborg, 1983). Hierin ligt
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vervat welke woordenschat en grammatica de deelnemers verondersteld worden te
beheersen. In beide documenten hebben de ontwikkelaars wel een didactisch standpunt
ingenomen, nl. dat woorden aanbieden pas zinvol is als ook meteen hun
verbindbaarheid met andere woorden c.q. woordsoorten aangegeven wordt: deze
verbindbaarheid wordt verduidelijkt in voorbeeldzinnen met expliciete syntactische
informatie. Nergens anders zijn standpunten uitgedrukt over de manier waarop
Nederlands als vreemde taal verworven kan/moet worden.
We hebben aangestipt dat er tegen het eind van de jaren zeventig een duidelijke
malaise heerste i.v.m. de resultaten van het onderwijs Nederlands in Franstalig België.
In een artikel Waarheen met het onderwijs Nederlands als vreemde taal in België
(Nieuwborg, 1981) wordt, ten aanzien van de heersende onvrede, gepleit voor een
grondige herziening van de uitgangspunten. In het algemeen vormend onderwijs
moet niet de analyse van de taal als communicatiemiddel het uitgangspunt zijn, maar
de communicatieve context waarin de leerder de meeste kans maakt te kunnen/moeten
functioneren. Dat is in België ongetwijfeld de receptieve context, hoofdzakelijk
luisteren: televisie en radio liggen binnen ieders bereik.
Merkwaardig genoeg was ten tijde van de grammatica-vertaalmethode het lezen
buiten de lessen een opgelegde taak, waartoe de leerlingen opgeleid waren, wat heel
gewoon was in een leescultuur, terwijl in onze huidige multimediacultuur het
gesproken woord in een vreemde taal nog te vaak buiten het bereik van de meesten
ligt.
Terugblikkend op het verleden, moeten we vaststellen dat een aantal illusies aan
het verdwijnen zijn: de illusie dat we, door noeste dril(dwang)arbeid op te leggen,
de structuren zo goed zouden doen beheersen dat die ook te gepasten tijde te
voorschijn getoverd zouden kunnen worden; de illusie dat we door onze klas om te
vormen tot een mini vreemde-taalwereldje waarin geconverseerd en geacteerd wordt
(het rollenspel) de gepresenteerde materie zouden kunnen consolideren; de illusie
dat het taalverwervingsproces zich onbeperkt laat sturen door (contrastief)
taalonderzoek; de illusie dat we met een beperkte woordenschat oneindig veel kunnen
doen: het is inderdaad zo dat de 3000 frequentste woorden ongeveer 95% van een
tekst dekken, maar het is even waar dat met die dekking maar weinig teksten hun
geheim prijsgeven (Nieuwborg 1992 en Hazenberg 1994).
Dat er een reactie zou komen was onvermijdelijk. Het was dringend nodig een
aantal opvattingen te herzien en andere wegen uit te proberen. Vanaf ca. 1980 zijn
de eerste tekenen van omslag merkbaar: er wordt afgestapt van het eentalig v.t.o.; er
komt een nieuwe benadering van vocabulaire en spraakkunst, de verhouding tussen
de vier vaardigheden wordt herschikt, maar vooral: er is een nieuwe theoretische
onderbouw in de maak.
In de jaren tachtig merkt men een vernieuwde en verhoogde belangstelling voor het
vocabulaire. Men komt steeds meer tot het besef dat men in een vreemde taal meer
kan doen met een uitgebreide en goed gesemantiseerde woordenschat dan met kennis
van zinspatronen. P. Ostyn en P. Godin bieden in Woordjes
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(1982, 2 dln.) ongeveer 5000 items in context aan. Nieuw is, dat ze in het
oefenmateriaal gebruik maken van de structuur van het lexicon, zowel de
paradigmatische (afleiding, samenstelling) als de semantische (synonymie, antonymie,
hyperonymie). Levende Talen wijdt in december 1986 een themanummer aan
woordenschatproblemen. Beheydt (1986, 1987) bespreekt het semantiseren van de
woordbetekenis door middel van de context en verzorgt bij het Elementaire
Woordenboek Nederlands een oefenboek met programma's voor de huiscomputer.
P. de Kleijn (1986) geeft, voor wie de items van het Basiswoordenboek al beheerst,
oefenmateriaal voor een uitbreiding met 1750 woorden. Er wordt een verband gelegd
tussen het woord en de grammatica, zodat het vocabulaire een dynamische dimensie
krijgt in ‘de grammatica van het woord’ (Nieuwborg en Van der Ree, 1995).
Wat de methodologische onderbouw betreft, kan een eerste aanzet tot vernieuwing
al veel vroeger waargenomen worden in The Modern Language Journal. Uit een
experiment van 1974 was gebleken, dat er aan het uitstellen van spreken tot er een
solide basis van receptieve vaardigheden gelegd is een aantal pedagogische en
psychologische voordelen verbonden zijn. Herhaling van gelijkaardige experimenten
(zie: Winitz 1981) heeft uiteindelijk geleid tot nieuwe theorieën, niet van
vreemde-taalonderwijs maar van vreemde-taalverwerving: de receptieve methoden
(zie: Winitz 1981).
De teneur van de nieuwe benadering is dat men geen vreemde taal kan spreken
zonder te ‘beschikken over een aantal cognitieve modellen op het gebied van
woorden/idioom enerzijds en grammaticale structuren anderzijds’. Dat bestand aan
modellen kan niet worden verworven door spreken, maar door uitgebreid lezen en
luisteren en door het sturen van het ‘handelen aan taal’ (de receptief
handelingspsychologische benadering): bondig gezegd, de docent moet de leerder
op ontdekkingstocht door de taaltuin leiden en hem helpen bij het verwerken van de
‘input’ waarmee hij geconfronteerd wordt. De optimale volgorde waarin de
vaardigheden moeten worden aangeboden en geoefend is dus van receptief naar
produktief (C. Schouten-Van Parreren, 1985, 24-36).
In zijn monitortheorie stelt Krashen (1982) leren (learning) tegenover verwerven
(acquisition). Spraakkunst kan men bewust leren, maar de actieve beheersing (spreken
en schrijven) van een vreemde taal moet men verwerven door het verwerken van een
‘input’ (de receptieve vaardigheden). Spraakkunst kan hoogstens dienst doen als
monitor om de produktie van taaluitingen bij te sturen als de verworven
taalvaardigheid te kort schiet. Om werkzaam te zijn, moet de ‘input’ (I) inhoudelijk
zinnig en voor de leerder begrijpelijk taalmateriaal bevatten. Als aan deze ‘input’
nieuwe linguïstische elementen (i) worden toegevoegd, zal de leerder de vreemde
taal verwerven door het begrijpen van I+i. Vorderingen worden gemaakt door het
toepassen van de recurrente regel I=I+i. Met andere woorden: een vreemde taal
verwerft men niet door ontleding van formele elementen en toepassing van regels,
maar door het begrijpen van de inhoud van de boodschap. De taak van de
cursusontwikkelaar bestaat er dus in de leerstof zo te construeren dat het aanbod I+i
door de leerder kan verwerkt worden en daarna, dank zij die verwerking, toegepast.
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De eerste ons bekende receptieve methode voor het Nederlands als vreemde taal is
die voor Franstaligen ontwikkeld door P. Ostyn en P. Godin: Trek naar de Lage
Landen (1981). Ze is bestemd voor de eerste drie jaren van het voortgezet onderwijs.
Men zou ze kunnen typeren als receptief-cognitief: ze is bewust bedoeld als tegenpool
van de structureel-globale en communicatieve aanpak. Door de belangrijke rol die
de leraar bij de presentatie van de woordenschat krijgt (de geluidsband wordt pas
gebruikt na de semantisering van de woordenschat), door de expliciete behandeling
van de grammatica (in tabellen), door het accent op het correct interpreteren van
lexicale items in verbale contexten, door het achtereenvolgens laten horen, zien,
zeggen (herhalen) en schrijven van de nieuwe woorden in een zelfde lesfase (om de
retentie te bevorderen) vertoont ze heel wat gelijkenis met Op Nieuwe Wegen en Vlot
Nederlands. Anderzijds verschilt ze van deze vroegere methoden, door het bewust
uitstellen van creatief spreken, door de afwezigheid van structurele driloefeningen
en door het gebruik van lexicale associatieopdrachten.
Een andere toepassing van receptieve aanpak vinden we in Spreken is zilver...
(S.C. van der Ree, 1988). Deze cursus is ontwikkeld voor een totaal andere doelgroep:
tweede-taalleerders met verschillende niet-westerse culturele achtergronden, laagen hooggeschoolden. Voor meer informatie over de achtergronden en de praktijk
van deze audio-lexicale methode verwijzen we naar de artikelen van E. Nieuwborg
(1982) en E. Nieuwborg en S.C. van der Ree (1995) in dit tijdschrift.
Hoe de resultaten van de receptieve benaderingen zullen uitpakken valt niet te
voorspellen. Op dit ogenblik zijn nog altijd een aantal audio-visuele en audio-linguale
leerboeken in gebruik, maar de functioneel-notionele aanpak schijnt nu toch wel de
markt te beheersen. De (zuiver) behavioristische strekking is aan het verdwijnen: de
talenpractica, paradepaardjes van de methode en eens de onderwijsmachines bij
uitstek, staan er op vele plaatsen verlaten bij. Maar een nieuwe, elektronische, veel
krachtiger en betrouwbaarder(?) machine heeft haar intrede gedaan en is niet meer
uit het taalonderwijs weg te denken: de computer (Beheydt 1995). Zal de docent zich
de lessen van zijn taalpracticumperiode herinneren? Of zal de parabel van de Japanse
Steenhouwer zich aan hem voltrekken?
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Didactiek van land en volk
J.W. de Vries (Leiden)
1. Land en volk: twee opvattingen
Op het colloquium van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek te
Leiden/Noordwijkerhout in 1973 werd voor het eerst de behoefte geuit aan
leermiddelen over wat volgens het Verslag van het Vijfde Colloquium van hoogleraren
en lectoren in de nederlandistiek aan buitenlandse universiteiten in het programma
voorlopig met ‘Landeskunde’ of ‘realia’ aangeduid werd (1976: 151). In de loop van
het congres werd besloten dit nieuwe vak ‘kennis van land en volk’ te noemen. Over
de inhoud van de kennis van land en volk was men het echter niet eens. Enkelen
zagen uit naar een handboek over de cultuur en maatschappij der Nederlanden, waarin
de politieke en sociale geschiedenis, de kunstgeschiedenis, en de sociale en
economische geografie niet mochten ontbreken. Anderen achtten de behoefte aan
leermiddelen op het gebied van ‘land en volk’ meer afhankelijk van de plaatselijke
situatie en het doel van het onderwijs in de Nederlandse taal- en letterkunde. Zij
hadden vooral behoefte aan teksten die geïntegreerd zouden kunnen worden in het
taalverwervingsonderwijs. J. Wilmots stelde voor in samenwerking met anderen te
streven naar de uitgave van een niet te omvangrijk en vooral een niet te duur boek
over de kennis van land en volk in de Lage Landen dat geschikt zou zijn voor
studenten aan buitenlandse universiteiten. Over de integratie in het
taalverwervingsonderwijs werd op dit colloquium verder niet gerept. Drie jaar later,
in 1976, kondigde J. Wilmots op het Colloquium te Antwerpen het boek Voor wie
Nederland en Vlaanderen wil leren kennen aan, geredigeerd door hemzelf en J. de
Rooij (Diepenbeek z.j.), een boek dat jarenlang aan vele buitenlandse universiteiten
gebruikt zou worden.
De discussie over de status van de kennis van land en volk kreeg vele jaren later
een vervolg op het colloquium te Nijmegen in 1985. Voor het eerst werd er een sessie
gewijd aan ‘Onderwijs van Land en Volk’. De twee benaderingen keerden terug,
zoals blijkt uit het Verslag van het Negende Colloquium van docenten in de
neerlandistiek aan buitenlandse universiteiten (1986: 265-271). S.C. van der Ree
toonde zich een uitgesproken voorstander van een geïntegreerde benadering: ‘Land
en volk geïntegreerd in het taalonderwijs? Ja natuurlijk!’, aldus de programmatische
titel van zijn bijdrage. Zijn standpunt zou hij later uitwerken in ondermeer Recht
doen aan krompraters. Ideeën voor leraren met anderstaligen in de klas uit 1983.
J.P.M. Groot en R.D. Trampus-Snel pleitten op het colloquium voor differentiatie,
afhankelijk van het doel van de opleiding: kennis van land en volk als afzonderlijk
vak, maar wel in dienst van de

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1995

41
taalverwerving en de taal- en letterenstudie, zoals op hun beurt de taalverwerving en
de taal- en letterenstudie zouden moeten bijdragen aan de kennis van de cultuur der
Lage Landen. De standpunten zijn nog niet helder geformuleerd, maar wie verwacht
zou hebben dat in de jaren erop volgend binnen de kring van de IVN de discussie
over de inhoud en de status van het onderwijs in de kennis van land en volk
aangescherpt en verdiept zou worden, zou teleurgesteld worden. De discussie stokte,
althans in de kring van de extramurale neerlandistiek. Wel werd in het tijdschrift
Neerlandica extra Muros regelmatig aandacht besteed aan nieuwe leergangen voor
het onderwijs in het Nederlands als vreemde dan wel tweede taal waarin kennis van
land en volk min of meer geïntegreerd was, en voorts ook aan publikaties op het
gebied van kennis van land en volk.
Op het colloquium in 1991 te Utrecht werd een halve dag gewijd aan ‘Land en
Volk’, maar de lezingen beperkten zich tot informatie over sociale, culturele en
historische aspecten van Nederland en Vlaanderen (Handelingen Elfde Colloquium
Neerlandicum 1992: 323-371). De integratie in het taalonderwijs kwam niet aan bod.
In 1994 werd het Twaalfde Colloquium te Antwerpen geheel gewijd aan het thema
Nederlands in culturele context (Woubrugge 1995). Volgens het voorwoord ‘spreekt
het vanzelf dat de taal, letteren en cultuurhistorie van de Lage Landen in samenhang
worden gedoceerd’, een vanzelfsprekendheid waarover tot 1994 althans op de
colloquia niets bleek. Er waren ondermeer lezingen over de vraag hoe fictie ingebed
is in de cultuurhistorische werkelijkheid, en over de relatie tussen de sociaal-culturele
context en het taalgedrag, geïllustreerd aan de hand van beleefdheidsstrategieën en
modale partikels. De implicaties voor het taalonderwijs bleven wat onderbelicht. Op
dit colloquium bleek wel dat de internationale discussie over de relatie tussen cultuur
en taalgebruik niet onbekend was gebleven in de kring van de intra- en extramurale
neerlandistiek.
De bezinning op de relatie tussen taal en cultuur, en vooral op de onderwijskundige
implicaties ervan, vond vooral in de grenslanden plaats. De banden van het Jahrbuch
Deutsch als Fremdsprache en de afleveringen van Le français dans le monde tonen
hoezeer de discussie over de integratie van Landeskunde en civilisation in het
vreemde-taalonderwijs er leeft, een discussie die ook wel in Levende talen gevoerd
werd. Duits en Frans kan men, aldus de algemeen heersende opvatting, niet leren
zonder grondig kennis te nemen van de cultuur en maatschappij van het Duitse en
Franse taalgebied.
In 1975 wees Meijer er echter in Levende talen op dat de kennis van land en volk
zich niet mag beperken tot het basale niveau van de realia, door hem het eerste niveau
genoemd, omdat op dit niveau ‘het actuele imago van de samenleving’ niet of
nauwelijks ter sprake komt (Meijer 1975: 505). De kennis van realia behoeft ook
niet noodzakelijkerwijs geïntegreerd te worden in het taalverwervingsonderwijs.
Deze kennis kan daarom in de moedertaal van de student aangeboden worden, wat
tijd zou vrijmaken voor een hoger niveau, door hem het tweede niveau van de kennis
van land en volk genoemd. Ik zou dit niveau willen omschrijven met de in het leven
gewortelde cultuur, de uit het
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leven gegrepen cultuur: de wijze waarop de leden van de taalgemeenschap zich
kenbaar maken in culturele uitingen, ‘de meest levende, actuele elementen in een
samenleving’ (Meijer 1975: 506).
Op de discussie over de integratie tussen de kennis van land en volk èn het
vreemde-taalonderwijs, Meijers tweede niveau, kom ik terug. Eerst ga ik in op wat
sinds het colloquium te Leiden/Noordwijkerhout in 1973 de extramurale neerlandistiek
vooral bezig heeft gehouden: publikaties, zo mogelijk ook een handboek, over de
cultuur en maatschappij van de Nederlanden. Publikaties dus over de realia, de
basiskenmerken van een samenleving, gestructureerd in aspecten als de natuurlijke
omgeving, en het culturele, politieke, economische en sociale leven.

2. Het eerste niveau: de realia
Voor het onderwijs in de kennis van land en volk der Lage Landen op het basale,
eerste niveau zijn veel publikaties uitermate geschikt. Een voorbeeld is Het Belgisch
labyrint. Wakker worden in een nieuw land uit 1993 van G. van Istendael, dat
overigens niet uitsluitend voor een buitenlands publiek is geschreven. Wel voor een
buitenlands publiek schreef E. Zahn Das unbekannte Holland. Regenten und
Reformatoren uit 1984, waarvan enige jaren later een Nederlandstalige bewerking
verscheen onder de titel Regenten, rebellen en reformatoren. Een visie op Nederland
en de Nederlanders (Amsterdam 1989). Voor het gebruik als hand- of leerboek zijn
deze publikaties niet geschikt; ze zijn er trouwens ook niet voor bedoeld.
In het laatste decennium zijn enkele handboeken verschenen die tot doel hebben
- in het voetspoor van het al genoemde werk van Wilmots en De Rooij uit 1976 Voor
wie Nederland en Vlaanderen wil leren kennen - anderstalige studenten op
systematische wijze te informeren over allerlei aspecten van de samenleving en
cultuur van Nederland en Vlaanderen. Het zijn in volgorde van verschijning: The
Netherlands in perspective. The organization of society and environment van de
Amerikaanse hoogleraar William Z. Shetter uit 1987; het in twee talen, Nederlands
en Indonesisch, geschreven Nederland leren kennen. Mengenal masyarakat Belanda
van Kees Snoek, ooit docent in Jakarta, uit 1987, een boek dat enigszins aangepast
in 1989 met een gehalveerde titel, Nederland leren kennen, ook in uitsluitend het
Nederlands werd uitgegeven, waarvan in 1994 een herziene tweede druk verscheen;
Retour Amsterdam-Brussel. Nederland en Vlaanderen in thema's van het
Vlaams-Nederlandse team G. Janssens en H.J. Vanisselroy uit 1990; en ten slotte
Waar Nederlands de voertaal is. Nederland- en Vlaanderenkunde van het eveneens
Vlaams-Nederlandse duo Paul Van Hauwermeiren en Femke Simonis, ook uit 1990,
met een grondig herziene tweede druk uit 1994. Ik vermeld slechts terloops Zo zijn
onze manieren. Nederlandkunde voor buitenlanders van J. van der Toorn-Schutte
uit 1994, niet alleen omdat de doelgroep gevormd wordt door oudere buitenlandse
leerlingen in het voortgezet onderwijs, maar vooral ook omdat het boekje een zeer
laag niveau heeft, allerlei onnauwkeurigheden bevat
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en in een buitengewoon onverzorgde stijl is geschreven.
Shetter, Snoek, Janssens & Vannisselroy en Van Hauwermeiren & Simonis zijn
alle goed bruikbaar bij het onderwijs in de kennis van land en volk als noodzakelijke
aanvulling op het onderwijs in het Nederlands aan anderstaligen. Er zijn in de
behandeling en aanbieding van de stof wat verschillen.
Shetter (1987) is breed van opzet en uitvoerig van uitwerking: de geografie, de
sociale organisaties, de taal, de politiek en de religie, de geschiedenis, de literatuur,
de plaats van Nederland in Europa en de wereld, en ook de banden met België, krijgen
veel aandacht. Een buitenlander met een detached view geeft een breed uitgewerkt
en bedachtzaam beeld van Nederland. Geen vragen, maar wel uitstekende
bibliografische verwijzingen sluiten de hoofdstukken af. Een register maakt het ook
geschikt als naslagwerk.
Snoek (1987, 1989, 1994) is beperkter van opzet: geen historisch beeld, wel een
levendig geschreven uiteenzetting van de kenmerken van de hedendaagse Nederlandse
samenleving en mentaliteit, gegroepeerd rond thema's als Waar wonen de
Nederlanders? en Hoe kijken ze tegen het leven aan?. Goede vragen helpen de
bezinning op en verwerking van de stof. Een bibliografie en een register ontbreken.
Janssens & Vannisselroy (1990) toont enige gelijkenis met Shetter in de brede
opzet, maar beperkt zich tot informatie over de hedendaagse maatschappij en de
cultuur. De plaatsing in een historische context ontbreekt. In tegenstelling tot Shetter
en Snoek wordt niet alleen aan Nederland, maar ook aan Vlaanderen, ja zelfs aan
Frans-Vlaanderen, ruime aandacht besteed. Voor zover mogelijk, worden Nederland
en Vlaanderen als een eenheid behandeld, namelijk de taal, de godsdienst en de
literatuur. Het overgrote deel van het boek behandelt Nederland en Vlaanderen
gescheiden, zoals het ruim een decennium oudere werk van Wilmots & De Rooij uit
1976 ook doet (De Vries 1987). Vragen en opgaven helpen bij de studie. Het
bibliografisch apparaat is zeer uitvoerig, evenals het persoon- en zaakregister. De
stijl is beknopt, sober en wat droog, en er wordt in de tekst erg veel schematisch
opgesomd en er wordt vaak naar elders verwezen, wat dit leerboek een sterk
encyclopedisch karakter geeft: meer geschikt als naslagwerk dan als levendig
cursusmateriaal.
Ook Van Hauwermeiren & Simonis (1989, 1993) behandelt zowel Nederland als
Vlaanderen, veelal contrastief, maar wat de Lage Landen verenigt komt goed uit de
verf. De brede opzet en de omvang, vooral van de herziene en uitgebreide tweede
druk, zijn vergelijkbaar met die van Shetter, maar zonder diens ietwat afstandelijke
en persoonlijke visie. Een beknopte bibliografie volgt op ieder hoofdstuk; een register
en een lijst van termen die specifiek zijn voor Nederland dan wel Vlaanderen sluiten
het boek af. Vragen en opgaven ontbreken.
Geïntegreerd in het taalvaardigheidsonderwijs zijn de vier vermelde boeken niet,
hoewel vooral het werk van Snoek, mede door de levendige stijl en de uitnodigende
vragen en opgaven, zeker gebruikt kan worden bij lees- en schrijfvaardigheidslessen.
De vier leerboeken hebben het encyclopedische karakter gemeen, maar Shetter en
Snoek slagen er desondanks in boeiende overzichten te bieden, waarvan dat
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van Snoek zowel vormelijk als inhoudelijk het persoonlijkst is. Omdat de vier boeken,
zoals ook het oudere werk van Wilmots en De Rooij uit de jaren zeventig, veel actuele
informatie geven, zijn ze alleen bruikbaar wanneer ze voortdurend bijgewerkt worden,
wat dan ook met Snoek en Van Hauwermeiren & Simonis gebeurd is. Het valt te
betreuren dat Shetter door zijn uitgever niet in de gelegenheid is gesteld zijn boek
te actualiseren.
Zoals al is vermeld, wordt in de publikaties van Shetter en Snoek uitsluitend
Nederland behandeld. De andere twee schenken zowel aan Nederland als aan
Vlaanderen ruime aandacht. In geen van beide boeken worden Nederland en
Vlaanderen als een eenheid gepresenteerd, hoewel de taal en de literatuur door zowel
Janssens & Vannisselroy als door Van Hauwermeiren & Simonis duidelijk als
centripetale krachten worden beschouwd, een visie die overigens niet algemeen
gangbaar is. In cultureel en maatschappelijk opzicht zijn er nu eenmaal onmiskenbaar
niet te verwaarlozen verschillen, die in de contrastieve behandeling van Van
Hauwermeiren & Simonis en van Janssens & Vannisselroy duidelijk uitkomen.
Authentieke teksten, die een boek bruikbaar kunnen maken voor het onderwijs in
de taalvaardigheid, vindt men in een grote hoeveelheid bij Snoek, in mindere mate
bij Shetter (voorzien van vertalingen in het Engels), weinig, en veelal beperkt tot
teksten van één auteur, namelijk Geert van Istendael, in Van Hauwermeiren &
Simonis, en in het geheel niet in Janssens & Vannisselroy.
Authenthieke teksten zijn bovendien geschikt om studenten kennis te laten maken
met de uit het leven gegrepen cultuur, de culturele manifestaties, de cultuur van de
erflaters van onze beschaving. Snoek en vooral Shetter bieden zulke teksten, veelal
ontleend aan dag- en weekbladen, maar ook aan literaire werken, hoewel te weinig.

3. Het tweede niveau: de cultuur van alledag en erflaters
Als een Nederlander of Vlaming in Duitsland geconfronteerd wordt met zum Kaffee
einladen, dient hij zich ondermeer te realiseren dat het koffiedrinken in Duitsland in
de namiddag plaatsvindt en dat hem veel meer dan een koekje wordt aangeboden.
Veelal hoort er zelfs Sekt bij. Gedurende de ochtend is een bezoek ‘op de koffie’ er
niet goed mogelijk; natuurlijk wel ein zweites Frühstück, liefst ook met Sekt. Op het
alledaagse gebruiksniveau is nu eenmaal meer nodig dan pure taalkennis.
De antropologische linguïstiek heeft hierop al decennia lang gewezen. Bekend
zijn de studies die Dell Hymes in 1964 verzamelde in de bundel Language in culture
and society. Exemplarisch is Frake's studie over taalgebruik en drinkgewoonten in
de gemeenschap van Subanun-sprekers op de Filippijnen (Frake 1964):
aanspreekvormen, beurtovernamen, de variatie in noemende woorden en
woordspelingen worden in hoge mate bepaald door wat er bij welke gelegenheid met
wie gedronken wordt. Een beschrijving van een cultuur is naar de mening van
etnolinguïsten pas volledig, als een buitenstaander eruit te weten kan komen wat
nodig is om in iedere situatie op gepaste wijze te functioneren,
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dus ook in gesprekken.
De opvatting dat taal en taalgebruik onlosmakelijk zijn verbonden met de
sociaal-culturele context waarin het taalgebruik plaatsvindt, leeft het sterkst in
Frankrijk. ‘Frankrijkkunde’ als aanvulling op het onderwijs in het Frans als vreemde
of tweede taal, dus als afzonderlijk vak, wordt dan ook niet nodig geacht: civilisation
is met het taalonderwijs verweven. Noemende woorden verwijzen niet alleen door
middel van hun betekenis naar de buitentalige werkelijkheid, ze vertalen deze
bovendien, dat wil zeggen, dat ze deze werkelijkheid in taal omzetten: ‘le contenu
de la sémantique d'une langue, c'est l'ethnographie de la communauté qui parle cette
langue’, aldus Mounin in zijn befaamde studie over Les problèmes théoriques de la
traduction (1963: 234). Voor de interpretatie van tekst is niet alleen kennis van de
woorden nodig, maar ook van de zaken waarover een tekst handelt. Woordbetekenis
omvat in deze opvatting alles wat in een woord gedacht wordt en voor het gebruik
gereed ligt, inclusief kennis van realia, een standpunt dat verwant is met dat van
Reichling (1935) en cognitieve semantici als Geeraerts (1986, 1989). Franse linguïsten
gaan veelal nog een stap verder. Taal weerspiegelt de cultuur, taal is de uitdrukking
van ‘la vision du monde’, aldus Calame-Griaule (1984: 38): iedere sociaal-culturele
gemeenschap heeft eigen taxonomieën om de zaken te classificeren, en de elementen
te benoemen. Befaamd zijn in dit verband studies over kleurenterminologieën,
verwantschapnamen, plantenamen en groentenamen, studies die zich overigens niet
beperken tot het Frans en die ook door etnolinguïsten buiten het Franse taalgebied
zijn geschreven.
Het onderwijs in een vreemde taal dient er daarom rekening mee te houden dat de
moedertalige taxonomieën geconfronteerd worden met de anderstalige. Herhaaldelijk
heeft Mounin erop gewezen dat er een groot gevaar schuilt in de beperking van het
vreemde-taalonderwijs tot de verwerving van lexicale en grammaticale kennis en
het maken van thema's, tot ‘les mots sans les choses’: ‘pour pénétrer la civilisation
mieux vaut savoir la langue, et pour se perfectionner dans la langue, il faut se
familiariser toujours plus avec la civilisation’ (Mounin 1984: 35). Het onderwijs in
civilisation mag dan ook nooit een min of meer facultatieve aanvulling op het
taalonderwijs zijn.
Er is een didactisch aspect dat met het voorgaande samenhangt.
Vreemde-taalonderwijs is altijd intercultureel onderwijs. De leerling moet zich ervan
bewust worden dat de vreemde taal gezeefd, gefilterd wordt door de eigen taal en
cultuur. Zulke filters spelen een rol op het gebied van de grammatica, de structuur
van het lexicon, de conventionele gebaren, de regels voor de conversatie en de
sociaal-culturele omgeving, de civilisation (Besse 1984: 48). Een vergelijkbare visie
op het onderwijs in de Nederlandse taal aan anderstaligen treft men overigens al aan
in het bijna vergeten Het Nederlandsch in Indië, geschreven door G.J. Nieuwenhuis
in de jaren twintig van deze eeuw (Groningen-Batavia 1930) maar eveneens in de
traditie van het onderwijs Nederlands in Wallonië. Het onderwijs in het Nederlands
als vreemde taal dient volgens Nieuwenhuys een andere inhoud te hebben dan het
onderwijs in het Nederlands als tweede taal, en beide vormen van onderwijs moeten
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fundamenteel verschillen met het onderwijs in het Nederlands als moedertaal, omdat
de Indonesische leerling zijn eigen wereldbeeld, verwoord in zijn moedertaal,
geconfronteerd ziet met een ander wereldbeeld, verwoord in het Nederlands.
Deze opvatting heeft ook consequenties voor de organisatie van tweetalige
produktie- en receptiewoordenboeken. Een voorbeeld. Een volmaakt Frans-Nederlands
woordenboek dat bestemd is voor zowel Frans- als Nederlandstaligen, is niet goed
mogelijk. Er zijn namelijk twee woordenboeken nodig. In het ene woordenboek dient
het wereldbeeld van Nederlandstaligen toegankelijk gemaakt te worden voor
Franstaligen; in het andere woordenboek moet het wereldbeeld van Franstaligen
vertaald worden in dat van Nederlandstaligen. Voor een Nederlands-Frans
woordenboek geldt het omgekeerde. De consequentie hiervan heeft geleid tot een
uniek samenwerkingsproject tussen Van Dale Lexicografie en Dictionnaires Le
Robert: het tweetalige Van Dale-woordenboek ten behoeve van Nederlandstaligen
verschilt wezenlijk van dat voor Franstaligen, de Dictionnaire van Paul Bogaards
uit 1988. Deze opvatting treft men ook aan in de Leidse dissertatie van Moeimam
uit 1994, waarin de theoretische onderbouwing wordt geïllustreerd aan de hand van
de woordvelden ‘sterven’ en ‘ledematen’ in een receptief Nederlands-Indonesisch
woordenboek dat bestemd is voor Indonesische taalgebruikers.
Zoals vermeld, onderscheidt Meijer binnen de kennis van land en volk naast het
niveau van de realia een tweede niveau, dat van de wijze waarop het individu zich
kenbaar maakt in de manifestations culturelles, ‘de meest levende, actuele elementen
in een samenleving’ (1975: 506). Deze opvatting sluit aan bij de uitgangspunten van
‘actieve’ of ‘communicatieve’ taalmethoden, waarin allerlei aspecten van de
hedendaagse samenleving aan bod komen, gecombineerd met het gebruik van
authentiek materiaal. Kennis van land en volk geïntegreerd met taalverwerving.
De aandacht van Meijer is echter voornamelijk gericht op wat in de Franse
publikaties wel la culture populaire wordt genoemd, een beperking die in Nederlandse
publikaties, en zeker ook in Nederlandse taalmethoden, wel vaker wordt aangetroffen.
La culture populaire, de cultuur van alledag, wordt evenwel de noodzakelijke
voorwaarde geacht voor de toegang tot het andere, zeker niet minder belangrijke
aspect van het tweede niveau, la culture savante, de cultuur der erflaters in heden
en verleden, waaraan de literatuur zo'n belangrijke bijdrage levert. De Franse
beschaving leert men eerst goed kennen door grondig kennis te nemen van de Franse
schrijvers.
Code Nederlands, een van de meest gebruikte basisleergangen voor hoger opgeleide
anderstaligen, samengesteld door Marijke Huizinga, Alice van Kalsbeek en Folkert
Kuiken (Amsterdam: Meulenhoff Educatief 1990), heeft een duidelijk praktijkgerichte,
communicatieve opzet. In deze leergang wordt uitsluitend geoefend in ‘alledaagse
situaties waarmee de cursisten in Nederland en Vlaanderen geconfronteerd worden’,
aldus het voorwoord. De cultuur van alledag komt goed uit de verf, maar de cultuur
der erflaters blijft, zoals gebruikelijk in methoden voor Nederlands als vreemde of
tweede taal, buiten het gezichtsveld.
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Nederlandse taalmethoden beperken zich in het algemeen tot het aanbieden van het
alledaagse leven.
In Duitse publikaties wordt de inhoud en de methode van Landeskunde niet zo
vanzelfsprekend geacht als die van civilisation in Franse. Schmidt (1980) acht het
een ‘Un-Fach’: een vak dat niet af te bakenen, niet te definiëren is, geen
wetenschappelijke discipline als basis heeft, niet over een didactisch concept beschikt,
en inhoudelijk - de muur is in 1980 nog intact - politiek te zeer beladen is. Kennis
van land en volk is voor hem ‘Kontextwissen’, ‘de verzamelde kennis van politieke,
historische, sociaal-economische en culturele factoren die nodig is om een taal in
heden en verleden te begrijpen’ (De Vries 1987: 536). Ook Picht (1980) ontkent het
bestaan van Landeskunde als wetenschappelijke discipline, maar hij pleit wel voor
een interdisciplinaire aanpak van de literatuurwetenschap: tekstwetenschap en sociale
wetenschappen zijn complementair. Een literair kunstwerk is naar zijn opvatting een
communicatief proces: een schrijver brengt een boodschap over in een
maatschappelijk-culturele contekst. Zonder uitgebreide kennis van die context is de
studie van literaire werken steriel. Op het al vermelde Antwerpse colloquium in 1994
treft men in de diverse bijdragen dit uitgangspunt ook aan.
Deze opvattingen uit de jaren zestig en zeventig hebben ertoe geleid dat
Landeskunde in engere zin, als ‘vak’ in het curriculum, beperkt werd tot
encyclopedische informatie over de BRD, de DDR, soms over beide staten, overigens
zelden over andere landen waar Duits de moedertaal is. De discussie kon zich
vervolgens beperken tot de vraag hoeveel informatie in de beschikbare onderwijstijd,
een tijd die voor welk vak ook altijd en overal te beperkt wordt geacht, aangeboden
kon worden.
De discussie verandert in de jaren tachtig van karakter met de ontwikkeling van
het vreemde-taalonderwijs dat - zoals ook buiten het Duitse taalgebied - bovenal
communicatief georiënteerd is. Landeskunde is niet langer alleen een afzonderlijke
component binnen het taalonderwijs, maar is vooral ook af te leiden uit een van de
doelen van het onderwijs aan anderstaligen, het tot stand brengen van interculturele
communicatie. De Linguolandeskunde, die het vreemde-taalonderwijs en de
vertaalwetenschap in de voormalige USSR sterk beïnvloed heeft, is via de DDR in
geheel Duitsland doorgedrongen. De interkulturelle Germanistik komt tot bloei,
aanvankelijk vooral aan de universiteit van Bayreuth (Wierlacher 1989), maar
vervolgens aan vele universiteiten en hogescholen, ook buiten Duitsland. Het begrip
interkulturelle Kompetenz wordt nader gepreciseerd, en interkulturelles
Verhaltenstraining en Kompetenz zur Herstellung von Gemeinsamkeit dienen in het
vreemde-taalonderwijs een belangrijke rol te spelen (Müller 1993: 65, 69).
Er zijn ook wel tegenstemmen. Voorstanders van de integratiegedachte als Rösler
(1993) plaatsen kritische kanttekeningen bij modieuze termen als ‘intercultureel’ en
‘communicatief’. Het leren van een vreemde taal bevat immers altijd een vorm van
Landeskunde. Ook het onderscheid tussen Fremdcodelernen en Fremdsprachenlernen
(het laatste zou het ware leren zijn, namelijk van een taal in de sociaal-culturele
context), is niet zinvol: het
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intercultureel georiënteerde taalonderwijs moet tot uiting komen in alle aspecten van
het vreemde-taalonderwijs, zonder deze te domineren dan wel doel in zichzelf te
worden (Rösler 1993: 99).
Een communicatief uitgangspunt zou voorts op het gebied van de
woordenschatverwerving te snel kunnen leiden tot het uitsluitend aanbieden van
woorden in contexten. Een systematische uitbreiding van de woordenschat is echter
noodzakelijk; tweetalige leerwoordenboeken zijn hiervoor onmisbaar (Westheide
1988). Deze leerwoordenboeken bezitten een belangrijk kenmerk, namelijk dat ze
contrastief zijn. Uitvoerig en overtuigend toont bij voorbeeld Westheide (1988) aan
dat het Nederlandse werkwoord vragen in het Duits veel meer equivalenten heeft
dan fragen. Het gebruik van deze Duitse werkwoorden, die voor een deel equivalent
zijn met vragen, wordt gerelateerd aan contrasterende concepten, die op hun beurt
verbonden zijn met contrasterende etnografische systemen. Jemanden zum Kaffee
einladen is iets anders dan iemand op de koffie vragen, zoals we al gezien hebben.
Leerwoordenboeken moeten voorts regels voor het syntactische gebruik bevatten,
de collocaties op systematische wijze aanbieden en de gebruikswaarde van het aan
het woord ten grondslag liggende concept duidelijk maken door middel van
woordvelden, synonymiek en onomasiologie, steeds in contrast met de moedertaal.
Men zou wensen dat het voortreffelijke leerwoordenboek van P. de Kleijn, Alexander.
Leerboek ter uitbreiding van de Nederlandse woordenschat van anderstaligen (Den
Haag 1986), dat al vele van de opgesomde kenmerken bezit, bewerkt zou worden in
een aantal talen, ten einde er een echt intercultureel contrastief leerwoordenboek van
te maken.
We hebben er al op gewezen dat methoden voor de verwerving van het Nederlands
door anderstaligen, voor zover ze ernst maken met de verwerving van kennis van
land en volk, interculturele aspecten en het gericht zijn op communicatieve behoeften,
het alledaagse veelal integreren, maar de cultuur der erflaters verwaarlozen. Er zijn
wel enkele opmerkelijke uitzonderingen zoals de Basisteksten Nederlands, namelijk
Poëzie van 1920 tot nu, samengesteld door Theo Hermans (Muiderberg 1988), en
Proza van 1930 tot 1990, samengesteld door J. Fenoulhet en J.P. Meijer (Muiderberg
1993), waarin literaire fragmenten zijn opgenomen, voorzien van Nederlandstalige
annotaties bij de woorden die niet voorkomen in het Basiswoordenboek Nederlands
van P. de Kleijn en E. Nieuwborg (Leuven 1983). In het algemeen is er echter meer
belangstelling voor het alledaagse dan voor wat erboven uitsteekt, meer aandacht
voor de krant dan wat door de erflaters van onze beschaving is geschreven.
Ten slotte, op een universiteit worden cultuurdragers gevormd die wat in het
verleden tot stand is gebracht, moeten overdragen aan de generatie die de toekomst
in handen heeft. Het is mogelijk studenten al in een vroeg stadium te confronteren
met het werk der erflaters: uitgaven als die van Hermans en Fenoulhet & Meijer
bewijzen het.
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Lexicografie voor buitenlanders
P.G.J. van Sterkenburg (Leiden)
1. Inleiding
Wanneer een extra muros ambassadeur van onze taal het centrum van het taalgebied
bezoekt en poolshoogte gaat nemen in een academische boekhandel om zijn kennis
van de recentste Neerlandistische publikaties op te vijzelen, kan hij licht tot de
conclusie komen, dat in ieder geval de lexicografie van het Nederlands een explosieve
groei heeft doorgemaakt. Er lijkt voor iedere doelgroep en iedere beurs wel een
uitgave te bestaan, die soelaas biedt bij elke vraag die aan de woordenschat gesteld
wordt. Schone schijn bedriegt evenwel, zoals het volgende poogt duidelijk te maken.
Het Nederlands kent een lange en rijke woordenboektraditie. Onze oudste
woordenboeken waren tweetalig. Het waren glossaria waarin meestal het Latijn
voorop stond. Verklaringen van moeilijke plaatsen uit de geschriften van kerkvaders
en uit de Bijbel, glossen, werden in het Diets achter die verzamelde en gebrekkig
gealfabetiseerde Latijnse woorden gegeven. Dit soort lexicale Produkten ontstond
uit praktische behoeften. Het waren hulpmiddelen bij het leren van Latijn,
vertaalinstrumenten dus en vaak ook hulpmiddelen voor een soort Bijbelexegese
(Van Sterkenburg 1975 en 1984).
Een volwassen theoretische basis voor woordenboeken voor hen die het Diets willen
leren, bestaat er natuurlijk niet aan het einde van de middeleeuwen. Ook de
lexicografie van de Antwerpse drukker Plantijn Moretus en diens vlaggeschip,
Cornelis Kiliaan, brengen daarin geen directe verandering (Claes 1970). Er ontstaat
in de eerste eeuwen van de geschiedenis van onze taal zelfs geen dispuut over de
kwaliteit waaraan woordenboeken dienen te voldoen. Tot diep in de negentiende
eeuw was het landschap van de Nederlandse lexicografie een idyllisch landschap,
zonder enige erosie en zonder opmerkelijke veranderingen.
Als er in de negentiende eeuw dan eindelijk iets verandert, gelden die veranderingen
uitsluitend de produkten voor wetenschappelijke moedertaalsprekers. Het historisch
woordonderzoek krijgt een theoretisch fundament en sluit een huwelijk met de
filologie. De handwoordenboeken profiteren daarvan, maar het accent op de diachrone
component in woordenboeken, heeft ertoe geleid dat voor het Nederlands gezegd
moet worden, dat onze wetenschappelijke kennis van het lexicon, van de leer van de
woordenschat van het hedendaags Nederlands tot aan de jaren tachtig als het ware
aan bloedarmoede leed. Woordenboeken zijn er talloze geweest, de ene druk na de
andere tuimelde van de pers, maar nagedacht over de wetenschappelijke identiteit
van woorden-
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boeken voor verschillende doelgroepen werd er eerst sinds Van Dale Lexicografie
aan haar miljoeneninvestering in de reeks Woordenboeken voor hedendaags
taalgebruik begon. Het eerste deel van die reeks verscheen in 1983 (Al 1983).
In wat volgt zal ik mij beperken tot de volgende aspecten:
(a) Zijn de nieuwe wegen die Van Dale in 1976 insloeg ook een kentering in de
lexicografie voor buitenlanders?
(b) Leent de identiteit van de bestaande monolinguale woordenboeken van het
Nederlands zich voor gebruik door buitenlanders die onze taal willen begrijpen
en in onze taal willen produceren?
(c) Welke woordenboeken zijn het meest gewenst voor buitenlanders?

2. De nieuwe wegen van Van Dale in 1976 en de lexicografie voor
buitenlanders
In 1976 besloot Van Dale Lexicografie te Utrecht een nieuwe reeks
vertaalwoordenboeken voor hedendaags taalgebruik op de markt te brengen. Die
woordenboeken verschenen ook daadwerkelijk tussen 1983 en 1986. Gekozen werd
voor een opzet waarin vier secties (Duits, Engels, Frans en Nederlands) nauw met
elkaar zouden samenwerken volgens een van tevoren bepaalde formule.
De fundamentele gedachte die aan deze reeks woordenboeken voor hedendaags
taalgebruik ten grondslag ligt, is de volgende. Een Nederlandstalige die geconfronteerd
wordt met een vreemdtalige (zins)uiting die hij niet begrijpt, heeft als enig houvast
de vorm van deze (zins)uiting. Tegen de achtergrond van zijn eigen, mede door de
Nederlandse taal bepaalde, visie op de werkelijkheid probeert hij aan deze vorm een
betekenis te hechten, daarbij in belangrijke mate steunend op zijn taalvermogen. De
vreemdtalig-Nederlandse delen (Frans-Nederlands, Duits-Nederlands en
Engels-Nederlands) spelen daarop in op twee manieren. In de eerste plaats geven zij
de lezer naast een of meer hoofdvertalingen van een woord de nodige Nederlandse
varianten en doen daarmee een beroep op zijn taalvermogen, aangezien verondersteld
wordt dat hij op grond daarvan de in die context meest geëigende vertaling zal weten
te kiezen. In de tweede plaats zijn het de formele en niet de - immers onbekende semantische eigenschappen van het vreemdtalige woord die het uitgangspunt vormen
voor de indeling van de voorbeelden in elk lemma. Op deze wijze kan de lezer snel
en gemakkelijk de (zins)uiting waar hij mee bezig is, vergelijken met de informatie
die in het woordenboek voorhanden is, ook zonder dat hij die (zins)uiting volledig
begrijpt.
Met betrekking tot de Nederlands-vreemdtalige delen is de situatie een geheel andere.
Zijn Nederlands taalvermogen is de lezer van weinig nut als hij moet
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kiezen uit een aantal vreemdtalige varianten ter vertaling van een Nederlands woord.
De gebruiksmogelijkheden van die varianten zullen expliciet moeten worden
aangereikt. Alleen al om die reden levert de ‘omkering’ van een vreemdtalig
woordenboek geen goed Nederlands-vreemdtalig woordenboek op. Bovendien zou
het aldus verkregen Nederlandse woordbestand ongeschikt zijn als uitgangspunt voor
de Nederlands-vreemdtalige delen, aangezien het niet meer zou zijn dan een weergave
in Nederlandse woorden van een niet-Nederlandse werkelijkheid. Daarom is van
meet af aan gekozen voor een gemeenschappelijke basis voor alle
Nederlands-vreemdtalige delen, te weten een zo volledig mogelijke, synchrone
inventaris van het Nederlands, gestructureerd volgens dezelfde principes als de
vertaalwoordenboeken, die het als uitgangspunt hebben gehanteerd. Van deze
inventaris, die tot stand gekomen is terwijl de vreemdtalig-Nederlandse delen werden
geredigeerd, is vervolgens een verklarend woordenboek afgeleid, het Groot
woordenboek van hedendaags Nederlands (GWHN), dat van deze reeks
vertaalwoordenboeken deel uitmaakt (Vgl. bijv. Al 1983: 9-10).
Op bovenstaande wijze introduceerden wij, de hoofdredactie, in een Ter inleiding
de nieuwe reeks. Zonder aan tekstexegese te willen doen, beaccentueer ik uit die
introductie de volgende kenmerken:
(1) De reeks is bestemd voor moedertaalsprekers van het Nederlands en niet voor
anderstaligen, iets wat door collega's nog al eens over het hoofd wordt gezien.
Vergelijk in dat verband G. Janssens (1990: 64-69).
(2) De Nederlandse werkelijkheid is het uitgangspunt van de delen
Nederlands-Vreemde taal (NV).
(3) Het monolinguale deel uit de reeks vervult een scharnierfunctie voor de
NV-delen.

De conclusie met betrekking tot de lexicografische vernieuwingen van Van Dale
begin jaren tachtig is net zo simpel als zij kort is: genoemde reeks is door de uitgever,
noch de hoofdredactie bedoeld voor buitenlanders die onze taal als vreemde taal VT
hebben geleerd. Wel nodigt het Groot woordenboek van hedendaags Nederlands uit
tot een antwoord op de vraag of dat produkt geschikt is als lexicografisch produkt
voor buitenlanders. Op die vraag zal nader worden ingegaan in paragraaf 3.
Ook de reeks Van Dale Handwoordenboeken voor hedendaags taalgebruik,
verschenen tussen 1988 en 1990, is bestemd voor moedertaalsprekers van het
Nederlands. De fundamentele kenmerken van de grote woordenboeken kan men
onverkort in de handwoordenboeken terugvinden, lezen wij in het Woord vooraf
(Vgl. bijv. Bogaards 1988: 9-10).
Alles lijkt erop dat Van Dale weloverwogen zijn debiet heeft gekozen. En daarin
was geen eerste plaats voor de niet-moedertaalspreker van het Nederlands.
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Inderdaad, ik gebruik hier het werkwoord lijken, want in 1987 was genoemde uitgever
aan nog een adembenemende uitdaging begonnen. In dat jaar verscheen in
samenwerking met Dictionnaires Le Robert te Parijs Dictionnaire français néerlandais et néerlandais - français onder hoofdredactie van de Leidse romanist
Paul Bogaards. In de inleiding op die twee, in één band gebonden, delen lezen wij
(in vertaling): ‘Het woordenboek Frans-Nederlands en Nederlands-Frans Robert &
Van Dale is speciaal ontworpen voor een francofoon publiek. Alle informatie die
het bevat is geselecteerd met het oog op de behoeften van al wie met het Frans als
moedertaal het Nederlands wil begrijpen en zich zelfverzekerd in die taal wil
uitdrukken.’ (Bogaards 1987: IX). En in de volgende alinea's heet het: ‘Het deel
Frans-Nederlands is bedoeld om de franstalige, zelfs de beginners te helpen zich zo
natuurlijk mogelijk in het Nederlands uit te drukken. Het deel Nederlands-Frans
omvat een uitgebreide, met veel voorbeelden geïllustreerde nomenclatuur. Bij de
Nederlandse ingangen worden zeer volledige informatie over de woordvorming en
syntactische toelichtingen gegeven die de franstalige gebruiker de onmisbare kennis
omtrent de taal bezorgen.’ (1987: IX).
Met Robert & Van Dale worden de bakens in het domein van de Nederlandse
lexicografie duidelijk verzet en ontstaat er een volwassen lexicografie voor
buitenlanders. Die nieuwe lexicografie is evenwel eenzijdig, want nog uitsluitend
op de francofonen gericht. Dat is allemaal prachtig en aardig, en het wordt nog
prachtiger en aardiger als de Commissie lexicografische vertaalvoorzieningen (CLVV)
haar plannen weet te realiseren (Martin 1991). In dat geval zal er binnen niet al te
lange tijd een Nederlands - Pools en een Nederlands - Hongaars woordenboek zijn,
en ook de delen Pools - Nederlands en Hongaars - Nederlands zullen niet lang meer
op zich laten wachten. Over de identiteit van genoemde woordenboeken of over de
problematiek van de bidirectionaliteit wil ik het hier verder niet hebben. Men zie
daarvoor bijv. het artikel van Paul Bogaards, Deux langues, quatre dictionnaires
(1990). Vgl. ook Kromann 1984.
In het vervolg zal ik mij uitsluitend concentreren op wat de eentalige lexicografie
van het Nederlands te bieden heeft aan buitenlanders. Of nog directer geformuleerd:
Ik zal mij in de volgende paragraaf bezighouden met de vraag: ‘Wat is de waarde
van de meest gangbare woordenboeken Nederlands voor de buitenlander die
Nederlands als VT leert?’

3. Identiteit van de woordenboeken van hedendaags Nederlands en hun
bruikbaarheid voor buitenlanders.
Om de hierboven gestelde vraag adequaat te kunnen beantwoorden, moeten wij de
eentalige woordenboeken van het Nederlands naar identiteit classificeren en moeten
wij ons bewust zijn van het feit dat niet-moedertaalsprekers om tweeërlei redenen
hun toevlucht nemen tot een woordenboek: (a) om een Nederlands
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woord op te zoeken dat zij bij het lezen van een tekst tegenkomen of horen spreken
en niet kennen, of om in het Nederlands iets, bijv. een thema, opstel, brief of
toespraakje, te produceren.
Er is allereerst de categorie van de verklarende handwoordenboeken. Tot die categorie
behoren alle woordenboeken die direct of indirect terug gaan op het grote veertigdelige
historische woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) (Van Sterkenburg 1992).
Ik noem de belangrijkste: (1) Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal,
drie delen, 12de druk [1992]; (2) Van Dale Nieuw Handwoordenboek der Nederlandse
Taal [1992]; (3) Koenen Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse taal [1992];
(4) Wolters' Woordenboek Eigentijds Nederlands [1986]; (5) Verschuerens Modern
Woordenboek, twee delen, negende druk [1991]; (6) Kramers' Groot woordenboek
van het Nederlands, twee delen [1981]. Tot deze reeks kan ook nog gerekend worden
de Kleine Larousse in kleur [1977] en Oosthoeks Handwoordenboek der Nederlandse
taal, twee delen [1980]. Deze laatste twee laat ik verder buiten beschouwing omdat
zij niet door lexicografen zijn samengesteld.
Kenmerkend voor al deze woordenboeken is, dat zij de opgenomen woorden
verklaren, de betekenis ervan ‘klaar en helder maken’. Dat geldt niet alleen voor de
trefwoorden, maar ook voor de opgenomen vaste woordverbindingen. Alleen dat
laatste gebeurt niet systematisch. Ik kom daar aanstonds op terug. Kenmerkend is
voorts, dat deze woordenboeken, het is al herhaaldelijk met veel fanfare bezongen,
niet een hedendaagse werkelijkheid beschrijven zoals die gestalte heeft gekregen in
een bepaald referentiekader, bijv. een dag- of weekblad, een corpus e.d., maar een
historische en impressionistische. Immers, het WNT is de gewichtigste basis en wat
er uit de periode 1921 tot heden aan toegevoegd is, berust niet op wetenschappelijke
selectiestrategieën, maar op toevalstreffers en soms op aanstekelijke willekeur.
Al deze woordenboeken doen een beroep op de taalintuïtie van de moedertaalspreker,
hetgeen bij (1) en (5) in zeer sterke mate al blijkt uit het niet vermelden van de
betekenis bij tienduizenden zogenaamde doorzichtige afleidingen en samenstellingen.
Ook uit de behandeling van de vaste verbindingen blijkt, dat de genoemde
woordenboeken een beroep doen op de taalintuïtie van de moedertaalspreker. De
plaats waar die verbindingen opgenomen zijn, is grotendeels intuïtief bepaald en
berust evenmin op een wetenschappelijk uitgangspunt. Ook de verklaringen van
dezelfde verbindingen op verschillende plaatsen in hetzelfde woordenboek vertonen
regelmatig veelkleurige variaties (Mollay 1990: 49-63), hetgeen voor de
moedertaalspreker geen problemen op hoeft te leveren. Hetzelfde geldt voor de vorm
waarin de vaste verbindingen verschijnen. Ook daar zien wij vrije en morfologische
variatie, en andere lexicografische vrijheden die gemakkelijk kunnen worden opgelost
door moedertaalsprekers, maar niet door buitenlanders.
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Voor hen moet een woordenboek van de taal die zij leren informatie geven over ‘wat
er aan de taalvorm verplicht vast, onveranderbaar is en wat niet’ (Mollay 1990: 54).
Een verwijt mogen wij deze woordenboeken daarvan nauwelijks maken. Immers,
zij pretenderen slechts verklarend te zijn.
De geschiedenis zet eerst een nieuw decor voor het concept van een eentalig
woordenboek dat ook een instrument kan zijn bij het produceren van taal aan het
eind van de jaren tachtig.
Deze constatering voert ons vanzelf naar de tweede groep eentalige woordenboeken:
(1) Van Dale Groot woordenboek van hedendaags Nederlands. Eerste druk [1984],
tweede druk [1991]; (2) Van Dale Handwoordenboek van hedendaags Nederlands
(HNN). Eerste druk [1988], tweede druk [1994]; (3) Van Dale Basiswoordenboek
Nederlands. Eerste druk [1987]; (4) Van Dale Junior woordenboek Nederlands
[1994].
In de eerste druk van GWHN stond de discussie over de gecombineerde receptieve
en produktieve functie van een eentalig woordenboek nog niet centraal. De grootste
opgave was in 1984 immers de vervaardiging van een hedendaagse inventaris van
het Nederlands die vertaald zou kunnen worden in de drie genoemde moderne vreemde
talen om onze cultuur voor de sprekers van die talen toegankelijk te maken. GWHN
was vooral een receptieve onderlegger.
De discussie over de dubbelfunctie van het eentalige woordenboek heb ik voor het
eerst aangezwengeld in 1988 toen ik mijn Handwoordenboek van hedendaags
Nederlands beschreef als een receptie- en een produktiewoordenboek. In 1991
gebruikte ik die typering ook voor de tweede druk van GWHN.
Vanuit receptief perspectief bezien is er in HNN en GWHN veel systematiek gebracht
in de behandeling van vaste woordverbindingen. In beginsel is iedere verbinding te
vinden op het trefwoord van ieder openklassewoord dat er in voorkomt, wordt de
verklaring ervan als het een lexicale verbinding is slechts op één plaats gegeven en
wordt met een intern verwijzingssysteem aangegeven waar dat precies is. Afwijkende
verklaringen worden zo tot een minimum beperkt. Toch is alles nog niet systematisch
genoeg gedaan, zoals controle op het interne verwijssysteem - men zie daarvoor de
zogenaamde sterretjes - snel duidelijk maakt.
Vanuit produktief perspectief is er veel gesleuteld aan de formule van beide
woordenboeken. De gebruiksmogelijkheden van woorden en hun betekenissen zijn
systematischer aangegeven met allerlei soorten markeringen, zoals connotatieve
labels, stijllabels, domeinlabels en regionale labels. De synoniemenclusters werden
in GWHN2 krachtiger gemaakt en op het trefwoord van de tweede constituent van
samenstellingen werd produktiviteit uitgestald. Zo
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vindt men bijvoorbeeld onder het trefwoord sector de samenstellingen dienstensector,
overheidssector, stukgoedsector en welzijnssector. Op het trefwoord van de basis
van vaste verbindingen vindt men ook een systematische opsomming van de vaste
distributiepatronen met die basis. Onder basis verstaan wij dat deel van de verbinding
dat een referentiële determinerende en geen collocationele betekenis heeft. Bijv. fout
zijn, een fout maken, een fout begaan, fout gaan, fout lopen, een fout verbergen, een
fout verduisteren, in de fout vervallen, fout vermijden, fout zitten, fout aflopen, in de
fout gaan. Toch blijft er ook voor de produktieve functie nog veel te wensen over.
Niet altijd is bij de vaste verbindingen zichtbaar wat vast is, wat onveranderbaar is
en wat niet. Niet altijd is nauwkeurig aangegeven welke varianten er bestaan van die
verbindingen. Ook het valentiespectrum is alles behalve compleet. Ik nam de proef
op de som bij het zelfstandig naamwoord zweet en miste (zonder volledig te willen
zijn): bloed, zweet en tranen; zweet afvegen, afwissen, wissen van iets; zweet druipt
van iets/iem. af; zweet druipt langs iemands gezicht; zweet druipt over iemands
benen, van iemands neus; zweet druipt van iemands gezicht, in iemands oog, langs
iemands lenden; zweet gutst ergens van af; het zweet staat in iemands handen, op
iemands voorhoofd; het zweet loopt in iemands oog, over iemands rug, langs iemands
slapen, tappelings langs iets; zweet parelt op iemands voorhoofd; zweet perst zich
door de poriën; zweet stroomt in iemands ogen, van iemands gezicht, langs iemands
rug; baden in het zweet; met zweet bedekt; met, van zweet doordrenken; naar zweet
ruiken, stinken; het zweet wissen, vegen van. Ook de syntactische constructies die
mogelijk zijn, zijn evenmin systematisch beschreven. Als voorbeeld neem ik het
werkwoord toestaan. Tevergeefs zoekt men daar: toestaan dan; toestaan mits;
toestaan om; toestaan iem./iets te + onbepaalde wijs; toestaan te; iets toestaan zonder
dat.
Voor de nummers (1) en (2) geldt hetzelfde als wat wij voor de eerste groep
handwoordenboeken hebben opgemerkt. Ondanks het feit dat er gebruik gemaakt
werd van een electronisch corpus bij de selectie van de lexemen bieden beide
produkten evenmin een systematische beschrijving van de hedendaagse werkelijkheid.
In de jaren tachtig was het gebruikte corpus te beperkt en te eenzijdig literair gericht.
Voor buitenlanders zijn ook deze woordenboeken niet zonder gevarendriehoeken te
gebruiken, zeker niet als produktiewoordenboek. Te vaak zetten zij onze
cultuurexporteurs in den vreemde op het verkeerde been. Zij doen in overweldigende
mate een beroep op de taalintuïtie van de moedertaalspreker, zijn ook te omvangrijk
en te polyseem en de gebruikte definitietechniek is niet de meest ideale voor
buitenlanders. Zie daarvoor verder paragraaf 4.1 en 4.2.
Door buitenlanders wordt Van Dale Basiswoordenboek Nederlands als een produkt
ervaren, dat aanzienlijk meer hulp biedt bij het produceren van teksten. Dit
woordenboek, een verklarend woordenboek voor de leerlingen in de hoogste
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twee groepen van het basisonderwijs en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs,
bevat 25.000 trefwoorden (Huijgen en Verburg 1987: 567). Wij zouden dat een soort
communicatief minimum van een taal kunnen noemen. Geselecteerd zijn gewone,
veel voorkomende woorden, samenstellingen die niet doorzichtig zijn, termen uit
populaire vakgebieden, woorden of woordgroepen uit een vreemde taal die
ingeburgerd zijn in het Nederlandse spraakgebruik en nog enkele kleinere categorieën.
Maar niet alleen de woordselectie is eenvoudig gehouden. Ook de definities. Moeilijke
woorden heeft de redactie vermeden en de stijl van de definities is direct en
persoonlijk, al te lange zinnen en ingewikkelde constructies ontbreken eveneens.
Voor de geselecteerde betekenissen geldt, dat doorzichtige, verouderde of
vakbetekenissen zijn weggelaten. Soms is een aantal betekenissen onder één
betekenisnummer samengebracht. Een verworvenheid van het Basiswoordenboek is
ook, dat alle vaste verbindingen, zowel de grammaticale als de lexicale, zonder
context gegeven worden, dat wil zeggen in hun gefixeerde, onveranderlijke vorm,
om te voorkomen dat kinderen denken dat de context deel van de uitdrukking
uitmaakt. Dus niet: doordat hij te laat kwam, viste Stasjek achter het net, maar: achter
het net vissen. Doordat de betekenissen der verbindingen slechts op één plaats worden
geboden, wordt ook op dat gebied het aantal misverstanden tot een minimum beperkt.
Al deze genoemde eigenschappen bieden neofieten van een taal, zij die een taal met
vallen en opstaan aan het leren zijn, aanzienlijk meer zekerheden dan de produkten
die rijker zijn, maar daardoor ook ondoorzichtiger, en eenzijdig gericht op de
moedertaalspreker. Toch is ook dit woordenboek hoofdzakelijk een verklarend, dus
een receptiewoordenboek. En natuurlijk is er ondanks de grote zorg die er besteed
is aan de keuze van de trefwoorden een kritische kanttekening te plaatsen, omdat die
selectie zo goed als geheel tot stand gekomen is op basis van wat in bestaande
woordenboeken staat. Vooral in GWHN. En dat geeft, zoals wij gezien hebben, geen
garanties voor een adequate beschrijving van valenties en syntactische patronen.
Van Dale Juniorwoordenboek van het Nederlands is een verklarend handwoordenboek
voor kinderen vanaf acht jaar, in Nederland en België. Het is bestemd voor gebruik
op de basisschool (in Nederland vanaf groep vijf, in België vanaf het derde leerjaar)
en thuis. Het is in de eerste plaats een receptief woordenboek, d.w.z. dat het vooral
gaat om de verklaring van de trefwoorden, en niet om het gebruik van het
woordenboek bij het produceren van teksten. De belangrijkste verschillen met het
Van Dale Basiswoordenboek zijn, dat het Van Dale Juniorwoordenboek eenvoudiger
van opzet is, een veel geringere woordenschat omvat (8.000 trefwoorden), de woorden
op een lager niveau uitlegt en illustraties bevat (Verburg en Huijgen 1994: 520 e.v.).
Het Juniorwoordenboek is een juweeltje van lexicale lyriek en ritmiek. Het is een
van die boeken die je meeneemt naar een onbewoond eiland of die je uitkiest als je
van je gehele bibliotheek slechts drie boeken mag meenemen op je
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laatste reis. Maar een woordenboek voor buitenlanders is het natuurlijk niet. Die
pretentie heeft het ook niet, dat weet ik wel. Maar had ook het Basiswoordenboek
geen enkele pretentie in dat opzicht? Voor een buitenlander kan het
Juniorwoordenboek uitsluitend fungeren als een aantrekkelijk leesboek, waarbij de
fraaie, met veel flair en esprit getekende illustraties uiterst functioneel kunnen zijn.
Al met al blijft er veel te wensen over voor de buitenlander die zich in onze cultuur
wil onderdompelen en die zich de moeite getroosten wil om zowel actief als passief
aan het communicatieproces van de Lage Landen deel te kunnen nemen.

4. Gewenste woordenboeken voor buitenlanders
4.1. Brugwoordenboeken
Ieder woordenboek heeft zijn eigen identiteit, ik kan het niet voldoende herhalen.
Wij refereerden daar reeds hierboven aan. Het kan produktief of receptief zijn,
monolinguaal en bilinguaal, een leerwoordenboek of een encyclopedisch. Deze
identiteit spruit voort uit het concept. De eenwording van Europa bijv. impliceert dat
ieder lid van de Europese Unie zijn eigen cultuur exporteert. De eigen taal meer
beschikbaar, meer toegankelijk maken voor niet-moedertaalsprekers vereist een
lexicaal concept dat een antenne heeft voor de specifieke behoeften van de
buitenlander die zich het Nederlands wil eigen maken. Hierbij kunnen elegant
samengestelde tweetalige woordenboeken een belangrijke rol spelen, maar wat te
doen als de kennis van de vreemde taal die de buitenlander wil leren onvoldoende
is? In dat geval is er sinds kort het concept van het zogenaamde brugwoordenboek.
Wat is een brugwoordenboek? De term is afkomstig van het scriptorium van de
Cobuild woordenboeken. Ook het concept draagt duidelijk de signatuur van John
Sinclair. Ik citeer uit een niet gedrukt opstel: ‘Most learners of English as a foreign
language go through a stage where their knowledge of English is not sufficient to
allow them to use a monolingual dictionary. At the same time, as their linguistic
needs become more sophisticated they may find that traditional bilingual dictionaries
are not necessarily designed to address those needs. This is because bilingual
dictionaries are designed to enable the user to work in the direction of both languages.
Their property is to offer equivalent words and phrases rather than to explain the
meanings of headwords in either language. The main purpose of a bridge dictionary
is not to provide equivalents but to explain the meanings of English headwords in
terms that the user who cannot cope with a monolingual English dictionary would
be able to understand. Bridge bilingual dictionaries are based on translating the
explanation into the target language, the assumption being that for a large number
of learners worldwide
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the move from using a traditional bilingual dictionary to using a monolingual
dictionary of the foreign language can be difficult to cope with.’
Een tweetal voorbeelden nu van een trefwoord in een potentieel Engels-Nederlands
brugwoordenboek voor moedertaalsprekers van het Nederlands. Het tweede voorbeeld
dank ik aan Rik Schutz van Van Dale Lexicografie te Utrecht:
foreigner /f rIn /, foreigners, count n Als van iemand gezegd wordt dat hij een
foreigner is, betekent dat dat hij niet afkomstig is uit het land waar jij vandaan komt.
More than a million foreigners visit the USA every year.
naked//; 1 Iemand die naked is draagt geen kleren. He was naked except for a pair
of bright red socks... The men's naked bodies, nakedness. enough clothing to hide
your nakedness. 2 Je noemt dingen naked als ze niet bedekt zijn, vooral als ze dat
meestal wel zijn.... naked light bulbs... Never look for a gas leak with a naked flame...
3 je gebruikt naked om gedrag of sterke gevoelens te omschrijven die niet op een
of andere manier verborgen blijven. His face broke into an expression of naked
anxiety. 4 Als je iets met the naked eye kunt zien, dan zie je het zonder een bril, een
verrekijker of een microscroop te gebruiken.
Naar mijn mening is er een grote toekomst voor dit type woordenboek weggelegd,
vooral als wij zoveel mogelijk niet-moedertaalsprekers deel willen laten nemen aan
onze eigen cultuur en er dus ook de beginners in willen laten delen. Het eerste
brugwoordenboek is zeer onlangs verschenen. Vgl. Sinclair 1995.

4.2 Leerwoordenboeken
Wat wij voor buitenlanders nodig hebben, zijn vooral leerwoordenboeken. Onder
leerwoordenboek versta ik een woordenboek dat de informatie bevat dat de
doorsnee-moedertaalspreker zowel actief als passief beheerst. Het doel van zo'n
woordenboek is de niet-moedertaalspreker aan een instrument te helpen, waarmee
hij zich zo in onze taal kan bekwamen dat hij bijna het niveau van de
moedertaalsprekers bereikt. Bij de samenstelling van zo'n leerwoordenboek moet
net als bij de brugwoordenboeken, maar in dit geval grootscheepser, gebruik gemaakt
worden van de moedertaal die de VT-leerder beheerst.
De consequenties van een dergelijke definitie zijn dat het aantal op te nemen
trefwoorden de basiswoordenschat van een taal genoemd kan worden. Het aantal
waaraan wij hierbij denken, beloopt ruim 30.000 trefwoorden. Van die trefwoorden
dienen uitsluitend de gangbare betekenissen in de algemene woordenschat gegeven
te worden. Vaktechnische, regionale en temporele betekenissen dienen er geen plaats
te krijgen en voor een al te subtiel betekenisprofiel is er evenmin plaats, want ook
de moedertaalspreker zal nimmer
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het hele betekenisprofiel paraat hebben. Wel zijn veel voorbeelden per betekenis
vereist, omdat deze als surrogaat kunnen dienen voor de impliciete semantische
kennis van de moedertaalspreker. De metataal van het woordenboek is aangepast
aan de moedertaal van de niet-moedertaalspreker (Vgl. Martin 1985).

4.3 Eentalig leerwoordenboek
Binnen het Engelse taalgebied bestaat al sinds jaar en dag een lexicografische traditie
die garant staat voor eentalige woordenboeken van een hoog niveau. Dit blijkt uit
woordenboeken die bestemd zijn voor hen die behoefte hebben aan een bruikbare
gids bij het schrijven en spreken van modern Engels, maar ook bij het lezen en
begrijpen. Binnen de Engelse traditie worden er leerwoordenboeken gemaakt waarbij
geen onderscheid gemaakt wordt tussen moedertaalsprekers en
niet-moedertaalsprekers en tussen produktie- en receptiewoordenboeken. Een
woordenboek als Collins Cobuild English Language Dictionary bij voorbeeld richt
zich in beginsel tot gevorderden en vergevorderden, en ook tot studenten en docenten.
Dat heeft alles te maken met het gekozen concept, waarin ruimte is gereserveerd, en
letterlijk wil dat zeggen een extra kolom, voor structurele informatie bij het trefwoord.
Onder structurele informatie verstaat men dan categoriale informatie en aanwijzingen
over typische syntactische patronen.
Karakteristiek voor het eentalige leerwoordenboek in de Engelse traditie is voorts,
dat vooral aandacht wordt besteed aan de hoogfrequente functiewoorden van de taal.
Deze woorden worden dan niet semantisch beschreven, maar overeenkomstig de
wijze waarop zij gebruikt worden. Het zijn gelukkig niet alleen de hoogfrequente
grammaticale woorden die veel aandacht krijgen, maar ook de hoogfrequente
open-klassewoorden en hun syntagmatische patronen. Het betreft dan zo'n drie- à
vierduizend van deze woorden, die inderdaad een sterke neiging hebben om met
andere vaste patronen te vormen. Zij vormen als het ware de krachtcentrale van een
taal. Deze woorden vloeiend beheersen, is waardevoller dan allerlei soorten bijzondere
woorden kennen die weinig of niet gebruikt worden (Sinclair 1987: XV-XXI).
Andere eentalige woordenboeken die niet de intentie hebben om als een soort
leerwoordenboek te fungeren, besteden veel, heel veel ruimte aan zeer zeldzame en
ongebruikelijke woorden, die ongetwijfeld interessant zijn, maar niet erg nuttig voor
degene, die een taal goed wil schrijven en spreken, met andere woorden die taal wil
produceren.
Een eentalig leerwoordenboek dat geschikt is om taal te produceren bevat zo'n 40.000
trefwoorden. Afwezig zijn in elk geval verouderde, regionale of zeer technische
woorden. Het is bedoeld voor dagelijks taalgebruik. Voor het Nederlands bestaat
zo'n woordenboek nog niet. Wat wij wel als eentalig leerwoordenboek voor
anderstaligen die Nederlands willen leren, kunnen
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aanmerken, is het Basiswoordenboek Nederlands (de Kleijn 1983). Dit woordenboek
is bedoeld om de produktieve en receptieve kennis van de genoemde doelgroep te
verbeteren. Het bevat evenwel niet meer dan circa 2000 hoogfrequente woorden.
Dat neemt niet weg dat het concept zeer aantrekkelijk is. De anderstalige vindt er
informatie over syntactische categorieën en constructies, maar ook verschillen in
functie en valentie. Bovendien wordt dit alles met sprekende voorbeelden
gedemonstreerd.

4.4 Dubbelfunctioneel eentalig woordenboek
Sinds de begrippen onomasiologie en semasiologie zijn uitgevonden weten wij ook
dat zij elkaars complement zijn. Alleen in de lexicografie kan dat aanzienlijk
duidelijker gemaakt worden dan tot nu toe gebeurd is. Het zal, is mijn stellige
overtuiging, niet meer zo lang duren voor monolinguale woordenboeken, net als
vertaalwoordenboeken uit twee delen zullen bestaan die elk hun eigen identiteit
hebben. Wat ik verwacht en tracht te bewerkstelligen, is dat er afzonderlijke delen
komen voor produktie en voor receptie.
Een dergelijk concept zet de inhoud van de huidige verklarende woordenboeken
ingrijpend op zijn kop. Dat geldt voor alle hoofdafdelingen van een trefwoord. Zo
zal men met betrekking tot het betekenisprofiel rekening moeten houden met het
volgende. Zonder onmiddellijk aan een cognitief semantische theorie en de flexibele
toepassing van betekenissen daarin te denken, weten wij allemaal dat de betekenis
van de woorden die tot de algemene woordenschat behoren niet volledig vast ligt.
Wij zouden kunnen zeggen dat wij een bepaalde hypothese over die woorden hebben.
Hoe anders is de situatie bij vaktermen. Een woord als allergie wordt door de
specialist vooraf exact gedefinieerd voordat het in een taalprodukt geoperationaliseerd
wordt. Bij vertegenwoordigers van de algemene woordenschat wordt er binnen een
theoretisch kader niets op voorhand vastgelegd. Het enige wat er is, is een bepaald
verwachtingspatroon bij de gebruikers. Bij wat een tafel wordt genoemd, verwacht
men dat er iets op gelegd kan worden, dat er een blad op zit en dat er meestal sprake
is van vier poten. In een receptiedeel zal de lexicograaf interessante hypothesen met
betrekking tot het betekenispotentieel van woorden dienen te produceren. Zuinige
betekenisbeschrijvingen die toch uitbreidbaar zijn, zullen het resultaat zijn van een
dergelijke benadering. Sterker nog, een en ander zal impliceren dat als uitgangspunt
gekozen wordt voor monosemie en dat de hypothese van een basisbetekenis eerst
dan verworpen wordt als het tegendeel bewezen is. Die basisbetekenis kan natuurlijk
wel een concretisering zijn van een betekenistype op basis waarvan
betekenishypothesen gemakkelijker geformuleerd kunnen worden. In de woorden
van mijn collega W. Martin heet dat: ‘Het feit dat ik weet dat ei tot het type “dierlijk
produkt als voedsel gebruikt” behoort, genereert als het ware het verwachtingspatroon
waarbinnen semantische actanten als producenten, gebruikers, functies en formele
karakteristieken een primordiale rol spelen. Ei als concretisering van een dergelijk
type wordt dan ook als volgt
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gespecificeerd:
producent: kip
consument: mens
functie: voedsel
karakteristieken: vorm: ovaalvormig
grootte: 5 cm hoogte
kleur: bruin, wit
enz.
Verandert men het type, bijv. ei “mens” dan krijgt men uiteraard een ander
verwachtingspatroon en dus een andere betekenis’ (Martin 1992-1993).
In een receptiedeel zullen afleidbare verbindingen ontbreken, zal geen aandacht
geschonken worden aan synoniemen, noch aan valenties, syntactische patronen e.d.
De niet-afleidbare verbindingen, dat wil zeggen verbindingen waarvan de betekenis
niet of niet helemaal kan worden afgeleid uit de betekenis van de samenstellende
delen, zullen wel geprononceerd in een receptiedeel moeten worden beschreven en
van een adequate parafrase worden voorzien. Het gaat om verbindingen als zijn lier
aan de wilgen hangen, iemand een hart onder de riem steken en de pijp aan Maarten
geven. Het produktiedeel zal dan natuurlijk uit dienen te gaan van enerzijds concepten,
zo u wilt betekenissen, en het hele scala van alternatieven en pseudo-synoniemen
dienen te presenteren, maar anderzijds zullen ook trefwoorden dienen te worden
opgenomen die rijk zijn aan afleidbare verbindingen, die een specifieke valentie
demonstreren (overlijden op een bepaalde leeftijd of overlijden in de leeftijd van n
jaar), die een rijke syntactische structuur hebben e.d. Schematisch ziet het profiel er
als volgt uit.
De volgende informatiecategorieën behoren onderdeel te zijn van het receptiedeel:
1. Alle woorden die voorkomen in het corpus dat de basis is van het woordenboek
dienen als trefwoord voor te komen.
2. Alle woorden of woordgroeplexemen van (1) krijgen een adequate, hedendaagse,
natuurlijke en economische betekenisomschrijving. Waar dat nodig is, wordt
gebruik gemaakt van connotatieve markeringen.
3. Geen genus, morfologie en andere grammaticalia.
4. Alle idioom met verklaring: met de plas voor de dokter komen ‘duidelijkheid
verschaffen’; er is zwaar weer op komst ‘er naderen grote moeilijkheden, ernstige
tegenslagen’; medisch winkelen ‘bij twijfel aan de effectiviteit van een medische
behandeling bij een andere arts te rade gaan’; de hel heet stoken ‘iemand
intimideren, bang maken’.
5. Alle technische termen met verklaring. Type: rombisch stelsel.
6. Alle eigennamen met woordgroepstructuur met verklaring. Type: Beloken Pasen.
7. Alle pragmatische formules met metatalige toelichting.
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De conventies betreffende de plaats waar de parafrases c.q. verklaringen gegeven
worden, blijven gelijk aan het huidige systeem in GWHN en HNN. Impliciet geldt
dat ook voor het gebruik van het sterretje.
Voorbeeld:
mis 0.1 katholieke kerkdienst met eucharistieviering 0.2 muziek of liederen
daarvoor # 2.1 een pontificale - mis opgedragen door een bisschop; een
stille - mis zonder liturgisch gezang; een zwarte - dodenmis; geheime
ceremonie ter verering van de duivel ++ de - aan de muur plakken niet
naar de mis gaan q.q. geen twee -sen voor een geld doen niet tweemaal
hetzelfde doen.
De informatiecategorieën die deel moeten uitmaken van het produktiedeel zijn:
1. Als trefwoord komen voor alle ongelede woorden van het Nederlands, alle
gelede woorden die synoniemen, grammaticale en/of lexicale collocaties hebben.
2. Uitspraaknotatie.
3. Alle grammaticale informatie (genus, woordsoortcategorie, morfologische
expansie, vrouwelijke variant, diminutief, comparatief, superlatief en andere
flectie, enz.).
4. Resumé van betekenissen tussen [] met daarachter een cluster van synoniemen,
inclusief woordgroeplexemen.
5. Lexicale collocaties zonder verklaring.
6. Grammaticale collocaties zonder verklaring.
7. Technische termen zonder verklaring.
8. Eigennamen met woordgroepstructuur zonder verklaring.
9. Samenstellingen met het behandeltrefwoord als tweede constituent.
10. Concepten die voorzien zijn van clusters van met hen gerelateerde woorden.

Voorbeeldlemma mis
mis <de -; -sen> 0.1 [r.k. kerkdienst] _ eucharistieviering, <form.> het
Heilig Officie, <arch.> Sacrament des Altaars
[] avondmis, dodenmis, engelenmis, jubelmis, noodmis, votiefmis,
requiemmis, enz.
2.1 een gelezen, gezongen, plechtige, pontificale, stille, zwarte 3.1 een - celebreren, concelebreren, doen, opdragen, zingen; de - horen;
6.1 naar de - gaan; een - met drie heren
2.0 [mismuziek]
[] Kroningsmis
6.2 een - van Mozart.
Het spreekt voor zich dat dergelijke eentalige woordenboeken voor de
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moedertaalspreker eerst met succes door buitenlanders gebruikt kunnen worden, als
zij ver gevorderd zijn in hun kennisverwerving van het Nederlands.
Ik rond af. De zilveren IVN heeft met haar aan mij voorgestelde titel Lexicografie
voor buitenlanders de Nederlandse lexicologen met de neus op de lexicografische
feiten gedrukt. Het is goed om te weten dat er nog veel werk aan de winkel is alvorens
wij onze buitenlandse collega's voorzien hebben van het lexicale instrumentarium
dat voor hen onontbeerlijk is. Het is ook uitdagend te weten in welke richting er
oplossingen gezocht kunnen worden. En deze laatste constatering gun ik een
explosievere toekomst dan het simpele ‘als iets geschreven staat, is het waarheid
geworden’.
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Enkele aspecten van het letterkunde-onderwijs in het Nederlands
aan buitenlandse universiteite
Francis Bulhof (Oldenburg)
Otto Christian Friedrich Hoffham werd in 1744 geboren in de vroegere Oostduitse
vestingstad Küstrin, thans in Polen gelegen. Vanaf zijn tiende tot zijn dertigste woonde
hij in Amsterdam, om in 1774 terug te keren naar zijn geboortestreek. Veertien jaar
later schreef deze allochtoon vanuit het provinciestadje Prenzlau in de Uckermark
zijn Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzie. ‘Nederduits’ betekende in die
tijd nog vaak ‘Nederlands’. Dit werkje heeft dan ook niets met het tegenwoordige
Nederduits te maken, maar is een vrolijke scherts-poetica van de Nederlandse
letterkunde tussen 1600 en 1788. Geen plekje daarvan liet hij onberoerd, geen
onvolkomen vers van Vondel, Van der Goes, De Decker, Nomsz of Heyblocq
ontsnapte aan zijn oog. Hoffham, die men de peetvader van de Nederlandse
literatuurwetenschap in het buitenland zou kunnen noemen, is in 1799 in Prenzlau
overleden. Hij is door de intramurale Neerlandistiek in het grote vergeetboek
ingeschreven. Misschien kan de IVN op zijn tweehonderdste sterfdag zijn graf sieren
met een bescheiden krans.
Nu gaat het er hier niet om, hulde te brengen aan lang gestorven extramurale
neerlandici. Want eigenlijk zou op deze plaats een overzicht moeten worden gegeven
van de roemruchte wapenfeiten van de neerlandistiek in het buitenland in de afgelopen
vijfentwintig jaar, en dan meer in het bijzonder op het gebied van de literatuur, of
van publikaties die in deze periode onder de aegis van de IVN tot stand zijn gekomen.
Aan initiatieven heeft het speciaal in de beginjaren niet ontbroken. Er verscheen zelfs
een ‘Bibliotheca Neerlandica extra Muros’, nog onder auspiciën van de
‘Werkcommissie van hoogleraren en lectoren in de Neerlandistiek aan buitenlandse
universiteiten’, de voorloper van de IVN. Na het prachtige eerste deel van Monty
Beekman, Homeopathy of the Absurd: The Grotesque in Paul van Ostaijen's Creative
Prose (1970) verscheen nog een deeltje van Tanis Guest over Hadewijch en toen
werd het stil rond deze serie. Een fraai uitgegeven Yearbook was helaas eenzelfde
lot beschoren. Het programma was misschien ook wel erg ambitieus.
Zou dan hier niet een overzicht van het extramuraal gepubliceerde werk op het
gebied van de Nederlandse literatuurwetenschap op zijn plaats zijn? Een lijst van
boeken, dissertaties en artikelen die door ons geschreven zijn? Maar die titels liggen
toch al opgeslagen in de bestanden van de bibliografieën en zijn onmiddellijk te
achterhalen. Wie zijn literatuur bijhoudt, komt geregeld de namen van de aan
buitenlandse universiteiten werkzame collega's tegen. Zij zijn actief, zo niet binnen
onze vereniging, dan op hun eigen vakterrein. Bijzondere zwaartepunten zijn er
echter slechts enkele te vermelden, bij voorbeeld de imposante Munsterse
Reinaert-produktie onder leiding van Prof. Dr. Jan
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Goossens, die dit jaar met emeritaat ging. Of misschien de activiteiten in het Parijse
vertaalatelier, waar men zich onder leiding van Philippe Noble verdienstelijk maakte
voor de verspreiding van onze literatuur in Frankrijk.
Misschien kunnen we beter afzien van dergelijke autofelicitatieve bijdragen en
ons richten op de methodiek van het extramurale literatuuronderwijs. Dit door
Hoffham met zoveel succes beoefende vakonderdeel is te splitsen in een beginnersen een gevorderdengedeelte. Eerst de beginners. In de dagen van olim probeerden
onze Australische collega's Smit en Meijer met hun Dutch Grammar and Reader
(Melbourne University Press, 1958) hun studenten onmiddellijk na het verwerven
van enige taalkennis te verrijken met de parels der Nederlandse letterkunde. En in
Amerika deden Bird en Shetter in hun Een goed begin (Den Haag, Nijhoff, 1963)
precies hetzelfde. De Australiërs namen korte stukken op van Multatuli, Simon
Carmiggelt en Anne Frank. De Amerikanen hadden iets meer ruimte. Ze namen
eveneens stukken van Carmiggelt en Frank op, maar ook van Bomans, Belcampo en
Kees Stip. Voor beginners moest het wel bij korte stukken blijven, met een uitvoerig
taalkundig commentaar. De taalverwerving bleef immers in het middelpunt staan.
Curieus was de nadruk die op Carmiggelt viel. Ik ken weliswaar een Oostenrijkse
die twaalf stukjes van Carmiggelt uit het hoofd heeft geleerd en in iedere conversatie
met toepasselijke en ontoepasselijke opmerkingen daaruit haar Nederlandse
gesprekspartners verbluft, maar blijf toch van mening dat Carmiggelt's ironische
taalgebruik geen methodisch verantwoorde basis voor het leren van de standaardtaal
biedt.
Smit en Meijer vergastten verder hun beginners op Multatuli's ‘Dadels van Hassan’,
op acht bladzijden ‘Kleine Johannes’ en een stevig stuk Arthur van Schendel. Bird
en Shetter hadden ook al Van Schendel en zelfs Dirk Coster in de aanbieding.
Generaties studenten hebben gegniffeld bij Van Hattum's ‘De zoon van Fokje
Wallinga’. Die stukken zouden nu niet meer gekozen worden. Er is niet alleen
methodisch maar ook wat literaire voorkeur betreft wel iets veranderd.
De steile moeilijkheidsgraad-progressie bij Bird en Shetter is nu niet meer
gebruikelijk. Uit didactische overwegingen sluit men nu liever aan op een
wetenschappelijk bepaalde basiswoordenschat. In Londen worden daar fraaie
Basisteksten mee geproduceerd. Terwijl vroeger de moeilijkheidsfactor werd
verwaarloosd, wordt nu de literatuur geheel aan het taalvermogen van de student
aangepast. Per slot van rekening is het aantal uren dat men aan literatuuronderricht
kan wijden gering en men moet er het beste van maken.
De extramurale letterkundedocent is voortdurend op zoek naar het stuk van
A4-lengte dat in eenvoudige taal is geschreven en dat niettemin iets te zeggen heeft.
Laat ik een voorbeeld geven: een bladzijde uit Haast hebben in september van A.
Alberts. Het is het begin van een verhaal dat heet ‘1945-1940 of het verlorengaan
van een terugkerende zoon’. De verteller is net ziek en lethargisch uit een Japans
interneringskamp vrijgekomen:
‘Ze kwamen me vertellen, dat er een jongen uit Holland was gekomen om
ons te registreren. Hij zat in een van de barakken van ons laatste
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kamp en hij scheen het erg vriendelijk te doen. We waren in de afgelopen
drieëneenhalf jaar nogal eens geregistreerd, vooral in het begin. In het
begin voornamelijk door onszelf, naderhand door de Japanners en nog
naderhand helemaal niet meer. Het was kennelijk iedereen gaan vervelen.
Maar die jongen uit Holland was er weer mee begonnen. Waarschijnlijk
omdat het september 1945 was. En hij deed het natuurlijk ten behoeve van
iets. Iets heel bescheidens. En het gebeurde weinig opdringend. Want zich
aan ons opdringen deden ze niet. We moesten zoveel mogelijk met rust
gelaten worden. Zo van wie wil hoeft niet. Ik hoefde niet.
Maar ik ben 's middags wel eens naar hem gaan kijken. Mijn broer had
me verteld, dat het een vroeger jongetje uit Apeldoorn was, uit de 1ste
Beukenlaan. Hij had daar gewoond met zijn vader en zijn moeder en een
tweelingzusje en die twee werden toen Piemie en Poelie genoemd. Het
jongetje had daar bij het ouder worden aardig de pest aan gekregen en toen
is Piemie langzaam Herman geworden. Poelie is nog een hele tijd Poelie
gebleven.
Dus maar eens naar Herman gaan kijken. Op een afstand. Ik ben in de deur
van de barak gaan staan en ik zag hem in het midden achter een tafel zitten.
Hij droeg een kaki overhemd en een lange kaki broek. Waarschijnlijk
bijpassende bruine schoenen, maar dat kon ik op zo'n afstand niet zien. Ik
kon zijn gezicht op twintig meter afstand ook niet goed zien, maar het zal
Herman wel geweest zijn. Hij had waarschijnlijk nog wat klanten gevangen
ook’ (blz. 96-97).
De parabel van de verloren zoon is nog voldoende bekend onder studenten om de
dubbelzinnige titel van het stukje tot gespreksthema te maken. En je hoeft Piemie
en Poelie niet gekend te hebben of te hebben geknikkerd in de Eerste Beukenlaan
(wel bekend bij lezers van vroege versies van Bolke de beer) om in deze met uiterste
karigheid weergegeven resignatie een dieper doorleefde oorlogservaring te zien dan
in talloze van dramatiek doortrokken heldenverhalen. Dergelijke bladzijden tref je
aan bij Alberts, bij Elsschot, bij Nescio, bij Waasdorp, bij Minco en bij vele anderen
die op de vluchtstrook van de literaire snelweg opereren. Otto Hoffham blijft ons
aansporen ook daar op zoek te gaan naar nieuwe avonturen.
Opvallend was dertig jaar geleden de afwezigheid van Vlaanderen in de leesstukjes.
Bird en Shetter hadden geen enkel stuk proza uit Vlaanderen. Smit en Meijer hadden
wat leutige Tijl Uylenspiegel-teksten die waren vertaald uit het Frans van Charles
de Coster. Daar bleef het bij. Misschien bestond bij hen aarzeling over de taalvarianten
die in Vlaanderen toen meer dan nu gehanteerd werden. Stijn Streuvels of Felix
Timmermans aan beginnende buitenlanders voorleggen, dat kun je toch alleen maar
doen als je Vlaams doceert en niet wanneer je net wat standaardtaal met je studenten
hebt ingeoefend.
Het Belgische taalverdriet vormt echter zo'n interessant sociolinguïstisch complex
dat de literaire echo's daarvan zich op gevorderden-niveau goed laten integreren in
de studie van sociale en culturele verschijnselen. Boon en Claus
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zijn alleen al door hun taalgebruik de chroniqueurs van dit probleem. Zowel door
vorm als door inhoud laat literatuur zich soms gebruiken als illustratie van een cultuur.
Dan wordt Het verdriet van België gelezen ter illustratie van het taalprobleem en
van de Belgische ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Maar vind in de 774
bladzijden van Claus' meesterwerk nu maar een stuk op A4-lengte dat die problemen
samenbalt. Ik zie al nauwelijks kans om de laatste zin te didactiseren: ‘We gaan zien.
Wij gaan zien. Toch.’
Al te dikwijls wordt het literatuuraanbod dus ondergeschikt gemaakt aan een hoger
doel: taalverwerving of kennis van het land. Hoogstens kan in een later semester het
letterkunde-pakket nog worden aangevuld met een cursus ‘Letterkunde in vertaling’,
waarbij zulke prachtige series als de Bibliotheca neerlandica, de door Egbert Krispyn
geredigeerde Library of Netherlandic Literature (Twayne) en de door Monty Beekman
geredigeerde Library of the Indies (University of Massachusetts Press) een rol kunnen
spelen. Daarnaast staan talrijke vertalingen van poëzie in het Angelsaksische en ook
in het Duitse taalgebied ter beschikking. Poëzie en vertaling: hoewel die twee eigenlijk
niet goed samengaan, is de combinatie niet ongewoon buiten de muren. Je kunt een
stuk of wat gedichten in drie kwartier redelijk goed behandelen en je kunt het origineel
ook met de vertaling vergelijken. Geen wonder dat Neerlandica extra Muros geregelde
rubrieken met poëzie en vertalingen heeft.
Na de vaak moeizame taalverwerving in de eerste twee jaar kiezen in Amerika
aan één of twee universiteiten enkele studenten Nederlands als hoofdvak. Dan wordt
het curriculum natuurlijk aangevuld met enkele hoogtepunten van de Nederlandse
letterkunde. Men komt uiteraard niet verder dan de hoogtepunten, die voor het Engelse
taalgebied voortreffelijk werden beschreven in Rein Meijer's Literature of the Low
Countries (1971). Terwijl bij Knuvelder zinledige details aan de orde van de dag
waren, schreef de extramurale Meijer een leesbaar historisch essay over onze
literatuur. Wat bij hem echter ontbreekt, is een apparaat dat naar de secundaire
literatuur verwijst. Dat maakt zijn boek helaas in sommige andere culturen, waar
wetenschappelijke pretentie zich in voetnoten manifesteert (Duitsland, de Verenigde
Staten), moeilijk bruikbaar.
De meeste studenten komen tot het Nederlands zoals een student in Nederland
Scandinavistiek gaat studeren: onbelast door enige voorkennis. Van de literatuur
hebben ze nog nooit gehoord. Sommigen zijn blij verrast dat er een literatuur bestaat
en dat de naam van het Vondelpark iets meer inhoudt dan wat ze er gedaan hebben.
Een bijverschijnsel is dat de moeizaam verworven kennis van een exotische literatuur
voor de student weinig sociale waarde heeft. Zij kan er niet met haar vriendinnen
over praten. Zij kan thuis niet met moeder in discussie gaan over de merites van Hans
Plomp, Jacques Gans, Hans Vlek of Kees Stip. Haar vriendje kent hele stukken van
Ibsen uit zijn hoofd, maar heeft nog nooit van Cyriel Buysse gehoord. Wij hebben
geen Ibsen, geen Hamsun, geen Strindberg, dat wil zeggen, we hebben natuurlijk
veel betere auteurs, maar het buitenland denkt helaas dat het in onwetendheid voort
kan leven. Smit en Meijer deden als oefenmateriaal nogal wat Hans Christian
Andersen in hun Reader. Een Deense ‘Reader’ die Potgieter in de aanbieding doet,
is ondenkbaar.
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Onze studenten lezen braaf allerlei teksten waarvan het equivalent in hun eigen taal
in overvloed aanwezig is. Als men Wallace Stevens of Rilke thuis heeft staan, waarom
moet men dan Leopold gaan lezen? Wat heeft Couperus dat Paul Bourget niet heeft?
Nu is het langzamerhand wel zo dat de gemiddelde anglofone student geen idee heeft
van Wallace Stevens, de gemiddelde saxofone student zich anderhalve regel van
Rilke herinnert en de gemiddelde francofone student ook niet meer weet naar wie
de Rue Paul-de-Kock is vernoemd. Het doceren van Nederlandse literatuur houdt
ook in het activeren van literatuurkennis in de eigen taal. Door bij voorbeeld Hans
Lodeizen en de onlangs overleden Amerikaanse dichter James Merrill, die elkaar
vlak na de oorlog als student goed gekend hebben, naast elkaar te plaatsen kan men
wederzijds een en ander verhelderen. Marsman en Van Ostaijen laten zich vergelijken
met en afzetten tegen het Berlijnse expressionisme. Zulke thema's bestaan ook in de
intramurale neerlandistiek, maar ze vinden een natuurlijker vorm buiten de muren.
Een vaak gehoord punt van kritiek betreft de Nederlandse secundaire literatuur.
Wie dieper graaft, merkt dat die in hoge mate steunt op Duitse, Amerikaanse of
Franse bronnen. Dan kun je toch beter meteen kijken bij Adorno, Lotman, Kristeva
of Wayne Booth? Dat is zeker juist, maar ten eerste doen de studenten dat eigener
beweging niet of nauwelijks, ten tweede kun je uit de Nederlandse verwerking van
dit allochtone materiaal allerlei conclusies trekken die de toegang tot de
oorspronkelijke teksten van Adorno en de anderen vergemakkelijken. En ten derde
is deze situatie typisch voor de zo cosmopolitische houding van de Nederlandse
literatuurwetenschap. Het is waar dat deze in het algemeen niet deelneemt aan het
internationale debat, maar als overslagplaats vervult ze haar rol met ere.
In bijna alle landen zijn de gevorderden onder onze studenten germanisten die
andere Germaanse talen willen leren kennen. Dat kan Jiddisch, Zweeds, IJslands,
maar ook Nederlands zijn. Deze studenten hebben een duidelijk inzicht in de literaire
problematiek opgedaan in hun studie Duits. Met hun kennis van die taal kunnen ze
vrij snel Nederlands leren lezen en dan wordt voor hen een cursus Cyriel Buysse al
gauw een practicum in ‘Realisme’ en een college Hugo Claus al gauw een profijtelijke
herhalingsoefening in Günther Grass. Voor 99% van deze studenten zal het Nederlands
bijvak blijven, maar af en toe schrijft er een enkeling een dissertatie over een
Nederlands onderwerp. Dat gebeurt al honderd jaar.
Er zijn sectoren van het Nederlands die intramuraal niet of nauwelijks aan de orde
komen. Behalve de combinatie met de taalverwerving en de minimale voorkennis
wijkt het extramurale programma af door de aanwezigheid van de eigen literaire
traditie. Om een voorbeeld te geven: in de Schets van De Vooijs en Stuiveling ontbrak
de naam van Daniel Heinsius. Knuvelder had nogal wat aandacht voor hem, maar je
kon niet aan de indruk ontkomen dat Heinsius dreigde in het vergeetboek te geraken.
Onder romanisten en germanisten is hij goed bekend vanwege zijn grote theoretische
invloed in Duitsland en Frankrijk. Het is niet toevallig dat Daniel Heinsius door
toedoen van een aantal belangrijke
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extramurale publikaties in de jaren zeventig, van Jan Hendrik Meter, van Bärbel
Becker-Cantarino en van Paul Sellin, hernieuwd ook binnen de muren weer aandacht
krijgt.
Neem nu Anne Frank. Voor de officiële intramurale literatuurwetenschap bestaat
ze niet. In het register van Ton Anbeeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur
(Amsterdam, De Arbeiderspers, 1990) ontbreekt haar naam. In het register van
Nederlandse literatuur, een geschiedenis (onder redactie van M.A. Schenkeveld-van
der Dussen e.a., Groningen, Martinus Nijhoff, 1993) ontbreekt ze ook. Nu kunnen
deze omissies wel een gevolg zijn van een te grote bewondering, zoals bij Rein Meijer
het geval was toen hij in de eerste druk van zijn Literature of the Low Countries
Nescio uit de boot liet vallen. Of hoort Anne Frank niet tot de letterkunde?
Het achterhuis is in de hele wereld veruit de meest gelezen oorspronkelijk
Nederlandse tekst. De ‘Blaman-Hermans-Van het Reve-lijn’, waaraan Anbeek zoveel
aandacht besteedt, is in andere taalgebieden daarentegen even onopgemerkt gebleven
als de August van Groeningen-Frans Coenen-Johan de Meester-lijn. De zienswijzen
van de Nederlandse literatuurwetenschap sporen niet altijd met de extramurale
werkelijkheid.
Nu is het helemaal niet de bedoeling om hier de canon onder vuur te gaan nemen.
Wel is het zo dat een proces van aanpassing aan het cultuurgebied waarin men werkt
soms tot andere accenten leidt dan die welke de intramurale neerlandistiek pleegt te
leggen.
Anne Frank dus. Het achterhuis zal in Nederland door historici en
puberteitspsychologen met aandacht worden gelezen, maar de literatuurwetenschap
weet er niet goed raad mee. De Dagboeken van Anne Frank, compleet met een
samenvatting van een rapport van een Gerechtelijk Laboratorium, zijn dan ook niet
in de serie Monumenta literaria neerlandica uitgegeven, maar door het Rijksinstituut
voor Oorlogsdocumentatie (Den Haag-Amsterdam, 1986). In de BNTL-registers deel
27 en 28 komt ze niet voor.
In het Duitse taalgebied zal de docent niet ontkomen aan een serieuze behandeling
van Het achterhuis, al was het alleen maar in het kader van het telkens weer
oplaaiende historische thema Tweede Wereldoorlog. Men kan ook de vertalingen
betrekken bij een analyse van de complexiteit van de tekst, waarvan de echtheid af
en toe en hier en daar nog steeds wordt betwijfeld omdat de verschillen tussen de
eerste Duitse vertaling en de tekst van Het achterhuis zo groot zijn. Die verschillen
zijn inmiddels verantwoord in Die Tagebücher der Anne Frank (S. Fischer, Frankfort,
1988), dat een getrouw pendant is van de RIOD-uitgave. Zo kan een moderne tekst
exemplarisch inzicht geven in het filologenhandwerk, dat allerminst het monopolie
van de mediëvisten is, en allerminst een zaak van de ivoren toren.
Over zulke typisch literaire problemen als de compositie of de intertekstualiteit
van Het achterhuis wordt weinig gepubliceerd. Toch is daar wel iets over te zeggen.
Opvallend is dat in het begin bij voorbeeld het persoonlijke element vrijwel afwezig
is. Bovendien is Anne Frank na de verhuizing, die ze zakelijk beschrijft, eerst van
11 juli tot 14 augustus 1942 stil. Daarna onderbreekt ze die
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stilte tot 21 september maar een enkele maal. Het dagboek komt eenvoudig maar
niet op gang. Maar op 21 september verandert er plotseling iets. In de oude Duitse
vertaling van Anneliese Schütz klinkt dat zo: ‘Ich bin begeistert von der
“Joop-ter-Heul”-Serie [...] Sommerfreuden habe ich schon viermal gelesen’ (blz.
27-28). De Duitsers die de tekst zo al veertig jaar kennen, zullen zich misschien niet
allemaal hebben afgevraagd hoe men ‘Freude’ (vreugde) met ‘heulen’ (huilen) kan
verbinden, maar het heeft in ieder geval tot 1988 geduurd totdat Mirjam Pressler in
een nieuwe vertaling ‘Sommerfreuden’ door ‘Sommertorheit’ verving. Dat is al een
verbetering. Maar om vertaalproblemen gaat het nu niet. En het gaat ook niet om
annotatie. Geen Duitse lezer zal weten wat ‘Joop ter Heul’ betekent of wat de relatie
van de Joop ter Heul-serie met Een zomerzotheid is. Dat is met een voetnoot te
verhelpen (wat overigens nog niet gebeurd is).
Cissy van Marxveldt (pseud. van Setske de Haan, 24 nov. 1893 - 31 okt. 1948),
de schrijfster van al dit prachtigs, kan men in tegenstelling tot Anne Frank wel in het
register van Nederlandse literatuur: een geschiedenis vinden en daar wordt zelfs een
goede karakteristiek van het in De HBS-tijd van Joop ter Heul (1919) getekende
jonge meisje gegeven: ‘Dit type heldin beschikt over een levendige intelligentie; zij
is verfrissend rechtstreeks en recalcitrant. Bekneld door haar milieu steigert zij tegen
de conventies die ze als vrouw wordt geacht te respecteren. Overdrijving en een
zeker gebrek aan inzicht doen haar (bijna) de verkeerde kant uithollen [!], maar
innerlijke groei onder goede leiding zorgt ervoor dat ze uiteindelijk op het goede
spoor belandt en de vuurproef als huwelijkskandidate glansrijk doorstaat’ (blz.
504-505).
En inderdaad, in ‘Joop ter Heul’ wordt een ietwat sentimenteel, vooral ‘gezellig’
bakvissenbestaan geïdealiseerd. Overgaan naar een volgende klas is de eerste
burgerplicht. De vaders zijn afwezig of knorren hoogstens een beetje, de moeders
zijn een beetje lief of een beetje dom of een beetje ziek. De emoties worden nooit
tot hartstocht. Middelbare-school-meisjes worden een beetje verliefd op jeugdige
intellectuelen met een gouden toekomst, de lieve bijlesjuffrouw sterft een beetje en
Joop trouwt op haar negentiende een beetje met een schat van een bankemployé.
Wat wil je nog meer.
Voor Anne Frank zou dat al heel veel geweest zijn. Zodra ze ‘Joop ter Heul’ onder
ogen kreeg, was ze gefascineerd door het gedrag van de taartjesetende jongedames.
Ze ging zelfs brieven schrijven aan Joops klasgenoten (bij voorbeeld op 27 september
aan ‘Pien’ Greve, de volgende dag aan ‘Loutje’ de Poll en aan ‘Connie’ Raland, zie
blz. 297, 307 en 308 van Die Tagebücher der Anne Frank) (S. Fischer, Frankfort,
1988). Ze gaat plaatsvervangend meedoen met hun vrolijk leventje. Daar is niets op
tegen. De omstandigheden zijn er ook naar en wie zal een meisje van dertien haar
dromen niet gunnen? Anne Frank doet er meer mee. Ze vindt in deze luchthartigheid
haar inspiratie. Haar talent kan zich vanaf midden september gaan ontplooien.
Bovendien transformeert zij onder de intense druk der omstandigheden de wat
oppervlakkige bezorgdheid voor anderen, die van Joop ter Heul een exponent van
de Nederlandse vrouwelijkheid anno 1920 maakt, tot de diepe menselijkheid die haar
dagboek
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universele waarde geeft.
Zo gelezen verplaatst de vraagstelling rond Het achterhuis zich van het historische
document van de jodenvervolging en het filologische onderzoek inzake de echtheid
van de tekst naar het Nederlandse vrouwbeeld rond de jaren 1920. Anne Frank, die
zich liet inspireren door een bekende jongedamesroman, is ongewild en ongeweten
tot de internationale uitdraagster van deze typisch Nederlandse gevoelswereld
geworden.
Neem nu Maria Dermoût. Haar Tienduizend dingen haalde als The Ten Thousand
Things omstreeks 1960 de bestsellerslijst van de New York Times, het enige
oorspronkelijk Nederlandse boek dat ooit zo ver is gekomen. Het heeft zijn beste
analyse tot nu toe gekregen in het extramurale nawoord van Monty Beekman bij een
herdruk van de Engelse vertaling in diens onvolprezen Library of The Indies
(University of Massachusetts Press, 1983). In Ton Anbeeks Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur komt Dermoût niet in het register voor, in Nederlandse
literatuur: een geschiedenis ontbreekt ze ook. De bibliografie is iets minder
stiefmoederlijk: in BNTL deel 27 (1985-1989) staan acht studies over haar vermeld
(waarvan twee in het Indonesisch), in deel 28 (1990-1992) zijn het er twaalf. De
tienduizend dingen zijn uit de canon verdwenen, maar ze zijn nog niet klinisch dood,
zo zou men de diagnose kunnen stellen. En als het aan de extramurale collega's in
de Verenigde Staten of in Indonesië ligt, zal dit doornroosje nog wel eens uit haar
coma worden wakker gekust.
Dit ging over de accentverlegging. Moeten we buiten de muren nu de literatuur
blijven zien als dienstmaagd van de taalverwerving of is het ook mogelijk om een
enkel wezenlijk literair thema te sonderen? Misschien gaat het niet te ver om de
authenticiteit van auteur en lezer te zien als het literair-filosofische probleem per se.
In ieder geval schijnt de literaire discussie, die zich jarenlang met ethische en sociale
problemen van gerechtigheid, waardigheid en werkelijkheid heeft beziggehouden,
dit thema voorzichtig weer op te nemen. Is het mogelijk zichzelf te vinden, zijn eigen
ik te beleven door middel van literatuur, een ik dat in het gewoel van bestaan en
maatschappij telkens weer dreigt onder te gaan? Wie de krant leest, wordt overspoeld
door de feiten van de dag, wie de media exploreert, wordt meegezogen in andermans
schijnervaringen. Nooit was er meer gelegenheid zichzelf te vergeten, nooit was men
verder van zichzelf, onder het mom van communicatie. Wie taal hanteert, merkt dat
een alledaags medium dwingt tot onzekerheid van uitdrukking. Wie ooit iets in de
krant (of in de notulen van een vergadering) leest dat hijzelf heeft meegemaakt, wordt
altijd weer getroffen door de eenzijdigheid waarmee een voor ons oog vertrokken
beeld van de werkelijkheid wordt geleverd. Dit te wijten aan journalistieke of notulaire
onbekwaamheid biedt niet de echte verklaring. Het kan nu eenmaal niet anders. Wij
moeten eerder uitgaan van de ontoereikendheid van de waarneming en accepteren
dat ons perspectief ook niet zuiver is. Misschien is zelfs die onzuiverheid nog het
gevolg van het laatste restje authenticiteit. Hoe te ontstijgen aan de werkelijkheid
om ons heen, dat is de kernvraag. Moet men voor dit Icarisch experiment zijn
toevlucht nemen tot de theologische straalstroom om dan de literatuur de status
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van bontgekleurde vlieger te laten, een vriendelijk en ongevaarlijk kinderspeeltuig,
of kan men met de literatuur afstand tot de alledaagsheid nemen? In het laatste geval
zou aan de literatuur toch nog de geprivilegieerde positie kunnen toekomen die men
in het algemeen voor het filosofisch-theologische complex reserveert. Maar op welke
manier dan zuiverheid via de literatuur te bereiken? Wie de volledige werken van
bij voorbeeld Simon Vestdijk heeft verwerkt - velen zullen het niet zijn -, wordt
belast met een stroom van ideeën, gevoelens en gebeurtenissen, die eerst vreemd
aandoen, dan in de verwerking tot de eigen innerlijke ervaringswereld kunnen gaan
behoren en daardoor tot een geheel eigen inauthenticiteit kunnen gaan leiden. Er
bestaat een Vestdijkkring, waarin deze inauthenticiteit welig tiert. Gewaande
zelfherkenning werkt vervalsend. Kunnen wij ons niet beter van de wereld, de taal
en de literatuur afkeren en verzinken in woordloze meditatie?
Ruim dertig jaar geleden zag iemand dat anders. Toen was de literatuur nog het
medium, waarin bij uitzondering zuiverheid getoond kon worden. Filosofen en
theologen konden er alleen maar over spréken. In de literatuur verscheen de zuiverheid
zelf. Dat leek het uitgangspunt van de Duitse filosoof Martin Heidegger. In de herfst
van 1956 publiceerde het Franse tijdschrift Critique een artikel van de voormalige
Antwerpenaar Paul de Man over Heideggers interpretaties van Hölderlin. Het ontging
mij destijds, in mijn laatste studiejaar, geheel: ik studeerde per slot geen Duits, had
niet de vaagste notie van Hölderlin of van filosofie. Het zou nog ruim tien jaar duren
voordat ik kennis van dat artikel nam. Om de auteur van het artikel (evenals trouwens
om Hölderlins interpreet Heidegger) is grote literatuur-politieke en literatuur-ethische
deining ontstaan. Maar de achtergrond daarvan was in 1956 slechts weinigen bekend.
Heidegger heeft zich in de boze jaren dertig en veertig aan een aantal interpretaties
van Hölderlin gewaagd, die zijn bijeengebracht in Erläuterungen zu Hölderlins
Dichtung, Frankfurt, Klostermann, 1951. Voor hem is Hölderlin de grootste dichter
omdat in zijn gedichten het Zijn zich zonder middelaar zou hebben geopenbaard in
absolute aanwezigheid. Deze verschijning noemt Heidegger ‘parousia’, een term die,
aan de christelijke theologie ontleend, daar voor Jezus' wederkomst bij het intreden
van het koninkrijk Gods is gereserveerd. In tegenstelling tot de metafysici, die de
aanwezigheid van het Zijn wel tot onderwerp van discussie maken, maar die
aanwezigheid niet tot stand kunnen brengen, slaagt Hölderlin er naar de interpretatie
van Heidegger in, niet slechts over de parousia te spreken, maar haar direct te
verwezenlijken. In een paar hölderlinse regels zoals ‘Jetzt aber tagts! Ich harrt und
sah es kommen/ und was ich sah, das Heilige sei mein Wort’ [‘nu echter daagt het!
Ik wijld' en zag het komen/ en wat ik zag, het Heilige zij mijn woord’] verwezenlijkt
zich volgens Heidegger die openbaring.
Het betoog is complex en subtiel, het probleem is de interpretatie in deze passus
van het woordje ‘sei’. Heidegger dwingt het in zijn eigen denkschema, waardoor het
indicatieve waarde krijgt: mijn woord is het heilige, maar de auteur van het artikel
in Critique onderstreept het optatieve element van deze conjunctivus en trekt dan
ook niet ten onrechte de conclusie: ‘c'est que Hölderlin dit exactement
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le contraire de ce que lui fait dire Heidegger’ [‘Hölderlin zegt precies het tegendeel
van wat Heidegger hem in de mond geeft’] (blz. 809).
Wat is nu de verrassende portee van De Mans artikel in Critique? In feite niets
meer of minder dan dat Heidegger met goed recht verkeerd kan interpreteren, omdat
op de eenzame hoogte waarop hij met Hölderlin spreekt ook onjuiste interpretaties
een positieve bijdrage aan de discussie leveren: ‘A ce niveau de pensée, il est difficile
de distinguer entre une proposition et ce qui constitue son contraire’ [‘op dit
gedachtenniveau is het moeilijk onderscheid te maken tussen een bewering en haar
tegendeel’] (blz. 809). Misschien heeft Heidegger zelfs wel Hölderlin met opzet
geweld aangedaan. Ik zie nu maar verder af van de vraag, of de auteur van het artikel
misschien op zijn beurt opzettelijk Heidegger interpretatief geweld heeft gedaan
(zoals zijn gewoonte was), hoofdzaak blijft dat Heidegger aan het tot zichzelf komen
van het subject absolute waarde toekent en in dit proces aan de literatuur, in het
bijzonder die van Hölderlin, de centrale plaats toekent. Als ten gunste van de literatuur
af en toe een tekst verminkend moet worden geïnterpreteerd, jammer voor die tekst.
Wij zijn wel ver verwijderd van de Popperiaanse nietes-welles discussie over de
wetenschappelijke status van de interpretatie, zoals die sinds de jaren zestig in
Nederland op gang gekomen is, en waardoor wij in onze literatuurwetenschap eens
te meer niet de beschikking hebben gekregen over een behoorlijk aantal verantwoorde,
zinvolle, zij het pre- of desnoods onwetenschappelijke interpretaties. Op de hoogvlakte
van de Hölderlin-discussie maakt het niet uit of een interpretatie klopt of niet. In de
Lage Landen is het gevaar voor het goede lezen van de andere kant gekomen.
Met enkele voorbeelden wil ik nu proberen, althans in intentie vervalsingen en
verminkingen vermijdend, de hölderlinse parousia te verduidelijken. Als eerste
getuige à charge compareert de dichter Bloem. Hij had Hölderlin goed gelezen, was
trouwens ook verder van een legendarische belezenheid. In één van Bloems gedichten,
geschreven in de winter van 1945-46, treedt de Duitse dichter op: ‘Eén zomer en één
herfst vroeg Hölderlin’ om het gedicht te schrijven, dat de rechtvaardiging is voor
zijn verzoek om stervensuitstel, of zoals Hölderlin zegt: ‘Doch ist mir einst das
Heilge, das am Herzen mir liegt, das Gedicht, gelungen’ [‘Toch is mij eens het heilige,
dat mij ter harte gaat, het gedicht, gelukt’]. Hölderlin verlegt het goddelijke moment
naar het leven: wie zo'n gelukt gedicht schrijft, leeft als een god: ‘einmal lebt ich,
wie Götter, und mehr bedarfs nicht’ [‘eenmaal heb ik geleefd als de goden en meer
is niet nodig’]. Daarna kan men rustig sterven. Een dergelijk verzoek is Bloem te
hoog gegrepen: ‘Dit is van de verhevenen’: met deze woorden neemt hij vier regels
verderop in zijn sonnet afstand van de goddelijke omgang, waartoe Hölderlin zich
geroepen voelde. Zo'n intensiteit, zo'n vitaliteit kan Bloem poëtisch niet aan. Aards
geluk is voor hem niet meer dan een illusie. In een klein huisje aan de spoordijk mag
een klein gezin zich een ogenblik gelukkig wanen, de voorbij ijlende reiziger kan
echter geen enkel recht op onuitsprekelijk geluk laten gelden: ‘Maar zelfs al was dit
onuitzegbre mijn, nog zou het diepst verlangen niet verdwijnen om na dit derven en
dit lange schijnen eindelijk te zijn’ (Het
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baanwachtershuisje, blz. 107). Het leven, intiem geluk, het is allemaal schijn, het
uiteindelijke rustpunt is alleen de werkelijke werkelijkheid, de dood. Deze
diep-pessimistische visie op het leven, duidt op zichzelf al op de onmogelijkheid van
de parousia. Schoonheid wordt nergens in het gedicht aangevoerd als weg tot het
Zijn. Niettemin kan de schoonheid van het gedicht zelf paradoxalerwijze tot
Betovering in de zin van Heideggers ‘Berückung’ voeren. Mystieke extase in de zin
van Heideggers ‘Entrückung’ wordt niet getoond. Door echter zijn boodschap in
esthetische vorm aan te bieden, stijgt Bloem uit boven de gesmade metafysici die
slechts weten te spreken óver. Bloem is aanzegger van de Betovering, niets meer,
maar zeker niets minder. Hij wijst Hölderlin af. Hij wijst de weg niet. Maar in de
schoonheid van het gedicht wordt zijns ondanks de weg even zichtbaar. En dan doet
het er niet toe of hij gelijk heeft of niet.
De romanschrijver Simon Vestdijk hoedt zich er wel voor zulke grote woorden
als ‘het Zijn’ uit zijn pen te laten vloeien. Toch zijn er in zijn werk momenten van
grote verstilling aan te wijzen, die met de Heideggeriaanse ‘parousia’ verwant zijn.
Waarschijnlijk gaan deze momenten terug op een andere literaire traditie, waarin,
zoals Harry Levin zegt: ‘de schrijver, die niet langer mag hopen om het moderne
leven in al zijn volheid te begrijpen, naar uiterlijke verschijnselen zoekt die de
innerlijke betekenis ervan zouden kunnen ontraadselen’ [‘the writer, no longer hoping
to comprehend modern life in its chaotic fullness, [was] searching for external clues
to its inner meaning’ (Harry Levin, James Joyce, a critical introduction, 19602, blz.
37).]
De uiterlijke met betekenis geladen verschijnselen waar Levin op doelt werden
door James Joyce als ‘epifanieën’ aangeduid. En wat Joyce onder ‘epiphany’ verstond,
liet hij zijn romanfiguur Stephen Dedalus in Stephen Hero uitleggen. Als we iets
moois hebben ontdekt en de schoonheid ervan hebben geanalyseerd, komt volgens
Stephen het moment waarop wij zien dat ‘het het ding is dat het is. Zijn wezen, zijn
quidditas komt naar voren uit zijn schijngewaad. De ziel van het gewoonste voorwerp,
waarvan de structuur op deze wijze geordend is, komt ons voor als stralend. Het ding
bereikt zijn epifanie’ [‘it is that thing which it is. Its soul, its whatness, leaps to us
from the vestment of its appearance. The soul of the commonest object, the structure
of which is so adjusted, seems to us radiant. The object achieves its epiphany’ (blz.
218)].
Met Harry Levin kan men het motief voor deze geprivilegieerde ogenblikken in
de desintegratie-impulsen van de modernistische levenservaring zien. Plotseling
wordt de sluier even opgelicht en de ‘Dinglichkeit’, het diepste geheim van de dingen
geopenbaard. Het is de taak van de schrijver deze momenten vast te leggen.
Joyce toont epifanieën, waar men ze het minst zou verwachten. Dat doet ook
Vestdijk, die ze niet verbindt met eenvoudig menselijk geluk of met religieuze
ervaring. Niettemin kan men bij hem die belevenissen moeilijk anders dan als
esthetische extase zien. Dat mag onvestdijkiaans lijken. De context is dan ook bij
Vestdijk geladen met ironie tegenover het geluksmoment. Bij Joyce was dat ook zo:
Stephen legt zijn kapitale esthetica uit aan een vriend die er hoegenaamd geen
belangstelling voor heeft.
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In Vestdijks ene passage wordt de epifanie toegewezen aan een onvolgroeid knaapje
van een jaar of acht, in het andere aan een eerlijk gezegd nogal onsympathieke
onderduiker die midden in de oorlog opeens de Amsterdamse grachten ‘ziet’. Geen
van beiden verdienen ze zo'n ervaring. Ik bedoel daarmee dat je zou mogen
verwachten dat epifanieën ondergaan worden door personages waarin wij
onvoorwaardelijk kunnen geloven. Wanneer kinderen of nauwelijks au sérieux te
nemen randfiguren zulke extatische momenten beleven, wordt de bewijswaarde ervan
stellig verzwakt. Even stellig is dat de bedoeling van Vestdijk. Maar daarmee zijn
de epifanieën nog niet weggepraat. Ze worden alleen maar versluierd.
De eerste passage komt uit Sint Sebastiaan, het eerste deel van de
Anton-Wachterreeks. De dag na zijn achtste verjaardag, waarop zijn vader, niet meer
almachtig en wijs, van zijn voetstuk is gestoten, gaat Anton Wachter de tuin in, die
hij detail voor detail bekijkt. Zo inspecteert hij ook de achtermuur van die tuin en
komt tot de volgende waarneming:
‘De grootste eigenaardigheid van het muurtje was echter, dat hij het nog
nooit van de andere kant bekeken had, althans niet met het bewustzijn, dat
de klimopbladeren, die er in enkele uitlopers overheenhingen, tot zijn
eigen tuintje behoorden. Van de andere kant gezien was de muur neutraal
en onpersoonlijk, gewoon een stuk van de straat, van de Achterweg, waar
hij wel met zijn vriendjes speelde; [...] Die muur had alleen een buitenkant
en bezat geen dikte’ (blz. 86).
Het jongetje Anton Wachter maakt hier de inventaris op zonder dat er van een epifanie
sprake is. Dat wordt een aantal bladzijden verder anders. Hij is nu een jaar ouder en
speelt met Murk Tuinstra in het straatje achter zijn huis, zodat hij hetzelfde muurtje
nu van de andere kant bekijkt:
‘Eensklaps bleef hij staan. Vlak voor hen strekte de Achterweg zich uit,
en op één punt daarvan hield hij strak de ogen gevestigd. Het was iets dat
hij vroeger al ontelbare malen gezien had, een stuk van de straat, van de
gevelrij, en toch iets anders, toch iets dat hij voor het eerst zag... Nu was
het Murks beurt hem tersluiks op te nemen. Verbaasd volgde hij de richting
waarin Anton keek [...]. Hij ontwaarde niets dan een muur. Een grauwgele
muur waarover klimop buitelde, de muur waarachter zich geen tuintje
bevond, waarachter, van de andere kant, geen straat kon zijn, de muur
zonder dikte, de droommuur, die nu schrale werkelijkheid was geworden
en het afgesloten paradijs met de kalkfiguren en sneeuwbal en jasmijn en
prinsesse-nobel “prijsgaf” aan de stad... “Daar is ons tuintje” stamelde
Anton, terwijl hij zich langzaam, wat sloffend, in beweging zette. Het was
zeer warm daar op de Achterweg, buiten de wind. “Ja, dat is jullie tuintje,”
bevestigde Murk Tuinstra, met verwonderde, blauwe ogen’ (blz. 124-125).
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Er zit een curieus focalisatieprobleem in deze prachtige passage, waarbij Murk
Tuinstra opeens het perspectief van Anton lijkt over te nemen. Zo overweldigend is
de ervaring - van wie? van Anton? van Murk? van de ‘vertelinstantie’? van de auteur?
van Simon Vestdijk? - dat dwars door de wanden van de romanfiguurafscheidingen
heen het muurtje in zijn muurheid wordt gezien. In dit groots focaal icoon bereikt
het in zijn oorsprong diafane muurtje zijn epifanie. Dat is echter niet de enige
interpretatieve opmerking die ik hier wil maken. Er is ook een expliciete religieuze
context: Interessant is zeker ook, dat het muurtje pas aan de buitenkant ‘herkend’
kan worden. Binnen het paradijs, want het ommuurde tuintje stelt toch zeker een
paradijs voor, is de epifanie niet herkenbaar, omdat verondersteld mag worden dat
daarbinnen alles continu epifanie is. Nu Anton Wachter uit het paradijs is geworpen,
krijgt het triviale plotseling de betekenis van wezenlijkheid. Op zo'n moment krijgt
de Anton Wachteroctologie haar volle waarde.
Ik kom tot mijn tweede voorbeeld bij Vestdijk: In Pastorale 1943 heeft Arie Cohen
Kaz een geprivilegieerd moment. Hij is uit zijn onderduik naar Amsterdam gekomen
en gaat volkomen op in de stad:
‘Maar op de brug gekomen, bleef hij staan. Hij stond vlak bij de leuning
en keek in de richting van de Leidsestraat. Een waas kwam voor zijn ogen,
en door dat waas, dat hij door verwoed knipperen trachtte te verdrijven,
doemde een dier navrante brokstukken op van de Hollandse 17e eeuw,
een dier onvergankelijke ontmoetingen van gevellijnen, lommer en
weerspiegeling, onaanrandbaar, door geen NSB voor haar
propagandawagen te spannen. Cohen greep de leuning vast, en trachtte
zich de laatste maal binnen te brengen dat hij hier zo had gestaan, - maar
nooit zo toch - en boog zich voorover en trok de aandacht van
voorbijgangers, starend in het water van de Herengracht.’ (blz. 166).
Bij dit fragment allereerst een interpretatieve opmerking: de gewone betekenis van
het woord ‘navrant’ is ‘pijnlijk bedroevend’. Dat past in de context alleen in zoverre
als de esthetische vervoering tot droefheid stemt. Tristitia post. Wij zouden een
positievere kwalificatie verwachten, bij voorbeeld: ‘glorieus’ of ‘magnifiek’. Andere
elementen verbinden dit fragment echter met Stephen Dedalus' epifanie-theorie en
Heideggers wilde jacht op het Zijn. Hier neemt Joyce's versluierend gewaad, zijn
‘vestment’, de vorm aan van een door opkomende tranen veroorzaakt waas.
Daarenboven is het centrale probleem van het bederf en de verdorvenheid van deze
wereld, die onze authenticiteit, ja ons bewustzijn aantasten, gepolitiseerd, doordat
ze aan de NSB-propaganda worden toegeschreven. Zoiets zou Heidegger zeker niet
goedgekeurd hebben, maar in de context wordt hierdoor de macht van het kwaad
enorm versterkt. Een op het esthetische berustende vervoering, ondergaan door een
ontsnapte onderduiker die het in de context niet verdient om zulke indringende
ervaringen door te maken, maar die het ook niet verdiend heeft vervolgd te worden
omwille van zijn ras. Vestdijk is spaarzaam met zulke momenten. De hele literatuur
is daar
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spaarzaam mee. Maar de lezer wordt soms met kleine grootse ogenblikken beloond.
Wie in de Nederlandse letterkunde naar het gelukzalige moment zoekt, kan niet
voorbijgaan aan Van Deyssels Leven van Frank Rozelaar, een in 1897-1898 tot stand
gekomen werk, dat na tientallen jaren vergetelheid in sommige kringen ernstig
overschat, maar door anderen minder hoog gewaardeerd wordt. Het staat vol
semi-mystieke ervaringen, waarvan er enkele zich door hun uiterste eenvoud
nauwelijks als zodanig laten navoelen. Uit die simpele fragmenten kies ik een
hoogtepunt:
‘Het was nog donker en wij zaten bij een lampje, heel bizonder klein. Toen
is zacht en naauw merkbaar het daglicht daar opgegaan voor mijn. Er was
een mooi melkkannetje en een wat grootere mooye kan. Er was nóg een
heel klein lichtje. Ook was er een gezichtje, en eene kleine stem om beurten
sprekend met de mijn.’
Dit morgenlied noteert Frank Rozelaar op 8 december 1897. Wat in opzet proza is,
wordt onmerkbaar tot een klein prozagedicht, en zelfs begint het op een naïeve manier
te rijmen: klein - mijn, lichtje - gezichtje. Maar het valt niet mee om in deze passage
iets opzienbarends op te merken. Zonder het door Harry Prick erbij samengestelde
commentaar zou het dan ook niet opgemerkt zijn. Daarin geeft Van Deyssel op 12
jan. 1934 toe dat het er allemaal wat triviaal uitziet: ‘Zoals het er staat, zou de lezer
moeten denken: nu ja, als er niets anders gebeurde als het dag werd, en dat gebeurde
nog wel voor jou nagenoeg onmerkbaar, waarom acht je het dan gepast deze geheel
onbelangrijke mededeling openbaar te maken, of ook maar neer te schrijven?’ (blz.
316). Van Deyssel legt dan kort getuigenis af van de diepte van zijn mystieke ervaring,
die hem tot het opschrijven van die scène bracht, en vervolgt: ‘De algemene bedoeling
van het stukje is, dat het “goddelijke” gebeurt vanuit, of samen met, het zeer geringe
en allereenvoudigste.’ Voor de stemming waarin Van Deyssel door deze ervaringen
werd gebracht gebruikte hij de aan Beets ontleende wending: ‘dan is het hemel in
de ziel’ (blz. 319).
Bij geen van de drie auteurs laat zich het grootse moment gemakkelijk herkennen.
Bij allen is commentaar nodig, wat betekent dat door een verklarende woordenstroom
het oorspronkelijk moment te niet gedaan wordt. Bloem, die aansloot bij Hölderlin,
doorzag diens grootheid, maar wees haar af in dit leven. Dat is de basis van zijn
doodsverlangen. Geen wonder dat in vitaler landen de dichter Bloem een treurige
non-vitale indruk maakt. Wie probeert Bloem te slijten aan Amerikaanse studenten,
zal teleurgesteld worden. In Duitsland is de weerzin tegen Heidegger groot, maar er
is tenminste een context voor Bloems zorgen. Vestdijk sluit esthetisch aan bij Joyce's
epifanie der kleine dingen, wat een Angelsaksische receptie vergemakkelijkt. Van
Deyssels reductie van de werkelijkheid tot het onmerkbare heeft een intentieverklaring
nodig van de auteur. Anders zou het de meest voorzichtige lezer nog ontgaan. Is hij
daarin niet gelijk aan Hölderlin die Heidegger nodig heeft om te laten zien wat hij
niet
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gezegd heeft? Of aan De Man om te laten zien dat het er niet toe doet wat Heidegger
heeft gezegd?
Om een korte samenvatting te geven: op het beginnersniveau heeft de
literatuurmethodiek een eigen taak, die van het ondersteunen van de taalverwerving
en de zingeving daarvan. Bij de gevorderden gaat het daarenboven om een
achterwaartse verkenning in de letterkunde van het land waarin men werkt. Ten slotte
is er een volwaardige, zij het soms complementaire wetenschapsbeoefening die met
een plaatselijke accentverlegging niet ongelijk is aan wat er in Nederland en België
gaande is. Op deze drie niveaus is de extramurale neerlandistiek springlevend. Zij
is geen assyriologie, geen ‘orchideeënvak’, zij geeft in het orkest van de Europse
Unie niet de toon aan, maar is ook niet de triangel waarvoor zij wel eens gehouden
wordt.
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Literair vertalen en internationale neerlandistiek
Theo Hermans (Londen)
Docenten Nederlands buiten de muren doen meestal meer dan buiten de muren
Nederlands doceren. Dat ligt niet alleen niet voor de hand, het hoort eigenlijk helemaal
niet. Docenten krijgen hun aanstelling immers op grond van een contract, waar
doorgaans een taakomschrijving aan vast zit. Allicht bestaan er wat deze contracten
en taakomschrijvingen betreft grote onderlinge verschillen, maar in de meeste gevallen
zal van de docenten wel verwacht worden dat zij onderwijs verstrekken, onderzoek
verrichten en de noodzakelijke administratie verzorgen. Vooruitzichten op verlenging
van een contract of op promotie worden onder normale omstandigheden bepaald
door de kwaliteit van onderwijs en wetenschappelijk werk, beide uiteraard op
voorwaarde dat de docent voldoende studenten weet te werven om de post overeind
te houden. Al deze bezigheden en taken vallen binnen de grenzen van de academische
wereld, zoals de docent in de regel ook alleen verantwoording over zijn of haar
werkzaamheden verschuldigd is aan de universitaire overheid. En wanneer de
visitatiecommissie langs komt om de kwaliteit van het onderzoek te evalueren, wil
zij - terecht of ten onrechte - wetenschappelijke publikaties zien en geen lijstjes met
vertaalde gedichten.
Culturele promotie of het propageren van Nederlandse literatuur, al of niet in
vertaling, buiten het academische circuit behoren in feite niet tot het pakket. Toch
engageren talrijke docenten neerlandistiek extra muros zich voor dergelijke vormen
van cultuurspreiding en zendelingenwerk. Zij doen het bij wijze van spreken, en
dikwijls letterlijk, buiten de uren. Het wordt zelfs van hen verwacht. Ten dele is een
dergelijke verwachting misschien gerechtvaardigd. Net zoals onderzoekers in de
exacte wetenschappen geacht worden af en toe de maatschappelijke relevantie van
hun arbeid toe te lichten, bij voorbeeld door onderzoeksresultaten op populariserende
wijze aan een ruim publiek kenbaar te maken, zo mag men van docenten Nederlands
in een of ander buitenland verwachten dat zij met hun specialistische vakkennis een
gepaste bijdrage leveren aan het algemeen welzijn. In vele gevallen doen die docenten
dat door bij voorbeeld voor het publiek als vraagbaak te fungeren voor alles wat met
taal en cultuur van de Lage Landen te maken heeft. Ambassades en consulaten maken
hier over het algemeen dankbaar gebruik van en schuiven alle binnenkomende vragen
op die gebieden achteloos door naar de dichtstbijgelegen vestiging neerlandistiek.
De inspanningen die veel docenten Nederlands ‘extra muros’ zich getroosten voor
speciaal de bekendmaking van de Nederlandse literatuur in het buitenland, gaan
echter veel verder. Daarom is het van belang van bij het begin te stellen dat het hier
al bij al om een niet geheel vanzelfsprekende inzet gaat. Aan Nederlandse en Vlaamse
kant, dus in de moederlanden, wordt er wel eens spontaan

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1995

83
van uitgegaan dat het uitdragen van het Nederlandse culturele erfgoed een heel
gewoon onderdeel van de dagelijkse bezigheden van de NEM-docent vormt. In dat
geval is het goed te bedenken dat de buitenlandse academische overheden met dat
aspect doorgaans geen rekening houden en er dus ook geen middelen ter beschikking
voor stellen. Integendeel: voor hen is de NEM-docent een docent als een andere, van
wie gedegen colleges en wetenschappelijke publikaties geëist worden.
Cultuurpromotie is extra.
Waarom zoveel docenten Nederlands in den vreemde zich desondanks zoveel
gelegen laten liggen aan het bekendmaken van Nederlandse cultuur in ruime kring,
onder meer door het leveren van vertalingen van literair werk, is niet zomaar te
zeggen. Een van de redenen ligt vermoedelijk in het traditionele zelfbeeld van de
NEM-docent als geroepene of idealist, iemand met zowel een passie als een missie,
vol van een heel specifieke kennis waar iedereen in het gastland absoluut in moet
kunnen delen. Anderen komen wellicht tot vertalen doordat een reeds aanwezige
aanleg of belangstelling gestimuleerd wordt door de anderstalige omgeving waarin
zij dagelijks verkeren.
In de volgende bladzijden wil ik een paar aspecten belichten van de bijdrage die
door NEM-docenten geleverd is - en op dit moment meer dan ooit geleverd wordt aan één bepaalde vorm van het bekendmaken van Nederlandse cultuur in het
buitenland, namelijk het literaire vertalen. Een systematisch overzicht heb ik niet
beoogd. Het onderwerp leent zich daar niet goed toe, ten dele door de veelheid van
talen, ten dele omdat een strikte scheiding tussen vertalen en enkele nauw verwante
activiteiten niet doenbaar en niet wenselijk is, zoals zal blijken. Om dezelfde redenen
is een kwantitatieve benadering weinig zinvol. Het spreekt vanzelf dat de overgrote
meerderheid van de buitenlandse vertalingen van Nederlandse literatuur buiten de
universiteit tot stand komt. Mij is het te doen om de specifieke inbreng van de
internationale neerlandistiek in de globale vertaalactiviteit, al was het maar omdat
dit aspect zo vaak en zo gemakkelijk over het hoofd gezien wordt.
Algemeen genomen is het vertalen en publiceren van literatuur buiten de grenzen
van het oorspronkelijke werk een zaak tussen uitgevers, auteurs en vertalers.
Vertaalrechten worden verhandeld en contracten getekend als commerciële operaties
op bilaterale basis. Dat geldt ook voor het Nederlands, maar bij het onderbrengen
van Nederlands literair werk in vertaling komt daar in vele gevallen een dimensie
bij. Omdat de leidende cultuurkringen en ook de politieke overheden in Nederland
en Vlaanderen het sinds enige decennia een goede zaak vinden dat steun wordt
verleend aan de internationale profilering van de Nederlandstalige letteren, hebben
zij in 1954 een Stichting ter bevordering van de vertaling van Nederlands letterkundig
werk in het leven geroepen. In 1990 werd deze vervangen door het Nederlands Literair
Produktie- en Vertalingenfonds, dat in Amsterdam is gevestigd. De Stichting werd
destijds door Nederland en Vlaanderen gezamenlijk gesubsidieerd, maar het
Produktiefonds is een uitsluitend Nederlandse aangelegenheid. Vlaanderen behartigt
zijn belangen op dit terrein via het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De
twee werken overigens goed samen, onder andere wat
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informatievoorziening betreft. Toch zijn er belangrijke verschillen. Het Vlaamse
Ministerie geeft in principe zijn steun rechtstreeks aan vertalers. Die worden daar
beter van en zijn zodoende geneigd zelf initiatieven te nemen. Van een door Brussel
gestuurd vertaalbeleid is hier evenwel nauwelijks sprake. Het Produktiefonds, dat
over meer middelen en personeel beschikt, voert wel een actief beleid, gaat zelf de
straat op en het vliegtuig in om contacten met buitenlandse uitgevers en vertalers te
leggen en draagt bij aan de vertaalkosten voor een boek.
Daarmee zijn de belangrijkste structurele factoren die het spel bepalen, wel
genoemd. Op één na. Het is inmiddels geen onbekend feit meer dat het buitenland,
algemeen gezien, nauwelijks oog heeft voor Nederlandse literatuur. Tijdens een
forumgesprek op het Achtste Colloquium van de IVN, Leuven 1982, stelden
NEM-docenten uit Frankrijk, Italië, Duitsland en Groot-Brittannië eensgezind vast
dat er in al deze landen nauwelijks vertalingen van Nederlandse literatuur beschikbaar
waren en dat er bij uitgevers of publiek geen enkele echte interesse te bespeuren viel.
Niemand in de zaal zag blijkbaar een reden om die uitspraken aan te vechten.
Weliswaar zijn er op dit terrein, vooral in Duitsland, de laatste jaren spectaculaire
successen geboekt en is er sprake van gunstige, zij het voorlopig nog aarzelende
ontwikkelingen, in sommige andere taalgebieden, maar de grondregel blijft in wezen
dezelfde. Het Nederlandse taalgebied is beperkt, het bezit geen duidelijk literair
imago en er bestaat geen noemenswaardige traditie van vertalingen uit het Nederlands
in een van de grote talen. Het is waar dat het buitenland niet weet wat het allemaal
mist. Evengoed is het waar dat het buitenland daar niet wakker van ligt. Wie
Nederlandse literatuur via buitenlandse uitgevers bij de anderstalige lezer wil brengen,
moet zich daar bijgevolg veel moeite voor getroosten, want de belangstelling is niet
spontaan aanwezig.
Aan die delicate, complexe, lastige, tijdrovende, onzelfzuchtige campagne gericht
op het verspreiden van Nederlandse literatuur in vertaling dragen NEM-docenten op
verschillende niveaus bij. Het geheel overziend kan men zeggen dat zij dat doen
enerzijds door een begeleidende rol te spelen en anderzijds door zelf actief met
vertalen bezig te zijn. De begeleidende activiteiten zijn verankerd in het dagelijkse
tijdverdrijf van een docentschap waarin verzoeken om feitelijke informatie over
auteurs, publikaties en dergelijke legio zijn. Al wat dichter bij het vertalen staan de
adviezen, bij voorbeeld in de vorm van leesrapporten, die verstrekt worden door
sommige docenten die goede relaties met uitgevers onderhouden. Slechts zeer weinig
buitenlandse uitgevers hebben vaste lectoren en adviseurs met enige kennis van het
Nederlands en in dit opzicht zijn NEM-docenten bijzonder goed geplaatst om in een
tekort te voorzien. Het beoordelen van vertalingen ligt in dezelfde hoek en vergt
eveneens een groot vertrouwen van de uitgever in de docent - niet eens zozeer in de
docent als academicus maar veeleer als fijnbesnaard literatuurlezer. Na de publikatie
van een vertaling kan de docent zich nuttig maken door, bij voorkeur in een
veelgelezen periodiek of via een ander publiek medium, vertaald werk te bespreken,
kritisch door te lichten en van een context te voorzien. Iets dergelijks gebeurt uiteraard
ook wanneer,
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weer wat dichter bij de dagelijkse werkkring van een docent, deze voor vakgenoten
over Nederlandse literatuur schrijft.
Halverwege dit soort begeleidend werk en het vertalen zelf staan redactionele
activiteiten zoals het opzetten, onderbrengen, samenstellen, uitbesteden en inleiden
van bloemlezingen, verzamelingen, reeksen, speciale themanummers van tijdschriften
en zo meer. Het eigenlijke vertaalwerk ten slotte neemt ook diverse vormen aan.
Sommige docenten opereren alleen, als volwaardige vertalers, in hun vrije uren. Zij
kunnen daarbij vrijwel dezelfde teksten ter vertaling kiezen als professionele vertalers,
maar vaak hebben zij juist op dit punt meer armslag, ten dele omdat zij financieel
niet of in mindere mate afhankelijk zijn van vertaalopdrachten, ten dele omdat zij
uit hoofde van hun academische opleiding en omgeving vaak belang stellen in oudere
of minder goed in de markt liggende vormen van literatuur. In vele gevallen werken
docenten echter ook samen met anderen, soms met vertalers van buiten de universiteit,
het vaakst evenwel in vertaalateliers en workshops waar ook studenten aan deelnemen.
Dergelijke vertaalateliers kunnen informeel en vrijblijvend opgevat zijn of in het
curriculum geïntegreerd. Deze aanpak is vermoedelijk de meeste specifieke vorm
van literaire vertaalarbeid in het kader van een docentschap. Hij sluit naadloos aan
bij het literatuuronderwijs en tegelijk gaat er een stimulerende en een vormende
werking van uit.
Laat niemand overigens denken dat dergelijke bemoeienissen, of de perikelen van
het verkopen van Nederlandse literatuur in vertaling, nieuw zijn. In het verslagboek
van het colloquium van NEM-docenten gehouden in Brussel in 1964 (Tweede
Colloquium van hoogleraren en lectoren in de nederlandistiek aan buitenlandse
universiteiten), dus nog vóór de dagen van de IVN, staat een voordracht die zo te
zien voor de vuist weg gehouden werd door Seymour Flaxman (New York), over
Nederlandse literatuur in Engelse vertaling. Flaxman begon met een schets van het
niet-bestaan van deze literatuur en van de helaas commerciële aard van het
Amerikaanse uitgeverswezen. Daarna somde hij enige wegen op die hij zelf met
wisselend maar overwegend negatief resultaat bewandeld had, teneinde vertaalde
Nederlandse literatuur in de Verenigde Staten aan de man te brengen. Advies
rechtstreeks aan de uitgever - maar die wil eerst zijn vaste lector raadplegen en de
lector leest geen Nederlands. Advies aan de lector - maar die wil eerst Franse of
Duitse vertalingen inzien. Een samenvatting van een boek te zamen met een vertaald
fragment opsturen - maar op basis daarvan kan de uitgever om een langer uittreksel
in vertaling verzoeken en vervolgens het boek toch nog afwijzen. ‘Wanneer men tijd
heeft, kan men zich zo maandenlang, jarenlang amuseren’, merkte Flaxman op. Ook
andere onveranderlijke aspecten noemde hij. De mooie maar hopeloos academische
reeks Bibliotheca Neerlandica, die op dat moment nog liep, had besloten de Engelse
vertaling van Couperus' Van oude menschen opnieuw uit te geven, terwijl de eerste
uitgave van die vertaling, in 1918, slechts de dunne winst van elf dollar had
opgeleverd; waarom dan niet Majesteit, vroeg Flaxman, dat werd door de literaire
smaakmakers in Nederland misschien minder hoog aangeslagen maar van de Engelse
vertaling waren dan toch een goede duizend
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exemplaren verkocht. In het vertalen van poëzie en van toneel zag Flaxman geen
brood, wel in het voeren van reclamecampagnes en het inhaken op publiciteit rond
bij voorbeeld films gebaseerd op literair werk.
Al de problemen en overwegingen die Flaxmans uiteenzetting in 1964 stoffeerden,
spelen vandaag nog. Zij vormen de relativerende achtergrond voor een blik op een
drietal aspecten van de specifieke bijdrage van NEM-docenten aan vertaalwerk: het
begeleiden van vertalingen, het vertalen van andere dan de meest voor de hand
liggende teksten, en de rol van vertaalateliers voor het stimuleren en cultiveren van
potentieel vertaaltalent.
De bedenkingen die Flaxman te berde bracht naar aanleiding van de keuze voor
Couperus' Van oude menschen in de Bibliotheca Neerlandica, houden alleen steek
als commerciële motieven de doorslag geven. Bezien uit het standpunt van de
Nederlandse literaire canon, of vanuit het internationale universitaire circuit, is er
op de keuze weinig aan te merken. Die redenering geldt eveneens voor de meest
ambitieuze vertaalreeks van de jaren tachtig, de ‘Library of the Indies’ van E.M.
Beekman. Rijk is de uitgever (University of Massachusetts Press) er niet van geworden
en in de gewone boekhandel zijn de twaalf prachtig gebonden banden niet te koop.
Maar voor de academische wereld, waar koloniale en postkoloniale literatuur in de
belangstelling staat en dat niet alleen bij comparatisten, is de reeks van onschatbaar
belang. De opzet zelf maakt een samenhangende groep teksten beschikbaar, en de
bijzonder uitvoerige inleidingen en annotaties waar Beekman voor zorgde, geven de
buitenlandse lezer juist die historische en literaire context die bij de meeste
commercieel uitgebrachte vertalingen ontbreekt. Overigens werden verscheidene
titels in de reeks geheel of gedeeltelijk vertaald door NEM-docenten, onder wie
Francis Bulhof, André Lefevere en Beekman zelf.
Op een heel ander vlak ligt de rol die een Carel ter Haar (München) gespeeld heeft
en nog speelt bij de doorbraak van de Nederlandse literatuur in Duitse vertaling. Ter
Haar, die al vele jaren aan de weg timmert, onderhoudt goede persoonlijke contacten
met uitgevers en hun lectoren, levert advies en kritiek, stelt bloemlezingen samen
en schrijft verhelderende nawoorden bij vertaald werk. Doordat hij met de recente
geschiedenis van de Nederlandse literatuur in Duitse vertaling van zo dichtbij
vertrouwd is, heeft hij zich ook aan verklaringen voor de huidige vertaalhausse
gewaagd. Of uit die beschouwingen praktische lessen voor de toekomst te puren zijn,
staat natuurlijk nog te bezien. Maar indien de beleidsmakers in Brussel, Den Haag
of Amsterdam een beleidslijn willen uitstippelen, zullen zij er verstandig aan doen
van dergelijke goed geïnformeerde hypothesen kennis te nemen.
In zekere zin ligt het schrijven van leesrapporten, evaluaties, kritieken en
nawoorden nog in het verlengde van de onderwijs- en onderzoekspraktijk van veel
NEM-docenten. Dat is veel minder het geval bij het eigenhandig vertalen van
Nederlandse literatuur. Op dit punt valt er trouwens een ontwikkeling waar te nemen
die gelijk opgaat met de toenemende professionalisering van de buitenlandse
neerlandistiek. In het wat verder liggende verleden werden docentschappen
neerlandistiek in het buitenland geregeld opgezet of bezet door
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germanisten, af en toe ook door comparatisten. Vandaag zijn de meeste
NEM-docenten neerlandici. In de jaren twintig zorgde de Italiaanse polyglot en
comparatist Giacomo Prampolini zowel voor overvloedige vertalingen van poëzie
en proza uit het Nederlands als voor een Nederlandse grammatica, tussen veeldelige
overzichten van de wereldliteratuur door. Voor zijn vertaalprestaties uit het Nederlands
kreeg Prampolini in 1964 de Martinus Nijhoff-Prijs. In Kopenhagen werd het
Nederlands als universitair vak in 1926 op gang gebracht door de germanist Louis
Hammerich, tevens auteur van de eerste Nederlandse grammatica in het Deens. Zijn
echtgenote, Clara Hammerich, leverde in iets meer dan veertig jaar tijd éénentachtig
vertalingen uit het Nederlands, meer lectuur dan literatuur overigens, en alles bijeen
niet meer dan een kwart van haar totale vertaalproduktie. In de jaren zestig bracht
mevrouw Hammerich nog twee bloemlezingen in Deense vertaling uit, een Vlaamse
en een Nederlandse, allebei even onhandig ingeleid door haar echtgenoot, helaas een
taalkundige zonder benul van literatuur. Het Vlaamse luik werd nog wat verder om
zeep geholpen doordat het subsidiërende ministerie in Brussel zich met de selectie
van de auteurs bemoeide (zie voor deze Deense historie Diederik Grit, Driewerf zalig
Noorden, Maastricht 1994). Daartegenover staat in Noorwegen in het meer recente
verleden het jarenlange werk van de Vondelspecialist Kåre Langvik Johannessen,
die door middel van lezingen, artikelen, studies en vertalingen - onlangs nog
Gebroeders in het Noors - het beeld van Vondel in Scandinavische ogen heeft bepaald.
Academische specialisatie, cultuurpromotie en vertaalwerk gaan hier samen. Uiteraard
is het effect van dergelijke werkzaamheden niet altijd precies te meten. Heel soms
is het dat wel: de Zweed Per Holmer, zelf schrijver, was zo onder de indruk van
Ingrid Wikén Bondes Zweedse vertaling van Boons Kapellekensbaan dat hij om die
reden op eigen houtje Nederlands leerde, vervolgens Nederlandse literatuur ging
vertalen en voor zijn verdiensten op dit gebied in 1991 de Nijhoff-Prijs ontving.
In Warschau zijn praktisch alle docenten Nederlands ook actief als literair vertaler,
en de recente Poolse vertaling van Max Havelaar door Jerzy Koch (Wrocław) is
filologisch waarschijnlijk grondiger uitgespit en onderbouwd dan welke andere versie
ook. De Duitse vertaalster Helga van Beuningen (Nijhoff-Prijs 1992 voor haar
vertalingen van Nooteboom, Springer en Boon) was student en geruime tijd docent
aan de vertalersopleiding van de universiteit van Heidelberg. In Praag vertaalt Olga
Krijtová (Nijhoff-Prijs 1969) al sinds de jaren vijftig Nederlandse literatuur, van de
moderne klassieken tot de vlotte vertellers. Haar Tsjechische ‘Schets van de
Nederlandse letterkunde’, rijkelijk met poëzievertalingen gelardeerd, verscheen in
1990. Aan de vertaalproduktie van een André Lefevere (Austin, Texas) is goed af te
lezen hoe, juist in het academische circuit, min of meer commercieel werk naast
doorgedreven specialisatie kan bestaan. Behalve vertalingen uit het Frans en het
Duits bracht Lefevere Streuvels' De vlaschaard in 1989 en staan Boeli van Leeuwens
Het teken van Jona en Maurice Gilliams' Elias op stapel, terwijl hij tegelijkertijd
voor het Corpus Christianiorum een aantal mystieke traktaten van Ruusbroec in het
Engels omzette. Een groot bereik hebben versies zoals Lefeveres Ruusbroec,
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Langvik Johannessens Vondel, de Abele Spelen in het Pools of de talrijke vertalingen
van oudere Nederlandse letteren in het Londense Dutch Crossing allicht niet. Wanneer
men echter Nederlandse literatuur ruimer interpreteert dan de twintig bekroonde
romans van de laatste vijf jaar, is het duidelijk dat NEM-docenten, met hun
gespecialiseerde opleiding, vakkennis en werkkring, een cruciale rol spelen bij het
uitdragen van ouder Nederlands cultuurgoed in vertaling.
Nog nauwer en directer verbonden met de educatieve kant van het dagelijkse
bestaan van de vertalende NEM-docent is het vertaalatelier. Daar gebruiken docenten
hun vaardigheden en talenten niet alleen om vertalingen klaar te stomen, zij dragen
hun enthousiasme en kunde over op studenten. Voor de vorming van nieuwe
generaties bekwame literaire vertalers uit het Nederlands zijn deze ateliers
vermoedelijk de beste leerschool die momenteel voorhanden is. Zij bestaan, of hebben
voor kortere of langere tijd bestaan, op een aantal plaatsen, zo bij voorbeeld in Londen,
in Boedapest (Judit Gera), Madrid (Hans Tromp), Oldenburg (Francis Bulhof), Parijs
(Philippe Noble), Praag (Olga Krijtová) en Stockholm (Ingrid Wikén Bonde). Ondanks
de onderlinge verschillen wat opzet, werkwijze en doelstellingen betreft, bestaan er
tussen de meeste van deze ateliers belangrijke overeenkomsten: een projectmatige
en collectieve aanpak, een tweetalige groep deelnemers, intensief overleg en debat,
theoretische bezinning en een niet-hiërarchische leersituatie. Omdat op dit terrein
waarschijnlijk de meest geëigende en tegelijk de minst zichtbare bijdrage van
NEM-docenten aan het uitdragen van de Nederlandse literatuur in vertaling te zoeken
is, loont het de moeite er iets meer over te zeggen.
De meest informele, in sommige opzichten ook de meeste dramatische onderneming
is vermoedelijk die van Hans Tromp in Madrid. Hij bracht in de jaren zeventig een
groep studenten bij elkaar die bij wijze van oefening een tiental korte verhalen in het
Spaans vertaalde. Daaruit groeide een publikatie, Nueva Narrativa Neerlandesa
(1980). Vervolgens werd een zwaar kunsthistorisch karwei aangevat: de Levens uit
Karel van Manders Schilderboeck uit 1604 alsmede de 626 achtregelige strofen van
diens leerdicht Den Grondt der edel vrij Schilder-const. De klus werd al enige jaren
geleden geklaard, maar door allerhande verwikkelingen en uitgeversperikelen is de
vertaling helaas nog steeds niet in druk verschenen. Sindsdien werd een aanvang
gemaakt met Karel ende Elegast en staan verder Beatrijs en de Reinaert op de
wachtlijst. Minstens even belangrijk als wat het atelier aan teksten produceert, is
echter de inspirerende en vormende werking die er van uitgaat. Onder meer Carmen
Bartolomé, die Claus' Verdriet van België in het Spaans vertaalde, en Julio Grande,
de belangrijkste Nooteboom-vertaler in Spanje, liepen school bij het vertalerscollectief
rond Hans Tromp.
Net zoals in Madrid is op University College London het vertaalatelier tot dusver
buiten het eigenlijke curriculum gebleven. Het Londense docentschap beschikt over
een eigen tijdschrift, Dutch Crossing, wat publikatie van de resultaten
vergemakkelijkt. Ook hier wordt sinds de jaren zeventig vertaald door een steeds
wisselend collectief bestaande uit docenten en studenten. De keuze van te
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vertalen werk wordt niet door commerciële motieven bepaald en omvat onder andere
experimenteel proza van Daniël Robberechts, een eenakter van Hugo Claus, een
verhaal van Vestdijk en de laatmiddeleeuwse klucht Plaijerwater. Sinds najaar 1993
verblijft er ieder jaar gedurende enige weken een Nederlandstalige gastschrijver in
Londen. Het vertaalatelier is sindsdien met deze aanwezigheid verbonden en de
auteur in kwestie - J. Bernlef het eerste jaar, Leo Pleysier in 1994 - neemt aan de
bijeenkomsten deel.
In 1979 verscheen in Boedapest Judit Gera's eerste vertaling, Marga Minco's Het
bittere kruid in het Hongaars. In de jaren daarop volgden onder andere Jan Wolkers'
Terug naar Oegstgeest, Van Schendels Het fregatschip Johanna Maria, Marnix
Gijsens Het boek van Joachim van Babylon en Leon de Winters Zoeken naar Eileen
W., maar vertalen bleef een eenzame aangelegenheid zonder veel raakpunten met
het literatuuronderwijs op de universiteit. Daar kwam een ingrijpende verandering
in toen Gera in 1990 een college literair vertalen Nederlands-Hongaars in het
curriculum introduceerde. Gezamenlijke vertaalsessies, waarbij studenten zich bogen
over grotendeels zelfgekozen teksten, werkten enthousiasmerend, de discussies
scherpten het kritisch vermogen van de deelnemers en de integratie van vertaalpraktijk
en onderwijs liet Gera toe het beste van zichzelf te geven. Het Hongaarse
vertaalatelier, dat financieel gesteund wordt door de Nederlandse Taalunie, leverde
in 1993 een zelfstandige publikatie op, de door de vakgroep in eigen beheer uitgegeven
bundel Enteriör oroszlánnal (‘Leeuw in interieur’) met vertaalde verhalen van Fleur
Bourgonje, Rita Demeester, Adriaan van Dis, Kristien Hemmerechts, W.F. Hermans,
Anton Koolhaas en Annie van den Oever. De volgende stap wordt een aan
Nederlandse literatuur gewijd themanummer van een Hongaars tijdschrift.
Het vertaalatelier dat Philippe Noble van 1987 tot 1992 in het Parijse Institut
Néerlandais organiseerde, had minder nauwe banden met de universiteit. Onder de
deelnemers bevonden zich voornamelijk oud-studenten en praktiserende Franse
vertalers, alsook belangstellende Nederlandstaligen. Het atelier ging vrij professioneel
te werk, met steun van de Taalunie. Nobles contacten en faam als literair vertaler
maakten het al na korte tijd mogelijk op bestelling te gaan werken, onder andere voor
het tijdschrift Septentrion van de Stichting Ons Erfdeel en voor de uitgeverij Actes
Sud. Opvallend aan het Parijse collectief was dat het zich geregeld en met succes
aan poëzie waagde en daarbij alle registers leek aan te kunnen, van Nijhoff en Gezelle
tot Ter Balkt en Van Bastelaere. Het werk viel stil toen Philippe Noble in 1992 naar
Amsterdam vertrok als directeur van het Maison Descartes aldaar.
Nergens is de directe aansluiting tussen academische vorming en literair vertalen
met zoveel vrucht gerealiseerd als in Stockholm. Net als Philippe Noble beschikt
Ingrid Wikén Bonde daar over bijzonder veel praktische vertaalervaring, goede
contacten in de uitgeverswereld en een uitmuntende reputatie (zowel Noble als Wikén
Bonde ontvingen de Martinus Nijhoff-Prijs en andere onderscheidingen). Zij is er in
geslaagd om al deze dingen ten nutte te maken bij het opleiden van geïnteresseerde
studenten tot literair vertaler. Er moet wel een smal pad voor
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bewandeld worden. Doordat het de naam Wikén Bonde is die weerklank heeft, willen
de uitgevers dat zij de verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit van de
vertalingen die geheel of ten dele door studenten zijn gemaakt. Doordat de universiteit
belang stelt in scripties en niet in literair vertaalwerk, krijgen studenten studiepunten
op grond van het theoretisch en kritisch commentaar bij hun vertalingen maar niet
voor de vertalingen zelf. Voor Wikén Bonde betekent dit dat zij scripties begeleidt
als onderdeel van haar taak als docent en in haar vrije tijd de vertalingen met de
studenten bespreekt en bewerkt. Toch zijn er op die manier in de periode tussen 1976
en 1994 niet minder dan achttien boeken verschenen, een gemiddelde van één per
jaar, de meeste bij uitgeverijen die ook Wikén Bondes eigen vertalingen uitbrengen.
Soms wordt daarbij in het boek zelf vermeld dat de vertaling tot stand is gekomen
op de afdeling Nederlands van de universiteit van Stockholm. In andere gevallen
staan op het titelblad twee vertalersnamen, die van de student en die van Wikén
Bonde. Onder de vertaalde werken zijn boeken van Nooteboom, Gijsen, Hella Haasse,
Maarten 't Hart, Anja Meulenbelt en Connie Palmen. Verscheidene studenten hebben
inmiddels zelfstandig naam gemaakt als vertaler, zo bij voorbeeld Kerstin Axberger
(Ruyslinck, Oberski) en Signe Zeilich-Jensen (Krabbé, Nooteboom).
Het wordt tijd om af te ronden, en dat kan zowaar op een positieve noot. In 1979,
in haar dankwoord voor de Nijhoff-Prijs, formuleerde Ingrid Wikén Bonde haar
mening over de relevantie van vertaalwerk aan buitenlandse centra voor neerlandistiek
op pregnante wijze. ‘Ik ben ervan overtuigd,’ zei ze,
‘dat een Zweedse neerlandistiek haar nuttigste bijdrage tot cultureel begrip
tussen Zweden en Nederland niet in de eerste plaats zal leveren door
proefschriften over laten we zeggen “de metriek van hebban olla vogala
nestas hagunnan”, maar door onder andere te proberen eventuele
vertaaltalenten op te vangen, op te leiden en aan te moedigen.’
Het zijn behartenswaardige woorden. Aan onderwijs en onderzoek wordt geenszins
afbreuk gedaan. Voor zover buitenlandse docentschappen neerlandistiek evenwel
met een culturele functie bedacht worden, is het van belang de rol van literair
vertaalwerk naar waarde te schatten. Naarmate in de loop van de laatste vijfentwintig
jaar de neerlandistiek buiten het Nederlandse taalgebied zich organiseerde en
profileerde, wonnen niet alleen onderwijs en onderzoek aan diepgang maar werden
de buitenlandse docentschappen ook steeds vaker genoemd als steunpunten voor een
internationaal cultuurbeleid. De professionalisering van de buitenlandse neerlandistiek
sinds 1970 loopt parallel met een toenemende literaire vertaalactiviteit in en rond de
docentschappen in den vreemde. In vele gevallen is dit werk echter slechts met veel
moeite, in zekere mate of in het geheel niet in het curriculum opgenomen. Academisch
geniet het weinig, te weinig aanzien. Van de betrokken docenten vergt het onevenredig
veel toewijding en offers. Het is, tot dusver, de bezigheid gebleven van bevlogenen
en gedrevenen.
Dat zal het wel grotendeels blijven. Toch is er sinds kort een geheel nieuwe
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factor in het spel. Nu, zoals bekend, de Nederlandse literatuur in vertaling is
doorgebroken in Duitsland en het allengs beter doet in sommige andere taalgebieden,
hebben onder meer het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds en sinds
kort ook de Nederlandse Taalunie hun aandacht gericht op de toekomst, op garanties
voor de kwaliteit van literaire vertalingen uit het Nederlands en op de vorming van
de komende generatie vertalers. Beide organisaties hebben daarbij oog gekregen
voor de speciale rol die de buitenlandse neerlandistiek in dit opzicht kan spelen, in
samenwerking met gerenommeerde, praktiserende vertalers. Dat heeft in 1994-95,
op instigatie van de Nederlandse Taalunie, tot concrete initiatieven geleid voor een
- vooralsnog zeer beperkt - aantal praktisch opgevatte cursussen literair vertalen. De
cursussen, financieel royaal gesteund door de Taalunie, zijn gericht op het opvangen,
opleiden en aanmoedigen van eventueel vertaaltalent via buitenlandse docentschappen
neerlandistiek. Dat alle betrokken instanties - vertalers, uitgevers, redacteuren,
NEM-docenten, overheden, Nederlandse en Vlaamse academische instellingen elkaar in dit opzet hebben kunnen vinden, stemt hoopvol. Zo opent zich een volkomen
nieuw perspectief. Het houdt tegelijk de erkenning in van de unieke bijdrage van de
internationale neerlandistiek aan de verspreiding van de Nederlandse literatuur in
vertaling.*

*

Met dank aan Ellen Fernhout, Judit Gera, André Lefevere, Hans Tromp, Herbert van Uffelen
en Ingrid Wikén Bonde voor de verstrekte informatie.
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Hadden we maar een Edda gehad!
Neerlandistiek in Duitsland
Carel ter Haar (München)
Bij het schrijven van een overzicht over de geschiedenis van de Neerlandistiek in
Duitsland zou je bovenstaande verzuchting kunnen slaken bij het zien van de talrijke
instituten voor Scandinavistiek voorzien van officiële leerstoelen en uitgebreide
bibliotheken. Ook Xanten, waar volgens het Nibelungenlied Siegfried vandaan komt,
is blijkbaar nog niet dicht genoeg bij Nederland geweest om dergelijke gevolgen te
kunnen hebben gehad. En afgezien van Hendrik van Veldeke, wiens werk gedeeltelijk
alleen maar in de Middelhoogduitse versies bewaard is gebleven, schenen er
nauwelijks uit het Middelnederlandse taalgebied afkomstige dichters of zangers
gerecipieerd te zijn. Men is vrijwel altijd van eenrichtingverkeer uitgegaan. Ook met
het Nederlands als taal bestonden er problemen: was het eigenlijk wel een taal? De
tijden waren allang voorbij dat men kon schrijven dat het Hoogduits in vergelijking
met het Nederlands alleen maar een dialect was, zoals Daniel Georg Morhof dit in
1700 in zijn Unterricht von der Teutschen Sprache und Poesie had gedaan. In de
loop van de negentiende eeuw was overigens het beeld dat men in Duitsland van de
Nederlander en van Nederland had steeds negatiever geworden. De culturele
belangstelling concentreerde zich vooral op de Nederlandse schilderkunst uit de
zeventiende eeuw, die ook voor ideologische doeleinden werd gebruikt, men denke
bijvoorbeeld aan Julius Langbehns in honderdduizenden exemplaren verkochte boek
Rembrandt als Erzieher. Als er al contacten bestonden zoals tussen de jonge Vlaamse
beweging en Platduitse dichters zoals Klaus Groth, ging het minder om de eigen
zelfstandigheid dan om de gemeenschappelijke Germaanse wortels. Een echt
dominerende relatie had het ook nooit kunnen worden. Daarvoor zorgden wel de
Vlaamse katholieke terughoudendheid ten aanzien van de protestantse Noordduitsers
en de geringe betekenis die de Platduitse beweging in het kersverse Duitse Rijk zelf
had.
Alles bij elkaar genomen bestond er in Duitsland omstreeks de eeuwwisseling
maar een heel beperkte belangstelling voor de Nederlandse cultuur en de
Nederlandstalige literatuur. Wel was er in de jaren 1870 en 1872 een vertaling van
de Literatuurgeschiedenis van Jongbloed verschenen, maar dat was een uitzondering.
De moderne Nederlandse literatuur uit die tijd was nauwelijks zichtbaar hoewel er
wel degelijk vertalingen van o.a. Couperus bestonden en de vriendschap tussen Albert
Verweij en Stefan George zich ontwikkelde. De receptie van de Vlaamse literatuur
vond afgezien van Conscience pas na de Eerste Wereldoorlog plaats. Een in 1913
verschenen beschrijving van de toenmalige wereldliteratuur noemt wel de namen
van de ‘Franse Vlamingen’ Maeterlinck en Verhaeren als ‘belangrijke profeten van
het moderne poëtische levensgevoel’ en beschouwt Multatuli naast Nietzsche als de
grootste ‘agitator’ in de wereldliteratuur, maar daar blijft het dan ook bij. Er wordt
verder geen enkele
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Nederlander vermeld. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Het Nederlandse en
het Nederlands bestonden in feite niet, ze waren bestanddeel van het Germaanse dat
zich weliswaar relatief onafhankelijk in het Scandinavische manifesteerde, maar
vooral en nadrukkelijk in het Duitse element aanwezig heette te zijn. En hoe sterker
deze ideologische fixatie op het Germaanse, die tegelijkertijd natuurlijk een
confrontatie met de Romaanse geesteswereld was, zich doorzetten kon, des te minder
kansen hadden de Nederlandse literatuur en cultuur, die te zeer door niet-germaanse
elementen waren beïnvloed. Plotseling werden de tot de Eerste Wereldoorlog feitelijk
over het hoofd geziene Vlamingen tot Germaans broedervolk en voldeed de in
landelijk milieu spelende Vlaamse roman aan de volkse eisen, m.a.w. hij werd
ondergeschikt gemaakt aan de toenmalige Duitse normen. Er zullen in 1932 toen
Johan Huizinga aan het Duits-Nederlands Instituut van de Keulse universitieit zijn
voordrachten over Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw hield, diverse
aanwezigen geweest zijn, die de nadrukkelijke beschrijving van zelfstandigheid en
onafhankelijkheid maar heel matig gevonden hebben. De ook in Nederland bekende
germanist Friedrich Panzer, die in 1926 vond dat Nederland in de 17de eeuw van
Duitsland was ‘losgescheurd’ en daarom sindsdien op cultureel gebied niets meer
had gepresteerd en dit ook ‘politieke’ verlies ten zeerste betreurde, was in 1932 al
wel degelijk van mening, dat de officiële Duitse politiek met deze feiten rekening
diende te houden. Het merendeel van het academisch publiek zal het eens geweest
zijn met, of hoorde maar al te graag wat Erich Trunz in 1937 in zijn verhandeling
Dichtung und Volkstum in den Niederlanden im 17. Jahrhundert in absolute
tegenstelling met Huizinga wist te schrijven: de bloeitijd van de zeventiende eeuw
gaat volgens hem terug op het ‘volkse element’ in het toenmalige Nederlandse
geestesleven: De ‘wahrhaft volkhafte Dichtung’ - het zijn zinnen die je eigenlijk niet
kunt vertalen - ‘in ihrer erdhaft-schweren Art’ zou het echt Nederlandse geweest
zijn, dat wat volgens hem het meest verwant met het Duitse en daarmee met het
Germaanse zou zijn. Dat het daarna mis was gegaan, was de schuld van de Franse
invloed. Ulrike Kloos geeft deze en talrijke andere voorbeelden in haar in 1992, als
bijdrage tot de comparatistische imagologie verschenen dissertatie Niederlandbild
und deutsche Germanistik 1800-1933. Het boek biedt, afgezien van een enkele
uitzondering, een triest beeld van een geheel misplaatst, permanent geestelijk
imperialisme. Het hoeft geen betoog dat deze situatie niet direct een goede
uitgangspositie voor een bloeiende en zelfstandig opererende Neerlandistiek in
Duitsland vormde. Omdat serieuze pogingen tot een vernieuwing van de Germanistiek
in Duitsland tot de jaren zestig op zich lieten wachten, bleef Neerlandistiek tot lang
na de Tweede Wereldoorlog in Duitsland een hulpwetenschap voor de Germanistiek,
vooral in de taalwetenschap en de mediaevistiek. De belangstelling was partieel en
uitsluitend academisch. Dit had natuurlijk niet alleen gevolgen voor Duitsland, want
omdat men in de andere landen de Germanistische afdelingen en instituten naar het
Duitse model installeerde en vaak ook van Duits personeel voorzag, werd daarmee
meteen ook de subalterne positie van de Neerlandistiek geïnstitutionaliseerd.
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De geringe betekenis van de Neerlandistiek in Duitsland in het verleden wordt alleen
al duidelijk uit het feit hoe moeilijk het is om exacte gegevens over het bestaan van
Nederlandse afdelingen of lectoraten te verkrijgen. Het is allemaal ongeveer. De
meeste afdelingen waren een paar jaar geleden bij een enquête van de Nederlandse
Taalunie zelf maar nauwelijks in staat om hun verleden te reconstrueren. Daarom
zijn de volgende gegevens met enig voorbehoud te lezen.
Het staat vast dat het Nederlands al sinds ongeveer de eeuwwisseling in Berlijn
(1910?) aan de Humboldt-Universität en dan in de jaren vijftig en zestig ook aan de
in het kader van de tegenstellingen tussen West en Oost gestichte nieuwe Freie
Universität als aangeboden vak aanwezig was. De status ervan is onduidelijk. Dat
alles geldt ook voor Bonn sinds 1906. In Frankfort was het in 1914 zover en in
Göttingen in 1918. Leipzig en Hamburg volgden in 1919, Münster kreeg in 1920
een lectoraat, Kiel was in 1924 aan de beurt en Keulen in 1928. Ook in Heidelberg
begon men omstreeks 1930. Het is onduidelijk wat voor afdelingen het precies waren;
in de meeste gevallen zullen het lectoraten geweest zijn of combinaties met de
Scandinavistiek. Van zelfstandige leerstoelen was in ieder geval geen sprake. Na
1945 ontstonden er lectoraten in Erlangen bij Neurenberg in 1947, in Mainz in 1954,
in Marburg begon het in 1956 met een leeropdracht, waaruit pas in 1964 een lectoraat
ontstond. Ook aan de gerenommeerde universiteit Tübingen is het Nederlands sinds
1951 met een leeropdracht vertegenwoordigd. Dit klinkt positief, en we zijn er in
Nederland allemaal erg trots op, maar eigenlijk is het droevig dat een zo grote en
belangrijke universiteit zo weinig aandacht voor het Nederlands heeft. In de jaren
zestig en daarna volgden er meer universiteiten, die zich verplicht voelden om ook
Nederlands als vak en vreemde taal aan te bieden, zoals München, Würzburg,
Saarbrücken, Trier, Regensburg enzovoort. Vaak ook in de vorm van leeropdrachten,
wat eigenlijk alleen maar een subtiele vorm van uitbuiting van de betreffende docent
is. Toen in de jaren tachtig de economische situatie in de Bondsrepubliek Duitsland
duidelijk slechter werd en er bespaard moest worden, stonden de Nederlandse
lectoraten maar al te vaak op de lijst van de banen die konden verdwijnen. Het is bij
een jubileum als het onze niet meer dan een zaak van rechtvaardigheid om de
verdiensten van de diplomatieke vertegenwoordigers in de Bondsrepubliek van
Nederland en België te noemen. De heren Boreel, Ploeg en De Buck hebben in die
moeilijke tijden en ondanks veel kritiek enorm veel gedaan en het is niet in de laatste
plaats aan hun interventie te danken dat bepaalde banen niet verloren zijn gegaan.
Tegelijkertijd was er een tegengestelde beweging, die niet meer te stuiten was.
Ondanks bezuinigingen werd er toch aan steeds meer universiteiten Nederlands
gegeven. Het einde van de ‘oude Germanistiek’ in de jaren zestig had ook een
herwaardering van de neerlandistiek tot gevolg. Men begon nu ook over leerstoelen
te praten. Ook hier gaat het om een ontwikkeling die met de internationale parallel
loopt. In Keulen kreeg de Neerlandistiek in 1965 een leerstoel, en ook in Münster
was het in 1965 zover, Berlijn volgde in het begin van de jaren zeventig. Als tot nu
toe laatste universiteit kreeg Oldenburg in 1981
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een officiële leerstoel voor Neerlandistiek. Intussen is aan deze universiteit zelfs het
tweede professoraat gerealiseerd. Er bestaan plannen voor andere professoraten. Het
is een ontwikkeling, die in het begin van de jaren tachtig en daarvoor onmogelijk
scheen. Drie factoren spelen hierin een grote rol: ten eerste het feit dat het Nederlands
in Nordrhein-Westfalen als taal aan de gymnasia aangeboden wordt, waardoor er
behoefte aan leraren Nederlands bestaat. Ook in Berlijn en Nedersaksen zal dit op
korte termijn het geval zijn. Ten tweede is de belangstelling van het gemiddelde
publiek voor het Nederlands vooral in het noordelijke deel van Duitsland zo groot
dat de cursussen Nederlands van de volksuniversiteiten eerder te veel dan te weinig
deelnemers hebben, een tendens die ook in het zuiden vast te stellen is. Ten derde is
in het huidige Duitsland de belangstelling voor de moderne Nederlandse literatuur
zo toegenomen, dat de mensen voor het Nederlandse element open staan. De
Neerlandistiek in Duitsland dient zich volgens mij op deze praktische situatie te
oriënteren. Overigens zonder afbreuk te doen aan de wetenschappelijke eisen en
zonder modieus opportunisme. Het academische isolement is uit de tijd en zelfs in
het verleden alleen maar onvruchtbaaar geweest.
Voor de rest van het Duitse taalgebied was de situatie niet veel anders. Men
oriënteerde zich uiteraard op de situatie in Duitsland, waardoor van een zelfstandige
Neerlandistiek in Oostenrijk of Zwitserland geen sprake was. De geschiedenis begint
pas na 1945. Annie Romein-Verschoor vertelt in deel II van haar herinneringen
Omzien in verwondering hoe zij met haar man en Jacques Presser in diens auto naar
Bazel gereisd zijn ‘voor de plechtige instelling van het lectoraat Nederlands aan de
universiteit’. Je krijgt onwillekeurig de indruk, dat de schrijfster daarbij aan de functie
van lector aan de Nederlandse universiteiten dacht. Maar deze staat qua status ver
boven die aan Duitstalige universiteiten. De daar werkende lectoren kennen het
verschil maar al te goed. Het lectoraat in Bazel bestaat nog steeds en nu is er ook
een lectoraat aan de universiteit van Zürich, dat overigens geen volledige baan omvat.
In Oostenrijk was de situatie lange tijd niet anders. Aan de universiteit van Wenen
werkte de heer Swennen, die voor dit pionierswerk aan het einde van zijn carrière
nog met de professorentitel werd beloond, vele jaren in zijn eentje als lector. Ook in
Wenen is de situatie sinds enkele jaren met een leerstoel en instituut geweldig
veranderd.
De nieuwe ontwikkeling naar een zelfstandige Neerlandistiek in het Duitstalige
gebied is fascinerend en is veelbelovend voor de toekomst. Het komt erop aan een
juiste verhouding tussen de eisen van de praktijk en de wensen van de
wetenschappelijke onderzoeker te vinden. Misschien is de verzuchting in het begin
van mijn betoog helemaal verkeerd en had ik moeten zeggen: Gelukkig dat we geen
Edda hebben gehad.
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De neerlandistiek in de Engelstalige wereld
Theo Hermans (Londen)
In wat volgt blijft de neerlandistiek aan de Engelssprekende Zuidafrikaanse
universiteiten buiten beschouwing. Dat onderwerp wordt behandeld in de bijdrage
over Zuid-Afrika. Blijven over: de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië,
Australië en Nieuw-Zeeland. Het globale beeld, ondanks één pijnlijke uitzondering,
is er een van gestage, soms frisse groei, van toenemende activiteit en inhoudelijke
verbetering, vooral de laatste decennia. Maar in vele gevallen blijft het vak uitermate
kwetsbaar.
Laten we beginnen met Australië en Nieuw-Zeeland. Zowel Melbourne als
Auckland illustreren het precaire bestaan van een universitaire afdeling neerlandistiek
op grote afstand van en zonder nauwe binding met het Nederlandse taalgebied.
Daardoor zijn die vestigingen sterk afhankelijk van immigratiegolven, financiële
steun van buiten en plaatselijke universitaire politiek. De conjunctuur verandert soms
vlug. Aan de universiteit van Melbourne werden in 1942 voor het eerst cursussen
Nederlands geïntroduceerd. In de jaren zestig had de sectie een volledig programma
en vier docenten. In 1992 werd zij opgeheven. De belangrijkste reden voor het
wegvallen van de belangstelling voor Nederlands bleek het feit te zijn dat enige tijd
na de Nederlandse immigratiegolf van de jaren vijftig een tweede en een derde
generatie aan bod kwam die geen interesse meer toonde voor de taal van hun ouders
en grootouders.
Net op het ogenblik dat de neerlandistiek uit Australië verdween, begon de Duitse
afdeling van de universiteit van Auckland met een cursus Nederlands, de eerste in
Nieuw-Zeeland. De cursus, een keuzevak voor germanisten, loopt gesmeerd en breidt
uit. Hij spreekt zowel kinderen van Nederlandse immigranten aan als studenten die
er een tweede Germaanse taal bij willen verwerven. Het is nog te vroeg om
voorspellingen te doen over de leefbaarheid op langere termijn van deze eenmanspost.
Al zijn Melbourne en Auckland door hun vereenzaamde ligging misschien in
grotere mate aan de elementen overgeleverd dan andere docentschappen in de
Engelstalige wereld, toch zijn de grondvoorwaarden elders niet fundamenteel
verschillend. Net als Australië verwelkomde Canada in de jaren na 1945 grote
aantallen Nederlandse immigranten. In de jaren zestig opteerden verscheidene
Canadese universiteiten, te beginnen met Toronto, voor taalcursussen Nederlands.
Hoewel de neerlandistiek ook vandaag aan niet meer dan een handvol universiteiten
in Canada vertegenwoordigd is, kent het land een bloeiende en tweetalige ‘Canadian
Association for Netherlandic Studies / Association Canadienne pour l'avancement
des études néerlandaises’ (CAANS/ACAEN). De vereniging werd opgericht in 1971
en publiceert sinds 1979 twee keer per jaar het eveneens tweetalige tijdschrift
Canadian Journal of Netherlandic Studies / Revue Canadienne des études
néerlandaises. In Windsor, Ontario, is boven-
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dien de Netherlandic Press gevestigd, die vooral op de Nederlandse
immigrantengemeenschap mikt. Op alle Canadese universiteiten is Nederlands een
keuzevak, wat weinig mogelijkheden biedt voor specialisatie of onderzoek. Daar
staat tegenover dat CAANS/ACAEN bijzonder actief is en dat het Canadese tijdschrift
met zijn multidisciplinaire aanpak niet alleen neerlandici in enge zin aanspreekt.
Wat omvang en aantallen betreft zijn de Verenigde Staten vele keren groter dan
Canada, maar de historische achtergrond van de neerlandistiek in de VS verschilt
niet zo sterk van de Canadese situatie. Wel begon de Nederlandse immigratie hier
vroeger. Van ongeveer 1850 tot 1950 vestigden zich zo'n kwart miljoen Nederlanders
in de VS. Velen onder hen behoorden tot de gereformeerde kerk. Vooral deze groepen
hielden vast aan hun eigen identiteit en taal. Voor hen werden omstreeks de
eeuwwisseling Nederlandse taalcursussen opgezet aan Hope College in Holland,
Michigan, en aan Central College in Pella, Iowa. Nederlands wordt nog steeds
gedoceerd aan Calvin College in Grand Rapids, Michigan, waar het in 1876 werd
ingevoerd.
Wat de neerlandistiek aan de universiteiten betreft kent Columbia University, in
New York, sinds 1913 een ononderbroken traditie. Adriaan Barnouw nam er in 1921
als Queen Wilhelmina Professor bezit van de eerste formele leerstoel. De eigenlijke
groeiperiode op nationaal vlak viel in de jaren zestig, toen cursussen Nederlands
geïntroduceerd werden aan de universiteiten van Pennsylvania (1962), California
(Los Angeles, 1963), Indiana (1965), Texas (Austin, 1966), Massachusetts (Amherst,
1969), Hawaii (1972) en Minnesota (1972). Inmiddels is het vak aan zo'n dertig
universiteiten en ‘colleges’ vertegenwoordigd. De ‘American Association for
Netherlandic Studies’ (AANS), opgericht in 1975 en sterk interdisciplinair ingesteld,
telt meer dan tweehonderd leden - niet alleen neerlandici maar ook historici,
kunsthistorici, theologen, musicologen, geografen en dies meer. Al die specialisaties
komen aan bod op de ‘Interdisciplinary Conferences on Netherlandic Studies’ die
sinds 1982 om de twee jaar plaats hebben, telkens op een andere universiteit. Ze
nemen ook bijna iedere keer in omvang en diversiteit toe. De handelingen van de
AANS-congressen verschijnen in de vorm van statig gebonden boekdelen in PAANS,
de reeks ‘Publications’ van de AANS. Tot onlangs verbleven ook geregeld
Nederlandse en Vlaamse gastschrijvers aan de universiteiten van Michigan (Ann
Arbor), Texas (Austin), Minnesota (Minneapolis) en Iowa (Iowa City), in principe
telkens voor minstens een half jaar, maar die programma's werden in 1993 beëindigd
ten voordele van gastschrijverschappen voor kortere periodes in Europese landen.
De grootste afdeling neerlandistiek in de VS is die op de Berkeley-campus van de
University of California. Omdat er in verscheidene afdelingen van de universiteit,
waaronder die van geschiedenis, kunstgeschiedenis, vergelijkende letterkunde en
Zuid-Oost-Azië-studies, reeds enige belangstelling voor Nederlands bestond, werd
Nederlands in 1959 in het programma opgenomen. De Nederlandse overheid
sponsorde in 1971 de Koningin Beatrix-leerstoel, waarvan Johan Snapper sinds die
tijd de houder is. De Vlaamse overheid volgde het goede voorbeeld in 1981 met een
P.P. Rubens-leerstoel, die ieder jaar door een
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Vlaams gastdocent wordt bezet. Deze investeringen hadden effect, want de universiteit
stelde bij wijze van tegenprestatie middelen ter beschikking om prominente
Nederlandse auteurs, bij voorbeeld Harry Mulisch en Cees Nooteboom, voor een
tijdje naar Berkeley te halen. De bibliotheek van de Berkeley-campus fungeert als
nationaal verzamelpunt voor Nederlandse publikaties met betrekking tot literatuur
en geschiedenis, en bezit alleen al op deze twee terreinen meer dan honderdduizend
boeken. Sinds 1985 organiseert de vakgroep bovendien om de twee jaar een
internationale conferentie, afwisselend toegespitst op Nederlandse literatuur en op
taalkunde; de handelingen verschijnen in dezelfde uitvoering als die van de
AANS-congressen.
Waar de jaren zestig een aantal nieuwe aanzetten zagen voor de neerlandistiek in
de VS en Canada, kan het vak vandaag uitpakken met tastbare resultaten en druk
intellectueel verkeer. Verscheidene docentschappen produceren wetenschappelijk
werk van hoog gehalte. Zowel AANS als CAANS beschikken over kanalen voor
informatievoorziening en -uitwisseling in de vorm van nieuwsbrieven, bijeenkomsten
en congressen. AANS onderhoudt goede contacten met de Amerikaanse kunsthistorici,
sinds 1983 verenigd in de ‘Historians of Netherlandish Art’, die trouwens hun eigen
conferenties en nieuwsbrief hebben. De congresprogramma's van de reusachtige
Modern Language Association of America bevatten tegenwoordig Nederlandse
sessies. Van al deze activiteiten en contacten wordt het vak inhoudelijk beter en meer
zelfverzekerd.
Er is ook een keerzijde. Aan vrijwel iedere Amerikaanse universiteit bestaat het
Nederlands uitsluitend als keuzevak. In de meeste gevallen blijft het onderwijs een
kwestie van taalverwerving op het niveau beginners en gevorderden. Op vele
afdelingen staat één persoon voor alles wat met Nederlands te maken heeft, zodat er
voor onderzoek of specialisatie weinig gelegenheid overblijft. Hoewel de Amerikaanse
neerlandistiek niet langer afhankelijk is van immigratiegolven om studenten te
recruteren, blijven éénmansposten bijzonder gevoelig voor fluctuaties in vraag en
aanbod. Vanuit dit oogpunt bezien is er vooralsnog niet echt sprake van een
consolidatie van de neerlandistiek in Amerika.
Ook in Groot-Brittannië zal consolidatie nog wel enige tijd vergen. Hier zijn het
de historici en niet de kunsthistorici die zich georganiseerd hebben. Zij houden al
sinds 1959 om de drie jaar een colloquium over Nederlands-Britse betrekkingen; de
handelingen verschijnen in de reeks ‘Britain and the Netherlands’. In tegenstelling
tot de situatie op het Amerikaanse continent bestaat de neerlandistiek in
Groot-Brittannië ook als universitair hoofdvak, op twee plaatsen. En op het moment
dat dit stukje in druk verschijnt, is de Britse tegenhanger van AANS en CAANS een
feit.
In 1919 werd op University College London (UCL) een docentschap Nederlandse
taal, letteren en geschiedenis ingesteld. Vier jaar later werd de post gesplitst:
geschiedenis bleef op UCL, neerlandistiek verhuisde naar Bedford College. Vooral
in de jaren zeventig, onder Reinder Meijer, groeide de vakgroep neerlandistiek. De
afdeling op Bedford College telde toen, net als vandaag, vijf docenten, bood een
hoofdvakstudie van vier jaar aan en mogelijkheden voor postgraduaat werk. Als
gevolg van een interne reorganisatie van de universiteit
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van Londen keerde de neerlandistiek in 1983 naar UCL terug. Daar werd kort daarop
het interdisciplinaire ‘Centre for Low Countries Studies’ opgericht, dat de op UCL
aanwezige expertise op het gebied van neerlandistiek en Nederlandse geschiedenis
en kunstgeschiedenis bundelde. Het ‘Centre’ nam de publikatie over van Dutch
Crossing, het tijdschrift dat al in 1977 op Bedford College was begonnen te
verschijnen, aanvankelijk slechts taal en letteren bestreek, maar nu tevens
geschiedenis, kunstgeschiedenis en gaandeweg ook sociale wetenschappen in zijn
vaandel schreef. Naast Dutch Crossing verrees in 1991 nog de reeks ‘Crossways’.
In 1989 en opnieuw in 1994 organiseerde het ‘Centre’ een internationale
neerlandistiek-conferentie, de eerste bijeenkomsten van die aard in Groot-Brittannië.
In 1992 kwam op UCL een gastschrijverprogramma in voege.
Aan de universiteiten van Cambridge en Liverpool kan men Nederlandse taal en
literatuur als ‘minor’ in een ruimer studiepakket kiezen. In de jaren zeventig en
tachtig werden Nederlandse opties ingevoerd op wel een tiental Britse universiteiten.
Het gaat hierbij telkens om taalcursussen, doorgaans ondergebracht bij de afdeling
Duits. Sinds kort is dit trouwens ook het geval in de Ierse Republiek, in Dublin. Naast
Londen is de afdeling op de universiteit van Hull het grootste centrum van de
neerlandistiek in Groot-Brittannië. In Huil werd in 1976 een geheel nieuw programma
ontworpen, dat de nadruk legt op sociale wetenschappen en het bedrijfsleven. Het
instituut beschikt inmiddels over drie docenten. Net als in Londen komen de studenten
naar de universiteit zonder enige kennis van het Nederlands en brengen
hoofdvakstudenten het derde jaar van hun studie integraal in Nederland of Vlaanderen
door. Dat stelt hen in de gelegenheid tijdens hun vierde en laatste jaar enkele vrij
gespecialiseerde vakken op te nemen. Net als in Londen opteren veel studenten
overigens niet voor Nederlands als hun enige hoofdvak maar voor een combinatie,
op gelijkwaardige basis, van Nederlands met een ander onderwerp - een andere
moderne taal, management, Europese Studies, verschillende koppelingen zijn
mogelijk.
De oprichting van een Britse universitaire vereniging voor neerlandistiek, naar
Amerikaans model opgevat in ruime en dus multidisciplinaire zin, moet in 1995 zijn
beslag krijgen. De nieuwe vereniging zal sommige activiteiten, zoals het organiseren
van grootscheepse conferenties, van het Londense ‘Centre for Low Countries Studies’
overnemen. Ook Dutch Crossing komt onder de hoede van de nationale vereniging.
Zodoende zal, ten lange leste, net zoals dat in de Verenigde Staten en Canada reeds
het geval is, voor de brede waaier van de universitaire studie van de Nederlandse
taal, geschiedenis, maatschappij en cultuur in Groot-Brittannië een structuur tot stand
gebracht zijn die via contacten, informatie, uitwisseling en discussie het vakgebied
in zijn geheel beter moet kunnen profileren en inhoudelijk versterken.
Ondanks duidelijke accentverschillen tussen de Britse en de Amerikaanse situatie
gaat de ontwikkeling van de neerlandistiek aan beide kanten van de oceaan in grote
lijnen gelijk op. Net zoals de Amerikaanse neerlandistiek heeft het vak in
Groot-Brittannië de laatste decennia een lange weg in de goede richting afgelegd.
Er is nog ver te gaan.
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Frankrijk, Van lappendeken tot donsdek?
Johanna Stouten (Parijs)
Ieder jaar begin oktober staan wij in onze ‘Faculté d'Etudes Germaniques’ voor een
bomvolle zaal eerstejaars. Zij zijn geïnteresseerd in Duits of een andere germaanse
taal en komen op de voorlichting en informatie af. Een goed deel van hen heeft de
studiekeuze nog niet of nog niet geheel bepaald, en 15 oktober sluit de inschrijving.
Nee, ik ben niet de politicus die de dag vóór de verkiezingen de zwevende kiezers
tracht over te halen. Ik licht alleen voor. Wat kan het voor een Franse student zinvol
maken Nederlands te gaan studeren? De optie voor het bijvak lijkt het minst riskant.
Franse kinderen krijgen op de middelbare school Duits en Engels, soms een andere
vreemde taal. Wie nú Duits gaat studeren, zal zich straks in twee ‘grote’ talen (excuus
voor de woordkeus) en culturen thuisvoelen en één of twee talen op
middelbare-schoolniveau beheersen. Mooi natuurlijk, voor het Europa van straks.
Maar wat nu mooi lijkt, is straks gewoon. Het exclusieve van al die talenkennis
verdwijnt; zelfs in Frankrijk is het nu normaal geworden vroeg vreemde talen te
leren. Veel uitzonderlijker dan hij die drie, vier ‘grote’ talen beheerst, wordt degene
die een paar grote talen én een kleine kent. Een dergelijk pakket maakt hem rijk,
apart en dus gezocht. Hij heeft iets wat de meeste anderen niet hebben terwijl zijn
basis toch breed is. Portugees dus, of Deens of Nederlands. Nu is Nederlands vanuit
Parijs gerekend, en strikt geografisch, de meest nabije taal. Nederland behoort tot
Frankrijks eerste vier handelspartners. Voor die jonge mensen in de zaal die wel eens
vage ideeën hebben over ‘een baan in Brussel’ of het internationale bedrijfsleven,
moet dit toch te denken geven. Maar er is ook een minder utilitaire overweging: het
Europa van straks zit niet alleen te wachten op mensen die ‘hun talen spreken’.
Europa zal pas een rijke, pluriforme gemeenschap worden als de inwoners elkaars
cultuur gaan verstaan. Een voorbeeld. Het is voor de Nederlander moeilijk om het
Franse begrip ‘point d'honneur’ echt te begrijpen; zolang hij het niet begrijpt, vraagt
hij om moeilijkheden. Een Fransman kan niet bevroeden wat het is in een
constitutionele monarchie te leven; wil hij met Nederlanders omgaan dan zal hij
daarvan toch iets moeten aanvoelen. Kortom, er is onderwijs nodig om tot kennis,
inzicht en begrip te komen.
Kortom, om allerlei redenen kiezen jaarlijks enkele honderden Franse studenten
het Nederlands als bijvak. Van Lille tot Nice via Valenciennes, Arras, Amiens, Metz,
Straatsburg, Besançon, Parijs, Tours, Clermont, Lyon, Grenoble en Toulouse. De
regionale spreiding is niet optimaal; met name in het zuidwesten vertoont de kaart
lege plekken.
De student begint doorgaans aan een onbekende taal, want Frankrijk mag dan zeer
dicht bij de taalgrens met het Nederlands liggen, in het middelbaar onderwijs
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is structureel voor het Nederlands geen plaats. In het noorden, de grensstreek met
België en Frans-Vlaanderen, een gebied met een zeer complexe taalsituatie en een
eigen problematiek, ligt het anders, maar voor Frankrijk in het algemeen geldt:
bevoegde docenten bestaan niet, daardoor wordt het Nederlands niet aangeboden en
doordat er geen aanbod is, blijft de vraag uit en dus ook de noodzaak docenten op te
leiden. Ziedaar de vicieuze cirkel. Hij wordt thans doorbroken, doch daarover later.
De student begint als ‘grand débutant’ en verwerft in twee jaar voornamelijk een
redelijke receptieve kennis van de taal. Gelukkig zit bijna overal in het
bijvakprogramma een component civilisation. Ik heb de indruk dat de combinatie
van onderwijs in taal èn civilisation de Fransman de sleutel tot onze cultuur kan
geven. Fransen zijn enerzijds zeer gebonden aan en gericht op hun eigen geschiedenis
en eigen samenleving; anderzijds, of wellicht juist in samenhang daarmee, zijn zij
ook zeer gevoelig voor historische en culturele observaties in een breder of ander
verband. Zij zijn ‘op civilisation aan te spreken’.
Gewoonlijk behaalt de Franse student na twee jaar het universitaire basisdiploma,
het zogeheten DEUG, het Diplôme d'Etudes Universitaires Générales. Op een aantal
plaatsen gaat het bijvakonderwijs door op derde- en vierdejaarsniveau. Met name de
hoofdvakstudies hebben hier een rol te vervullen, maar ook bijvoorbeeld Straatsburg,
waar sinds 1948 een meermanspost neerlandistiek bestaat, zorgt voor onderwijs in
het derde en vierde jaar. Wat er na twee of vier jaar met de bijvakkennis gebeurt, is
lastig te traceren.
De docent heeft aan het bijvak de gewone zorgen. Naast die gewone zorgen spelen
op een aantal plaatsen in Frankrijk twee andere factoren een belangrijke rol: dikwijls
is de docent alleen, en dikwijls heeft zijn vak, nog steeds bijvak, in de faculteit weinig
gewicht. Deze twee factoren werken op elkaar in: juist doordat je ‘alleen en klein’
bent, blijf je het. De gedachte aan het opleiden van leerlingen die het werk kunnen
overnemen en uitbouwen, is in zo'n situatie volkomen utopisch. Op de genoemde
factoren gaan we nader in.
De docent is dikwijls alleen. In Frankrijk is bijna iedereen alleen. De eerste
collega-neerlandicus (of is het een romanist van Nederlandse origine?) zit honderd
kilometer verderop. Slechts Straatsburg, Lille en Parijs hebben een
meermansbezetting. Wel is hier en daar een ‘lecteur’ (een soort leraar op tijdelijke
basis) aangesteld. De eenmansdocent heeft gewoonlijk de titel van ‘maître de
conférences’, een rang vergelijkbaar met die van de lector in het oude Nederlandse
systeem. Sommige van hen zijn niet gepromoveerd. Dat is een probleem, bijvoorbeeld
omdat het de mogelijkheden tot het begeleiden van onderzoek beperkt en ook de
eventuele kansen de post uit te breiden niet bevordert. Hoe is de integratie in de
faculteit? Op het persoonlijke vlak kan het goed liggen, maar professioneel? De
germanistiek (hier in engere zin bedoeld, dus de studie van het Duits) is in Frankrijk
een goed ontwikkelde discipline die ook hoog genoteerd staat; voor een klein en
minimaal bezet vak als Nederlands is het niet altijd gemakkelijk uit die schaduw te
treden. Sommige docentschappen zien de plaatselijke situatie op landelijk niveau
herhaald: zit men thuis met Duits en de Scandinavische talen in één (sub-)faculteit,
de Conseil National des
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Universités, die bijvoorbeeld beslist over hoogleraarsbenoemingen, is naar
vakgebieden ingedeeld in secties: Nederlands zit in de sectie bij Duits en de
Scandinavische talen maar is, in tegenstelling tot deze twee, niet vertegenwoordigd
in de CNU. Gelukkig kan het plaatselijk ook heel anders zijn: in Amiens ging het
Nederlands volop meedoen in het daar nieuw-gecreëerde drietalige DEUG; in Nice,
waar overigens het docentschap formeel niet eens tot de universiteit behoort, floreert
het Nederlands; in Parijs is de inbedding in de faculteit Germaanse talen voor het
Nederlands een weldaad.
Het betrekkelijke isolement van de meeste docenten, de niet overal sterke positie
van het Nederlands als kleine taal en kleine afdeling, het ontbreken van een stem op
nationaal niveau, heeft de Franse neerlandistiek lange tijd het aanzien van een
lappendeken gegeven. De laatste jaren zijn gerichte pogingen ondernomen om tot
samenwerking te komen. Eerste punt van overleg was het programma: kregen
bijvakstudenten in Grenoble, Metz en Besançon in grote lijnen hetzelfde aangeboden
of was die eenheid ver te zoeken? Deze inhoudelijke besprekingen hebben weer
geleid tot de oprichting van de AFEN, de Association Française d'Etudes
Néerlandaises, in mei 1994 te Lille. De AFEN zal zich ook inzetten voor de positie
van het Nederlands. De kansen dat de lappendeken het tot patchwork brengt, stijgen
hierdoor uiteraard, maar de sterkste vormgevende kracht moet toch van de basis
blijven uitgaan. Men kan landelijk organiseren wat men wil, in de universiteiten zelf
moet het gebeuren. Daar wordt tenslotte het onderwijsprogramma vastgesteld, daar
wordt besloten tot de aanvragen van formatieplaatsen, daar begint het overleg over
de uitbouw van een curriculum.
Hoewel er in Frankrijk drie hoogleraren neerlandistiek zijn benoemd, in Straatsburg,
Lille en Parijs, is het Nederlands slechts op twee plaatsen hoofdvak: in Lille sinds
1974, en in Parijs waar in 1991 de eerste volledige cursus aanving. Ook de keuze
van een Fransman voor Nederlands als hoofdvak vereist wellicht enige toelichting,
zij ligt minder conjunctuurgevoelig dan de beslissing voor het bijvak. Europa of geen
Europa, neerlandistiek is immers een vak dat op zichzelf een studie waard is. De
Gouden Eeuw oefent aantrekkingskracht uit op Fransen maar ook aspecten van de
moderne tijd, bijvoorbeeld het ‘feit’ dat de Nederlander zo weinig conformistisch
zou zijn. Vaak zien zij de studie van de taal in het licht van belangstelling voor land
en volk, voor een groter geheel dus, hoewel juist de hoofdvakstudie ook echte taalen letterkundigen trekt. Zo is er in Parijs een studente die afstevent op drie
doctoraalexamens; Duits, ‘Scandinavisch’ en Nederlands. Zij zal een ware germaniste
worden met een historischtaalkundige kennis als weinig anderen.
Het hoofdvakprogramma wordt gedurende de eerste twee jaar vooral in beslag
genomen door taalverwerving en civilisation, maar toch zijn vanaf het begin taal- en
letterkunde aanwezig. In het derde jaar vervalt de taalverwerving als apart vak; nu
wordt er echt gestudeerd: civilisation, letterkunde, taalkunde, vertalen. Ideaal zou
het zijn wanneer de hoofdvakkers tussen het derde en vierde studiejaar een jaar naar
Nederland zouden kunnen gaan en hun studie over een langere periode zouden kunnen
uitstrekken. Maar ook een Erasmus-jaar in Nederland,
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dat een Frans studiejaar vervangt, werpt rijpe vruchten af. De eindscriptie is een
probleem; het Franse onderwijs kent in verhouding tot het Nederlandse, weinig
werkcolleges en de studenten doen niet veel onderzoek. De scriptie stelt de student
voor veel nieuwe uitdagingen tegelijk: onderwerp bedenken, materiaal verzamelen,
onderzoek doen, schrijven en redigeren, bij voorkeur in het Nederlands. Maar de
onderwerpen mogen er zijn: Vermeer bij de Franse literatoren van de negentiende
eeuw, bijvoorbeeld.
Is er emplooi voor de Franse doctorandi in de neerlandistiek? Zoals gezegd, het
Franse middelbaar onderwijs kent behalve in het noorden, het Nederlands niet als
vak. Bevoegde docenten zijn er niet. Hier en daar geeft een leraar Duits of Engels
in de marge van zijn echte vak Nederlands. Het obstakel is het ontbreken van een
CAPES de Néerlandais. Een CAPES, een Certificat d'Aptitude Pédagogique à
l'Enseignement Secondaire, is een onderwijsbevoegdheid, ingesteld door de minister
van onderwijs, waaraan posten zijn verbonden. Wie de bevoegdheid haalt, heeft ook
een baan. De onderhandelingen voor het CAPES-Nederlands verkeren in een
beslissende fase. Voor de hoofdvakstudent komt de weg naar een baan in het
middelbaar onderwijs nu toch open te liggen (al moet er onderweg nog een ander
examen worden afgelegd).
Zeker zal ook een aantal hoofdvakkers een plaats kunnen en moeten vinden in het
wetenschappelijk onderwijs. Want de lezer heeft het al begrepen: een groot probleem
in de Franse neerlandistiek is het feit dat zij vrijwel geheel bezet is door Nederlanders
(en dan nog maar gedeeltelijk door neerlandici) of door personen van Nederlandse
origine. Er is zeer weinig participatie van Fransen en dat betekent dat er voor de
Franse neerlandistiek nog geen eigen draagvlak bestaat. Misschien verklaart dit ook
de niet altijd optimale integratie binnen het universitaire bestel. Hoe dan ook, het is
de hoogste tijd voor het kweken van Nachwuchs; jonge, goed opgeleide Fransen
moeten hun vak gaan beoefenen en banen krijgen in de neerlandistiek. Voor de
afgestudeerden zal ook zeker werk te vinden zijn op het steeds groter wordend gebied
van het vertalen: wetenschappelijk, essayistisch, literair. Lille bezit een vertaalatelier,
Parijs zal dank zij de Nederlandse Taalunie in oktober 1995 beginnen met structurele
training literair vertalen.
Wat de toekomstmogelijkheden voor de afgestudeerde neerlandici betreft: het gaat
met twee hoofdvaklokaties op een groot land als Frankrijk, voorlopig maar om kleine
aantallen en het is denkbaar dat wanneer deze categorie eenmaal ontdekt wordt, er
eerder te veel dan te weinig werk voor hen zal zijn.
Vertoont in Frankrijk de neerlandistiek aarzelende groei, Franstalig België biedt wat
het Nederlands betreft het spiegelbeeld. Het Nederlands is hier in het voortgezet
onderwijs de eerste vreemde taal, het krijgt veel uren en veel aandacht. Bijgevolg
komen op de universiteiten geen beginners aan. Universitair is het Nederlands er een
echt vak, groot, serieus en gedifferentieerd. Geen eenmansposten maar vakgroepen
met een stevige bezetting waarbinnen specialismen tot hun recht kunnen komen,
waar studenten worden opgeleid. Afgestudeerden kunnen terecht in de maatschappij
waar het Nederlands een
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plaats heeft. Niet te verwonderen dus dat de Franstalige Belgen veel aandacht besteden
aan de didactiek van het Nederlands als vreemde taal (Brussel, Louvain-la-Neuve,
Luik); niet voor niets werd Louvain-la-Neuve het centrum voor het Certificaat
Nederlands als vreemde taal. Samengevat: in Franstalig België is Nederlands een
vanzelfsprekendheid.
En dan nog een woord over de in Frankrijk beschikbare informatie over onze taal
en cultuur. De Franse student die iets wil weten over geschiedenis of letterkunde van
Nederland en Vlaanderen, vindt bitter weinig. Zeker, de moderne roman wordt
redelijk vertaald; Hella Haasse en Hugo Claus liggen in de winkel. Maar oudere
romans lijken niet te bestaan; Max Havelaar is ook in dit opzicht een unicum. Lyriek?
Alleen Kopland is vertaald. Hooft, Poot, Gorter, Leopold, Bloem? Een
literatuurgeschiedenis? Niets van dit alles. Geschiedenis: gelukkig verscheen in 1992
bij Hatier het weliswaar zeer beknopte maar tenminste enige informatieverschaffende
Histoire des Pays-Bas van Christophe de Voogd. Dit is het dan. Aan toeristische
gidsen over Amsterdam geen gebrek maar het serieuze werk dat het publiek het besef
moet geven dat wij bestaan en dat de studenten aan een kader helpt, ontbreekt
nagenoeg.
Daarom worden er nu plannen gesmeed. Al enige tijd wordt gewerkt aan een
‘Spiegel’ van de Nederlandse poëzie; honderd gedichten uit de literatuur van
middeleeuwen tot heden. De keuze wordt, met steun van het Literair Produktiefonds
en het Prins Bernhard Fonds, vertaald in het Frans (ook in het Duits en Engels), en
zal over een paar jaar op de markt komen. Ieder gedicht is voorzien van een beknopt
commentaar; Hella Haasse schrijft de inleiding.
Ook een Histoire de la littérature néerlandaise staat op stapel. De auteurs (de
redactie van Nederlandse literatuur, een geschiedenis, Groningen 1993) zijn aan het
schrijven, volgend jaar wordt de tekst vertaald en over een paar jaar zal het boek er
hopelijk zijn. Het wordt een traditionele chronologisch-narratieve letterkundige
geschiedenis, een gewoon handboek waarin ieder feiten kan vinden maar dat ook
een kader aanbiedt. Met andere woorden: de canon in zijn context. Het Literair
Produktiefonds en de Nederlandse Taalunie bedachten en steunen dit plan. Ook voor
dit project is een Franse uitgever gevonden. Franse uitgevers willen wel want niet
alleen studenten en geletterd publiek, ook journalisten klagen dat ze nooit iets hebben
om op terug te vallen.
Er is dus nog veel te doen. Pas als de elementaire informatie beschikbaar is, als
goed opgeleide Fransen over een breed register gaan vertalen, als zij onderwijs geven
en onderzoek doen, zal de neerlandistiek, nu nog in de groei, tot wasdom komen.
Het is de Franstalige Belgen gegund dat zij in dit opzicht op rozen zitten. In Frankrijk
zullen we al heel blij zijn als we de komende vijfentwintig jaar de lappendeken door
een dekbed kunnen vervangen; een Frans dekbed wel te verstaan.
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De neerlandistiek in Noord-Europa
Ingrid Wikén Bonde (Stockholm)
Vanwege de taalvaardigheidseisen die de handel in Noorwegen stelde, gaf N.H.
Jaeger al in het begin van de 19de eeuw een Nederlands woordenboek (1826, 1831)
uit en bovendien een grammatica en een leesboek.
Ook de uitgave van het eerste Nederlands/Zweeds/Nederlands woordenboek (1907,
1916) voorzag in een praktische behoefte: die van de Nederlanders, die in het begin
van de eeuw naar Zweden trokken om er gymnastiek, massage en slöjd te studeren.
De samensteller, G. Ström, voerde daarnaast de grote belangstelling voor de Zweedse
literatuur aan. P.M. Boer-den Hoed, die het volgende woordenboek maakte (1946,
1956), vond het belangrijk om Scandinavische teksten te kunnen lezen omdat er in
het Noorden op germanistisch gebied zoveel baanbrekende publikaties verschenen.
Terwijl de Nederlandse linguïsten ‘Scandinavisch’ leerden om de wortels van hun
eigen taal te zoeken met behulp van de Scandinavische bronnen zochten de
Scandinavische taalkundigen in hun studie van Fries, Nederduits en Nederlands de
achtergronden voor een belangrijke ontwikkelingsperiode van de eigen talen. Door
de vroege handelsbetrekkingen van het Noorden met Friesland en later de Hanze en
omdat in de zeventiende eeuw de contacten behalve op handelsgebied ook op cultureel
en wetenschappelijk vlak intensief waren, zijn de Scandinavische talen zeer ingrijpend
door het Nederduits en ook door het Fries en Nederlands beïnvloed. De eerste
Scandinavische anglisten, scandinavisten en germanisten stortten zich daarom bijna
allemaal op het Nederduits, Fries en Middelnederlands. Gepubliceerd werd er tot op
de dag van vandaag meestal in het Duits (b.v. Kusche 1990). Het praktische
taalonderwijs werd gegeven door moedertaalsprekers met of zonder neerlandistische
vorming, zoals de sanskritiste Muusses, de scandinavist Stalling of de
vertegenwoordigers van de katholieke kerk in Finland.

Denemarken
Tot de ‘Nederduitsers’ en ‘Friezen’ behoren hier Sarauw, Jørgensen en
Hyldgard-Jensen. L.L. Hammerich, hoogleraar Duits in Kopenhagen (1922-1958),
kende goed Nederlands en bestudeerde de invloed van het Nederlands op het Deens.
Uit de Cercle linguistique de Copenhague kwam bovendien een indrukwekkende
studie over het adverbiaalpronomen er (G. Bech, 1952).
Sinds 1927 wordt er in Kopenhagen onderwijs in modern Nederlands gegeven,
aanvankelijk door Martha Muusses, die samen met Hammerich een beknopte
grammatica schreef, en daarna door Annie Holch-Justesen, die een uitvoerige
grammatica samenstelde (1952). Onder de Nederlandse lectoren in Kopenhagen en
Aarhus zijn bekende neerlandistennamen als H. Schultink en W. Hummelen.
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Aan lector Geerte de Vries, de eerste vaste lector in Kopenhagen (1965), dankt het
Deense onderwijs in het Nederlands zijn eerste woordenboek. In de jaren zeventig
had Denemarken neerlandici nodig vanwege de EG. Toen De Vries in 1984 met
pensioen ging, waren er bezuinigingen, maar in 1985 werd Nederlands hoofdvak en
de verantwoordelijkheid ervoor werd overgenomen door twee Denen. De ene, Lisbeth
Falster Jakobsen, is Duits-germaniste met als bijvak Latijn en bijscholing Nederlands.
Haar onderzoeksterrein is dat van de taalbeschrijving en de theorie daarvan, met
name in het Duits, maar geïnspireerd door S. Diks functionele grammatica. Een
Deense student, die zich op wetenschappelijk niveau wil bekwamen op het gebied
van de Nederlandse taalbeschrijving kan verzekerd zijn van een degelijke begeleiding
in Nederlandse geest. De andere docent, N.-E. Larsen zet de filologische traditie van
Kopenhagen voort. Hij werd in 1989 benoemd tot lektor, met onderzoeksplicht. Hij
doet daarom naast zijn onderwijs in ‘alles tussen hemel en aarde’ onderzoek in het
Middelnederlands (o.a. Noordhollandse oorkondentaal) alsmede in de taalsociologie
met betrekking tot het Fries. Met het oog op alle oude Nederlandse documenten, die
in Scandinavische archieven liggen, is deze lijn praktisch.
Larsen vindt dat het onderwijs in het Nederlands zich niet tot alleen een taalcursus
mag beperken, maar een theoretische studie moet blijven. De taalvaardigheid wordt
voor een deel door moedertaalsprekers gegeven. In Aarhus doceren buitenlandse
lectoren, die telkens vier jaar aanblijven.

Noorwegen
De Noorse germanisten en taalkundigen - Dal, Selmer, Schöndorf, Westergaard zijn vanouds thuis in het Oudsaksisch, Fries en Middelnederduits. In 1959 werd
Nederlands in Oslo een zelfstandig studievak. De filologische traditie werd verbroken
doordat K. Langvik-Johannessen, de eerste hoogleraar Nederlands in Scandinavië
(vanaf 1972), gespecialiseerd was in het renaissance- en barokdrama, met name van
Vondel. Langvik-Johannessen publiceert niet alleen op het gebied van de
neerlandistiek en het Fries, maar ook binnen de algemene en de Duitse
literatuurwetenschap. Hij heeft meegewerkt aan vele vertalingen van Nederlandse
klassieken. Van zijn hand verscheen in 1980 een uitvoerige Nederlandse
literatuurgeschiedenis in het Noors. Zijn belangstelling gaat zowel naar Noord- als
naar Zuidnederlandse schrijvers, vooral echter naar de laatste, wat in de betrekkingen
van de Nederlanden met andere landen niet altijd vanzelfsprekend is geweest. Voor
zijn gepassioneerde inzet op het gebied van de Neerlandistiek in Noorwegen is hij
rijkelijk met prijzen, erelidmaatschappen en koninklijke orden bedacht. In 1991 werd
hij opgevolgd door G. Farner, die op Het gevecht met de engel was gepromoveerd.
Farners publikaties liggen op het terrein van de narratologie (over Michiels, Mulisch,
Streuvels, Timmermans, Vandeloo, van der Heijden). Hij vertaalt ook (Reve, De
avonden). Er wordt in Oslo natuurlijk ook praktisch taalonderwijs gegeven, maar de
hoogleraar is uiteraard sterk op het wetenschappelijke onderzoek gericht.
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Zweden
In Uppsala werd de Duitse leerstoel in 1906 bezet door Hj. Psilander, ook een
‘Nederduitser’. Hij liet in 1910 een cursus modern Nederlands geven door de
Nederlander N.C. Stalling, die een Holländsk språklära samenstelde waarin ook een
overzicht van de Nederlandse literatuur staat. Het kenmerkt de Noordnederlandse
aanpak uit die tijd dat dit in andere opzichten zo degelijke boek geen enkele
Zuidnederlandse auteur van na de scheiding noemt. Psilander werd opgevolgd door
de Brandaen-kenner J. Holmberg en deze op zijn beurt door de grootmeester der
Zweedse (Noord)Frisistiek, Ernst Löfstedt. De frisisten Århammar en Sjölin komen
uit deze school. Löfstedts opvolger, L. Hermodsson bleek in zijn proefschrift over
reflexieve en intransitieve werkwoorden in het Westgermaans (1952) goed op de
hoogte te zijn van de Nederlandse taalwetenschap. Hij gaf bovendien het
Middelnederlandse Dat boec van den houte uit (1959). In Uppsala doceerde verder
B. Sundquist, gepromoveerd op Duitse en Nederlandse persoonsnamen in Zweden
tot 1420.
Het stokpaardje van de scandinavist-anglist-frisist E. Wadstein in Göteborg, in
1900 hoogleraar moderne Europese linguïstiek en germanistiek geworden, waren de
oude handelsbetrekkingen tussen Friesland en Scandinavië. Zijn opvolgers T.
Dahlberg en M. Åsdahl-Holmberg kwamen allebei uit de school van Lund, waarover
straks meer. Dahlberg constateerde o.a. dat een bekend oud Zweeds volkslied
waarschijnlijk uit het Nederlands (Na Oostland wil ik varen) komt.
De hoogleraar in Lund, E. Rooth, was in Uppsala op Westfaalse psalmen
gepromoveerd. Zijn later onderzoek bracht hem op Nederfrankisch en Noordfries
terrein en in 1926 vond hij in de Lundse universiteitsbibliotheek 16 minneliederen
van een onbekende Limburgse minnedichter uit de 13de eeuw. Deze vondst
publiceerde hij in 1928 in een diplomatische uitgave. Hij is de vader van de vermaarde
‘school van Lund’, centrum van de Nederduitse studies van de Zweedse germanisten.
In 1944 ontstond op zijn initiatief Sällskapet för lågtysk forskning, een genootschap
dat het als zijn taak zag ‘om de studie van de Nederduitse taal, literatuur en cultuur
van de oudste tijden tot vandaag te bevorderen, waarbij het begrip Nederduits in
wijde zin moet worden verstaan en zodoende ook de Hollands-Vlaamse en Friese
kultuurgebieden omvat’. Bij Rooth konden studenten binnen hun studie Duits
tentamen doen in Middelnederlands of modern Nederlands. Bij hem vonden de
traditionele, academische belangstelling voor het (oudere) Nederlands en de
praktische, op moderne literatuur en taalvaardigheid gerichtte, elkaar in volle
sympathie.
In Stockholm liet de scandinavist-germanist E. Wellander vanaf 1932 de sanskritiste
Martha Muusses onderwijs geven in ‘Hollandse’ taal en letterkunde. Ze schreef o.a.
een grammatica (1937), een tekstboek met commentaar (1950), een rijkelijk met
vertalingen gelardeerde Nederlandse literatuurgeschiedenis in het Zweeds (1947) helaas met weglating van de Vlamingen - en gaf een gedichtenbundel uit met
voortreffelijk vertaalde Nederlandse gedichten. In 1947
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werd zij lector in Uppsala en Stockholm en Louise van Wijk in Lund en Göteborg.
De lectoraten werden afwisselend door Nederlanders en Vlamingen bekleed, in het
Zuiden o.a. door V. Claes en A. Wethlij. In 1961 werd Nederlands in Göteborg een
zelfstandig studievak, was dus niet meer een onderdeel van Duits. In 1966 gebeurde
hetzelfde in Stockholm door toedoen van professor Korlén, eveneens een Roothiaan.
Het Stockholmse curriculum werd samengesteld door J. de Rooij, die eerst lector
was en daarna een tijdelijke functie als wetenschappelijk navorser (docent) bekleedde.
Van de lectoraten in Lund en Uppsala werden ten behoeve van het zelfstandig vak
steeds meer uren naar Göteborg en Stockholm overgeheveld totdat er niets meer van
over bleef. De Rooij en zijn assistente I. Wikén Bonde stelden een grammatica samen
(1971). Na het vertrek van De Rooij in 1970 leek het voortbestaan van het vak niet
vanzelfsprekend. De ‘buitenlandse’, tijdelijke, lectoraten waarborgden geen
continuïteit. Na een (binnen de universiteiten niet door iedereen gewaardeerde)
ministeriële interventie werden echter in 1978 in Göteborg en Stockholm vaste
universitetslektorat-en opgericht, terwijl de buitenlandse lectoraten verdwenen. In
Göteborg werd G. Otterloo benoemd, die in Oslo op het metrum van het
Achterberg-sonnet was gepromoveerd. Hij is doorgegaan op het onderzoekterrein
van de metriek (o.a. over haiku, Marnix, Vondel). Bij hem is de aio A. Verbeke bezig
met een contrastieve analyse Zweeds-Nederlands.
In Stockholm werd I. Wikén Bonde benoemd, die eerst in het Duits was
afgestudeerd en daarna bij J. de Rooij in het Nederlands. Haar specialiteiten zijn
vertaalkunde en receptieonderzoek.
Aan de functie van universitetslektor was bij de oprichting van deze
docentencategorie in 1958 geen onderzoekplicht verbonden. In de jaren tachtig
werden eindelijk middelen vrijgemaakt voor wetenschappelijk onderzoek van
universitetslektorer, waarvan ook het Nederlands op dit moment profiteert.
Nederlands is tegenwoordig voor de gevorderde germanisten niet verplicht want
de Zweedse germanistiek heeft zich van de historische taalkunde verwijderd. Maar
vele anderen maken van de mogelijkheid gebruik om één tot vijf semesters modern
Nederlands in hun kandidaats- en/of magisterexamen in te bouwen.

Finland
In Finland maakte E. Öhmann Nederlands in 1914 tot verplicht onderdeel van de
studie Germaanse talen. De belangstelling van de Finse germanisten ging uit naar
de invloed van het Romaanse leengoed op het Duits. E. Öhmann onderzocht de
invloed van Oudfrans en Italiaans op het Nederlands en P. Tilvis (Turku) de
bemiddeling van de Franse hoofse cultuur naar het Duitse cultuurgebied via het
Middelnederlands. In Helsinki zette de germanist P. Katara de traditie van Öhmann
voort.
Voor het taalonderwijs werden moedertaalsprekers aangetrokken, o.a. de
vertegenwoordigers van de katholieke kerk in Finland. Pater Henrik Hartwijk schreef
een beknopte Nederlandse literatuurgeschiedenis voor Finnen (1936).
In Helsinki bestaat vanaf 1995 een vast lectoraat voor Nederlands. Het

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1995

109
Nederlands is geïntegreerd in de studie Duits maar kan ook voor andere vakken als
bijvak worden gekozen. De lector, Peter Starmans, die naast zijn werkzaamheden
als docent Duits bij verschillende handels- en economische instituten vele jaren aan
verschillende Finse universiteiten (Helsinki, Turku, Tampere) Nederlands heeft
gedoceerd, publiceerde o.a. artikelen over het beeld van Nederland in Finland. Zijn
werk is vaak van praktische aard, b.v. beoordeling van vertalingen Nederlands-Fins
binnen officiële commissies. Het is opmerkelijk dat dit lectoraat in tijden van
bezuiniging tot stand is gekomen. Misschien heeft de toetreding van Finland tot de
EU ermee te maken.

Slotwoord
In Scandinavië wordt er nog steeds filologie bedreven door allerlei germanisten en
scandinavisten die de vreemde invloeden op de Scandinavische woordenschat in
kaart willen brengen en die daarbij het Nederlands betrekken.
De moderne taalbeschrijving wordt door de docenten op basis van Nederlandse
ideeën bedreven, het literaire apparaat wordt getoetst aan Nederlandse schrijvers, de
vertaalwetenschap wordt er in nauwe verbinding met de vertaalpraktijk uitgeoefend
en het resultaat van dit alles in receptieonderzoek samengevat.
Mede door de toetreding tot de Europese Unie van bijna alle Scandinavische landen
blijft de oude behoefte aan praktische taalvaardigheid bestaan.
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Nederlands in Zuid-Europa
J. Koch (Napels)
A. Portugal - Spanje - Italië
Tijdens de bijeenkomsten van de Zuid-Europagroep, in 1992 in Triëst en in 1994 in
Rome, hebben de docenten niet alleen van elkaars studieresulaten kennis kunnen
nemen, zij hebben ook elkaars werkomstandigheden beter leren kennen en zijn hierbij
op grote overeenkomsten gestuit. Deze vinden natuurlijk in de eerste plaats hun
gemeenschappelijke basis in de structuur van de verschillende universiteiten, waar
het Nederlands meestal bij germanistiek is ingedeeld. Andere overeenkomsten
betreffen de didactische faciliteiten. Deels zijn deze de vrucht van activiteiten van
de docenten zelf: bij de opkomst van de neerlandistiek in Zuid-Europa was men
verstoken van het meest elementaire lesmateriaal (zoals grammatica's voor
buitenlanders, oefeningen, woordenboeken met lemmata voor niet-Nederlanders),
en noodgedwongen hebben een aantal collega's zelf de hand aan de ploeg geslagen,
wat allengs veel nuttig taal- en letterkundig materiaal heeft opgeleverd.
Maar daarnaast is ook de steun die het onderwijs extra muros vanuit het moederland
ontvangt aanzienlijk toegenomen, zelfs in die mate, dat men in het buitenland kan
schiften uit een al te overvloedige stroom leesmateriaal. Bovendien, voor de eisen
waaraan een taalcursus Nederlands moet voldoen kan men zich nu desgewenst richten
naar het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal dat objectieve eisen stelt. Daarnaast
zal binnen afzienbare tijd de taak van de docenten in Italië aanmerkelijk verlicht
worden door de komst van de Italiaans-Nederlandse Van Dale (waar overigens
verscheidene studenten en afgestudeerden Nederlands uit Italië aan meewerken). Op
het vragenlijstje is weliswaar een goed literatuurboek in de eigen taal van de studenten
blijven staan, maar hoeveel gemakkelijker is het nu niet voor de docent om aan
vakliteratuur te komen via de keus die hij kan doen uit de Bibliografische
Attenderingslijst die in haar opzet aan zijn behoeften tegemoet komt. Ook de
zomercursussen in Gent en Breukelen zijn inmiddels ware instituties geworden en
voor studenten uit het zuiden van groot belang. De nieuwe trend van de universitaire
talencentra in Nederland om eveneens zomercursussen op te zetten zou door de
studenten uit het zuiden zeker gewaardeerd worden als de financiële eisen ervoor
maar minder hoog waren.
De grootste zegen voor de neerlandistiek in Zuid-Europa is echter gelegen in de
mogelijkheid, deel te nemen aan uitwisselingsprogramma's van ERASMUS en Lingua.
Culturele verschillen tussen noord en zuid worden zo op een natuurlijke wijze
overbrugd; de studenten leren Nederlands in immersie, consulteren zelf de
Nederlandse bibliotheken voor hun eindscripties - desgewenst begeleid door
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een welwillende collega aan de ontvangende universiteit - en sluiten internationale
vriendschappen. Ook de voordelen voor de docent zelf, die nu actief kan ‘meedraaien’
in een netwerk dat zijn wetenschappelijke belangstelling stimuleert, liggen voor de
hand. Vrijwel alle docentschappen hebben dan ook hun eigen ERASMUS-contacten.
ERASMUS heeft er mede toe bijgedragen dat in enkele universiteiten nu een
cursus Nederlands van de grond is gekomen, bestemd voor studenten met een
uitwisselingsbeurs voor Vlaanderen of Nederland. De veelal nieuwe docenten haken
daar dikwijls op in met deelname aan het Certificaat Nederlands. Zo'n cursus kan
een nieuwe kans voor het Nederlands betekenen: het docentschap in Salamanca, bij
boorbeeld, is regelrecht uit een intensieve cursus voor ERASMUS-studenten
voortgekomen. Maar niet altijd lukt deze benadering: in Murcia trok de eerste
taalcursus in 1990-1991 zoveel belangstelling dat er plannen kwamen voor een
leerstoel ‘Nederlandse Taal, Cultuur en Geschiedenis van de Lage Landen’, maar
dit stuitte op ferm verzet van andere talenstudies in Murcia.
Misschien is het onjuist te veel nadruk te leggen op datgene wat de universiteiten in
de Zuid-Europagroep verenigt. Per land, maar ook per stad zijn de verschillen in
werkelijkheid niet weg te denken en ze zullen in de toekomst wellicht alleen maar
toenemen, nu de universiteiten van Italië, Spanje en Portugal financieel autonoom
zijn geworden en hun onderwijspolitiek steeds meer naar eigen behoefte gaan invullen.
Ook bieden de universiteiten niet altijd meer onderling vergelijkbare opleidingen:
het toenemende belang, in het huidige Europa, van een grondige talenkennis
weerspiegelt zich in de opkomende universitaire vertaal- en tolkenopleidingen, terwijl
de talencentra die steeds vaker aan de traditionele universiteiten verbonden worden
aan belang winnen.
Aan de Hogeschool voor Tolken en Vertalers van de Universiteit van Triëst kan het
Nederlands als (tweede) hoofdvak gestudeerd worden, wat in Italië neerkomt op een
vierjarige cursus. Mw. R. Trampus, zelf gespecialiseerd in Nederlandse en Italiaanse
rechtsterminologie en daarnaast de ERASMUS-coördinator van de Hogeschool zorgt
samen met D. Xodo-Ross die in 1994 ricercatore is geworden en een wisselend aantal
contractanten voor Nederlands onderwijs binnen de universiteit.
Sinds 1991 is de Nederlandse taal nu ook geïntroduceerd aan de Hogeschool voor
Tolken en Vertalers van de Gemeente Milaan, met dag- en avondcursussen en waar
sinds kort het Nederlands door vierdejaarsstudenten officieel als derde taal gevolgd
kan worden.
Naast de al genoemde taalcursussen in het kader van ERASMUS, waaraan ik ook
die van Pisa wil toevoegen, gegeven door dott. R. Rizza, wordt onze taal ook
onderwezen aan het Centro Linguistico van de Universiteit van Florence. Ook aan
de universiteiten van Barcelona en Granada zijn talenscholen verbonden. Barcelona
heeft veel studenten van de Juridische en Economische Faculteit, terwijl de intensieve
zomercursus (40 uur in juli) mede voor ERASMUS-
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studenten bedoeld is. Aan het taleninstituut van Granada is enorme belangstelling
voor het Nederlands (140 studenten in de beginnerscursus).
Een ander verschil tussen de universiteiten onderling betreft de status van het
Nederlands: hoofd- of bijvak. Hier komt het essentiële verschil per land naar voren,
met Italië aan de ene en Portugal aan de andere kant. Op het Iberisch schiereiland
lijkt het Nederlands als het ware voorbestemd om ten eeuwige dage ‘Germaans
bijvak’ te blijven.
In Lissabon werkt al jaren drs. L. Crespo Fabião, wiens wetenschappelijke activiteiten
voornamelijk op het gebied van etymologie en lexicologie liggen. Het Nederlands,
begonnen als een ‘curso livre’ (vrije cursus) in het kader van de Germaanse talen,
heeft zich al in 1972-1973 ontwikkeld tot officieel keuzevak. Ook in Porto is het
Nederlands als ‘curso livre’ begonnen en vervolgens voor studenten Duits en Engels
keuzevak geworden. Mw. lic. R. Huylebrouck, heeft er in 1994 een congres
georganiseerd over Nederlands-Portugese betrekkingen. Ook bij het relatief nieuwe
docentschap in Coïmbra bestaat sinds kort de mogelijkheid om naast de ‘curso livre’
het Nederlands als keuzevak te studeren. Binnen de postdoctorale specialisatiecursus
Vertalen geeft de docente, mw. drs. A. Brink er bovendien een cursus Vertaling
Nederlands-Portugees.
In Braga ten slotte is sinds het afgelopen academisch jaar een ‘curso livre’ opgezet
door J. Dewulf.
In Spanje brengt men het Nederlands nog altijd graag onder bij het Duits, waarbij
het Nederlands als randverschijnsel beschouwd wordt.
Aan de activiteiten van de prof. asociado drs. J.A.S. Tromp zal het zeker niet
liggen. Hij heeft, met een stijgend aantal studenten, een relatief zware onderwijstaak
waar hij alleen voor staat. Het keuzevak Nederlands wordt gegeven in een aantal
jaarcursussen. Daarnaast is een tweejarige postacademische cursus opgezet aan het
Vertalersinstituut.
Ook mw. lic. A. van Raemdonck ontplooit veel activiteiten. Naast de al genoemde
taalcursussen aan het taleninstituut van haar universiteit doceert ze aan de Universiteit
van Barcelona zelf. Mw. Van Raemdonck, die in 1995 haar taak als Profesora a
tiempo completo hoopt om te zetten in die van Profesora Titular, geeft hier drie
taalcursussen en daarnaast ook literatuur.
In Salamanca, het al genoemde docentschap dat via een ERASMUS-cursus is
ontstaan, worden de lessen door roulerende lectoren gegeven. Het Nederlands loopt
er goed, en hoewel als vak nog niet officieel erkend, is het met ingang van 1993-1994
onderdeel geworden van het studieplan Germaanse Filologie.
Anders dan in Spanje en Portugal is de situatie - en zijn de perspectieven - van de
neerlandistiek in Italië, waar men aan een aantal universiteiten het Nederlands als
hoofdvak kan studeren. De verantwoordelijkheid daarvoor wordt niet altijd bekroond
met een benoeming als ‘professore associato’, laat staan als ‘professore ordinario’,
maar blijft nogal eens steken in een leeropdracht (Triëst,
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Bologna, Napels). Ook in Perugia kan men overigens, onder de vlag van filologia
germanica, Nederlands als hoofdvak studeren. Hier doceert de renaissancist prof. dr.
J.H. Meter als buitengewoon hoogleraar, bijgestaan door de Vlaamse lector lic. W.
Rayé.
Ook in Rome, het oudste docentschap van Zuid-Europa draagt prof. Meter de
verantwoordelijkheid voor het Nederlands, hier terzijde gestaan door de ricercatore
confermato mw. dott. Leemhuis-Mori, de filosoof dr. L. Spruit als lector en dott.
F.M. Messina als ‘assistente di ruolo’. Dit maakt het mogelijk dat de opleiding hier
all-round kan zijn.
Ieder jaar studeren hier enkele studenten af met tesi waar elke docent gelukkig
mee zou zijn, nu en dan met een cum laude. Aan deze Romeinse universiteit is
overigens ook, in 1990, een leerstoel voor Nederlandse en Vlaamse kunstgeschiedenis
opgericht.
Begin 1995 heeft de studierichting neerlandistiek een officiële benaming gekregen:
lingua e letteratura olandese e fiamminga. Vanzelfsprekend is tegen deze benaming
protest aangetekend.
Padova dan is de post waar de geassocieerde hoogleraar prof. F. Groppo aan
verbonden is en de lectrice mw. lic. M. Mertens. Het is een centrum van activiteiten
rond de fascinerende ontmoeting tussen Italië en de Nederlanden, met een zekere
voorkeur voor vertaalstrategieën, voor het vertalen zelf uit middeleeuwse en moderne
Nederlandse poëzie, voor het ‘vertellen’ van Nederland (Lagelandenkunde), en voor
wetenschappelijk onderzoek.
Daarnaast had Groppo een computer vol andere plannen. Deze plannen lijken
helaas op losse schroeven te staan door de ernstige ziekte die deze collega getroffen
heeft.
In Bologna - zonder hoogleraar sinds het vertrek van prof. Van Ertvelde in 1992
- is het vak door middel van een ‘affidamento’ toevertrouwd aan dott. R. Rizza,
ricercatore in de Germaanse Filologie aan de universiteit van Pisa, die publikaties
over de taalgeschiedenis van het Nederlands op zijn naam heeft staan en die hier
samenwerkt met de lector H. van der Heide.
De vereniging Olanda-Italia-Fiandre heeft in Bologna, en tevens in de jonge
afdeling van Verona onder voorzitterschap van mw. dr. L. Schram-Pighi, nog altijd
een belangrijke culturele uitstraling, en dit geldt ook voor het Vlaamse 17de-eeuwse
Jan Jacobshuis dat in Bologna een steunpunt voor de neerlandistiek is.
Ook in het Istituto Universitario Orientale in Napels wordt de verantwoordelijkheid
voor het hoofdvak Nederlands gedragen door een leeropdracht. Mw. dr. J.E. Koch,
die o.m. publikaties over Couperus op haar naam heeft staan, voor Italië het netwerk
‘Nederlands in Europa’ coördineert en secretaris is van de ‘Annali’, een van de
weinige tijdschriften in Italië waarin neerlandici hun wetenschappelijke artikelen
kwijt kunnen. Zij wordt in haar didactische taak bijgestaan door de lectrice mw. lic.
N. Wuytack.
En wat doen de studenten uit Zuid-Europa nu eigenlijk met het Nederlands? Wie aan
een Hogeschool voor Vertalers en Tolken als in Triëst afstudeert, kan nog
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altijd verzekerd zijn van werk. Wie aan een traditionele universiteit Nederlands
studeert in de hoop, met een wat ‘exotischer’ vak aan het probleem van de
werkloosheid te ontsnappen, mag van geluk spreken als hij iets vindt.
En zo niet, dan blijft hij voor de Nederlandse taal en cultuur toch altijd wel een
zwak houden.

B. Turkije
Hoewel er in Nederland zo 'n 200.000 Turkse immigranten wonen, was het tot voor
kort niet mogelijk in Turkije Nederlands te studeren. Pas in 1991 werd aan de
Universiteit van Ankara een vakgroep Nederlands opgericht, die inmiddels de eerste
licentiaten heeft afgeleverd.
De opleiding duurt in principe zes jaar. Na vier jaar studie kan men het lisans-examen
afleggen (te vergelijken met een BA), na zes jaar het yüksek lisans (doctoraal) dat
recht geeft op de titel master. Naar uit de ervaring bij andere vakgroepen blijkt, houdt
90% van de studenten het na het lisans-examen echter voor gezien en probeert een
baantje te vinden. Veel studenten Nederlands volgen de staatsopleiding tot gids,
hetgeen in dit land een lucratief beroep is. Anderen proberen werk te vinden bij een
bank, een Nederlands bedrijf of aan de slag te komen als tolk-vertaler. Of dat zal
lukken moet nog blijken.
Aangezien slechts een op de vier kandidaten die zich voor een universitaire studie
aanmelden geplaatst kan worden, is men al blij als men toegelaten wordt, tot welke
studie dan ook.
Een landelijke hoger-onderwijscommissie stelt de studentenaantallen per opleiding
vast en verdeelt de beschikbare plaatsen. Nederlands krijgt jaarlijks 25 nieuwe
eerstejaars toebedeeld. Daarvan verschijnen er een stuk of twintig, waarvan de helft
in de loop van het eerste jaar afvalt. Van de rest komt ongeveer de helft in het tweede
jaar en die vijf gaan, als het even kan over de (eerste) eindstreep: het lisans-examen.
Anders dan men misschien zou verwachten komen er maar weinig
‘gastarbeiderskinderen’ binnen met voorkennis van de taal. De nadruk in de eerste
twee jaar van de opleiding ligt daarom op de taalverwerving. In die eerstejaren staan
ook inleidingen in de ATW, de algemene literatuurwetenschap, fonetiek & fonologie,
en Nederlandkunde op het programma. De laatste twee jaar komen dan taalkunde,
letterkunde, geschiedenis en vertalen aan de orde. Deze eerste fase wordt afgesloten
met een scriptie.
Dit programma van twintig contact-uren per week voor ieder studiejaar wordt
momenteel verzorgd door vijf docenten, allen Nederlanders. De faculteit zou graag
zien dat onze vakgroep een ‘voorbereidend jaar’ zou invoeren waarin de studenten
zich voorbereiden op een toelatingsexamen Nederlands. Met vijf docenten voor het
hele programma is dit echter niet uitvoerbaar.
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Dank zij genereuze eenmalige giften van het Ministerie van Onderwijs en van de
Nederlandse Taalunie beschikt de vakgroep momenteel over een boekerij van een
2500 delen. In die bibliotheek worden ook colleges aan kleine groepen gegeven;
daarnaast staan er twee eigen collegezalen ter beschikking.
De toekomst van de vakgroep zal in belangrijke maten afhangen van de vraag of er
op korte termijn voldoende Turkse docenten beschikbaar komen. Bij de vakgroep
Dutch Studies in Leiden bereidt gelukkig inmiddels een van onze studenten zich
voor op haar doctoraal examen, terwijl een ander aan zijn dissertatie werkt. Dat is
hoopgevend. Maar er zijn op den duur minstens vier Turkse docenten nodig om het
werk van hun Nederlandse collega's grotendeels te kunnen overnemen. Dat zal te
meer nodig zijn naarmate het aantal zonderlingen dat bereid is met een naar
Nederlandse begrippen marginaal (of helemaal geen) salaris genoegen te nemen,
afneemt.
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De neerlandistiek in Centraal- en Oost-Europa
Zofia Klimaszewska (Warschau)
Als we vanuit het perspectief van de zich nu voltrekkende eenwording van Europa
terugblikken op de ontwikkeling van de neerlandistiek in Centraal- en Oost-Europa,
dan zien we niet alleen een bestendige toename van het aantal docentschappen,
medewerkers en studenten, en een hiermee gepaard gaande intensivering van de
wetenschappelijke en publicistische activiteiten, maar ook een zekere verschuiving
van zwaartepunten, het naar voren treden van een aantal dynamische centra, en een
geleidelijk maar onstuitbaar proces van integratie binnen de kringen van neerlandici
in deze regio. De politieke en economische situatie van de regio is hierbij uiteraard
van betekenis.
In de jaren zestig en zeventig, toen het IJzeren Gordijn nog bestond, was het
belangrijkste centrum van de Centraal- en Oosteuropese neerlandistiek ongetwijfeld
de universiteit van Leipzig, waar prof. G. Worgt voortbouwde op een traditie die
gesticht was door zijn grote voorganger Theodor Frings, vooraanstaand linguïst en
grondlegger van de Duitse neerlandistiek. Leipzig was in die periode een belangrijk
opleidingscentrum voor buitenlandse germanisten. Met het oog hierop was een
speciaal ‘Ausländerstudium’ in het leven geroepen, dat in de context van het verdeelde
Europa van die tijd natuurlijk vooral bestemd was om studenten uit het zogenaamde
‘Oostblok’, dat wil zeggen de toenmalige Sowjet-Unie, Polen, Tsjechoslowakije,
Hongarije en Bulgarije op te vangen. Velen van hen kregen naast hun studie Duitse
taal- en letterkunde ook een neerlandistische opleiding mee. De uitstraling van de
‘Niederländische Abteilung’ onder leiding van prof. G. Worgt zorgde ervoor dat
talrijke buitenlandse studenten besloten er nog een tweede studievak bij te nemen.
Aan de persoonlijke inzet van prof. Worgt was het te danken dat zij niet alleen
Nederlands leerden, maar ook kennis konden maken met de Nederlandse cultuur en
de sporen daarvan in Duitsland, en dat zij ook gelegenheid kregen lezingen en
gastcolleges bij te wonen van bekende linguïsten uit het Nederlandse taalgebied,
zoals Willem Pée en A. Weijnen, die geregeld Leipzig bezochten.
Aangestoken door het enthousiasme van prof. Worgt zijn verschillende in Leipzig
opgeleide neerlandici in zijn voetsporen getreden en na hun terugkeer naar hun land
van herkomst hebben zij ernaar gestreefd het curriculum germanistiek aan hun
universiteiten aan te vullen met het studievak Nederlands. De inspanningen van in
Leipzig afgestudeerde germanisten en neerlandici hebben ertoe geleid dat het
studievak Nederlands aan nieuwe universiteiten werd ingevoerd, en dat de positie
van de reeds bestaande docentschappen werd versterkt. Tijdens de in de jaren zeventig
en tachtig gehouden reünies van oud-
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studenten in Leipzig bleek telkens weer hoeveel op dit gebied gepresteerd was door
de neerlandici uit Leipzig, waartoe ook schrijfster dezes behoort.
Ook in de Sowjet-Unie was het in de jaren zestig en zeventig mogelijk in de
neerlandistiek af te studeren, met name aan de Universiteit van Moskou, waar een
bloeiend centrum opgericht was door prof. Mironow, die bekendheid heeft verworven
als auteur van talrijke wetenschappelijke publikaties en als samensteller van een
Russisch-Nederlands woordenboek.
Een ander belangrijk centrum van Nederlandse studies bestaat sinds lange tijd aan
de Karelsuniversiteit in Praag, één van de oudste universiteiten van Europa.
Hoe actief de Tsjechische neerlandici wel zijn, blijkt onder meer uit het enkele jaren
geleden verschenen grote woordenboek alsook uit de talrijke vertalingen van
Nederlands letterkundig werk. Als vertaalster heeft vooral mw. Olga Krijtová naam
gemaakt, maar zij heeft inmiddels al enkele opvolgers opgeleid.
In het voormalige Tsjechoslowakije bestonden naast Praag, dat het belangrijkste
centrum vormde, nog andere universiteiten waar men terecht kon om Nederlands te
leren: te vermelden is hier vooral Brno, maar sinds enige tijd legt ook Olomouc op
het gebied van de neerlandistiek een levendige activiteit aan de dag en in 1995 werd
daar zelfs een congres gehouden waarop neerlandici uit de meeste landen van
Centraal- en Oost-Europa aanwezig waren. Deze samenkomst heeft als doel een
organisatie in het leven te roepen die alle neerlandici uit de regio zal groeperen en
de samenwerking tussen de verschillende universiteiten zal coördineren. Dit alles
moet bijdragen tot een nauwere integratie binnen de kringen van Centraal- en
Oosteuropese neerlandici, wat overigens in overeenstemming is met de geest van
het CREPUS netwerk, in het kader waarvan het project ‘Der niederländische
Sprachraum und Mitteleuropa’ is opgezet.
Steeds vaker hebben we het over Centraal-Europa of over Centraal-Oost-Europa.
Deze term verdient de voorkeur boven de vroeger gehanteerde term Oost-Europa,
die met politieke connotaties beladen was. Ik herinner me de talrijke Colloquia
Neerlandica waarop tijdens de zgn. vergaderingen per taalgebied Oost-Europa als
zodanig apart gezet werd. Het ging dan telkens om de landen achter het IJzeren
Gordijn. Naast sprekers van Slavische talen kwamen hier ook Oostduitsers, Roemenen
en Hongaren terecht (de twee laatstgenoemde talen behoren respectievelijk tot de
Romaanse en de Fins-Oegrische taalgroep). Later maakte het begrip ‘taalgebied’
terecht plaats voor het begrip ‘regio’.
Onze landen hebben dus hun plaats teruggevonden in de regio Centraal-Oost-Europa.
Van onze partners binnen de oude constellatie missen we nu de Oostduitse centra,
met name Leipzig en Berlijn (Humboldt Universiteit), die natuurlijkerwijze
teruggekeerd zijn tot het ‘Duitse taalgebied’.
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Na de opsplitsing van Tsjechoslowakije is in de hoofdstad van de zelfstandige
Slowaakse staat, Bratislava, nu ook een docentschap Nederlands ontstaan.
Tegen het einde van de jaren tachtig verschenen op de kaart van de docentschappen
Nederlands nieuwe, in sommige gevallen bijzonder actieve centra. Als voorbeeld
kunnen we Ljubljana noemen, waar in 1989 het studievak Nederlands werd ingevoerd,
en dat inmiddels al bekendheid heeft verworven door de zomercursussen die er plaats
hebben. Het eerste docentschap in het voormalige Joegoslavië was Belgrado (1987);
dit is overigens ook vandaag nog het enige centrum voor neerlandistiek in het nieuwe
Joegoslavië.
In Hongarije verschijnen er naast het zelfstandige docentschap Nederlands aan de
ELTE-Universiteit in Boedapest, waar Nederlands als afstudeerrichting bestaat,
steeds meer centra waar Nederlands onderwezen wordt. Sinds 1989 behoort hiertoe
het Talencentrum van de Technische Universiteit. Vrij onlangs zijn daar ook nog
Debrecen en Pecs bijgekomen.
Een soortgelijke ontwikkeling is waar te nemen in Roemenië, waar naast het bestaande
docentschap in Boekarest nog twee nieuwe docentschappen zijn ontstaan: Cluj en
Timisoara. In Bulgarije is er naast Sofia ook nog Veliko Tarnovo.
In de voormalige Sowjet-Unie kan de neerlandistiek op een lange traditie bogen. De
belangrijkste centra waren Moskou en Leningrad (St.-Petersburg), waar Nederlands
al geruime tijd de status van hoofdvak geniet en waar ook veel vertaald wordt. Na
het uiteenvallen van de Sowjet-Unie zijn er nieuwe centra ontstaan in Litouwen
(Vilnius), Oekraïne (Kiev en Lviv) en Oezbekistan (Tasjkent).
In Polen werd de grondslag voor de ontwikkeling van de neerlandistiek in 1960
gelegd door prof. N. Morciniec in Wroclaw. In de loop der voorbije 35 jaar werd op
dit fundament een sterke neerlandistiek opgebouwd, en mettertijd is het docentschap
uitgegroeid tot de Erasmus-Leerstoel voor Nederlandse Taal, Literatuur en Cultuur.
Prof. Morciniec heeft een waardige opvolger gevonden in de persoon van St. Pr dota.
Een opvallend kenmerk van de ontwikkeling van de neerlandistiek in de laatste jaren
is dat dit studievak in toenemende mate zelfstandig wordt. Waar het vroeger een
onderdeel van de studie Duitse taal- en letterkunde was, vormt het nu vaak een
zelfstandige afstudeerrichting. In Warschau is de afdeling Nederlands weliswaar een
onderdeel van het Germanistisch Instituut, maar als studievak staat Nederlands sinds
het begin van de jaren negentig open voor de hele Letterenfaculteit. Weliswaar kon
Nederlands ook vroeger al, sinds het begin van de jaren tachtig, als afstudeerrichting
gekozen worden, maar deze mogelijkheid bestond alleen als aanvulling op een
germanistische basisopleiding. De positie van de neerlandistiek aan beide belangrijke
Poolse centra werd sterker naarmate
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de medewerkers hogere academische graden behaalden; verscheidene neerlandici
zijn inmiddels gepromoveerd en gehabiliteerd.
De neerlandici van Centraal- en Oost-Europa ontmoeten elkaar sinds 1981 op
regionale Colloquia Neerlandica, waarvan het eerste in 1981 in Wroclaw werd
gehouden. Eveneens in Wroclaw wordt het tijdschrift Neerlandica Wratislaviensia
uitgegeven, het enige vaktijdschrift op het gebied van de neerlandistiek in Centraalen Oost-Europa.
In toenemende mate ontwikkelen de neerlandici van de regio hun eigen leermiddelen
en vertaalwoordenboeken, die speciaal gericht zijn op de studenten Nederlands uit
een bepaald taalgebied.
Apart dienen naast de opleidingscentra voor neerlandici ook de belangrijkste centra
van vertaalactiviteiten vermeld te worden: dit zijn vooral Praag, Moskou, Warschau
en sinds enkele jaren ook Boedapest en Belgrado.
De stormachtige ontwikkeling van de neerlandistiek die in de laatste jaren waar te
nemen was, alsook de opening van de landen van de regio ten gevolge van politieke
veranderingen, bleven niet onopgemerkt. Dit blijkt uit het feit dat de Nederlandse
Taalunie de ontwikkeling van de neerlandistiek in de regio Centraal- en Oost-Europa
als één van haar prioriteiten beschouwt.
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Vijfentwintig jaar neerlandistiek in Zuid-Afrika
W.F. Jonckheere (Pietermaritzburg)
De neerlandistiek in Zuid-Afrika heeft pas een jaar geleden de donkere tunnel van
culturele boycotten, verbroken of bevroren culturele akkoorden verlaten, maar helaas
hebben jaren van isolement veel schade gedaan. Voor vele Zuidafrikaanse en uit de
Lage Landen afkomstige neerlandici leidde dit tot veel frustatie en een onvermijdelijke
vermindering van enthousiasme voor de neerlandistiek die zich ook weerspiegelde
in de academische opleiding. Waar het Nederlands een generatie geleden een geheel
vanzelfsprekend en zelfs aanzienlijk deel was van de vanouds gecombineerde cursus
‘Afrikaans en Nederlands’, moet dit vak zich nu krampachtig handhaven en koppige
pogingen aanwenden om zijn voortbestaan te bestendigen. Geen wonder dan ook dat
heel wat departementen die tot de jaren tachtig ‘Afrikaans en Nederlands’ (en heel
vroeger zelfs ‘Nederlands en Afrikaans’) genoemd werden, thans tot ‘Departement
Afrikaans’ herdoopt zijn. Dit laatste betekent dan niet noodzakelijk dat de Nederlandse
component helemaal uit het leerplan verdwenen is. Dat is echter wel het geval bij de
voormalige ‘ethnische’ campussen voor zwarten of Indiërs (Fort Hare, Zoeloeland,
het Noorden en Durban-Westville): die zijn sedert een tiental jaren helaas helemaal
voor de Neerlandistiek verloren.
Al met al zijn er toch nog veel enthousiaste neerlandici die weer vrijer ademhalen
nu de Nederlandse Taalunie een grootschalig project op touw zet om de opgelopen
achterstand in te halen. Het algemene gevoel is dat er gered moet worden wat er nog
te redden valt. En dat is niet altijd een gemakkelijke taak want de huidige generatie
studenten is veel minder eurocentrisch georiënteerd dan vroegere generaties en moet
vanuit een nul-kennis van Nederlandse taal, letteren of cultuur gemotiveerd en
enthousiast gemaakt worden. Daarvoor staat in al de departementen Afrikaans (en
Nederlands) over het algemeen weinig tijd ter beschikking omdat Afrikaans deel van
het pakket is en thans meer doceertijd dan vroeger opeist. De dagen van een 50/50
verdeling zijn voorgoed voorbij, hetgeen ook te begrijpen is in een land waar
Afrikaans een der officiële voer- en cultuurtalen is. Het Afrikaans heeft een bijzonder
levendige literatuur ontwikkeld die het buitenland nog moet ontdekken. Het gevolg
is dat het doceren van Nederlands zich in de laatste jaren is gaan beperken tot
cursussen waarin de student kennismaakt met de hoogtepunten van de Nederlandse
literaire canon. Taalstudie blijft meestal passief of historisch gericht. Slechts waar
privé initiatieven genomen worden, zoals onder meer in Port Elizabeth, kan de student
ook Nederlands leren spreken. Hierin heeft Zuid-Afrika altijd verschild van de extra
muros-neerlandistiek overal elders waar de primaire taak steeds schijnt te zijn om
de lokale student Nederlands te leren spreken. Dat aspect heeft in Zuid-Afrika nooit
de boventoon gevoerd omdat men vanouds van mening was dat Nederlands geen
vreemde taal was. Die dagen zijn ook al lang voorbij: geen
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Nederlandse tekst wordt nog zonder Afrikaanse woordverklaring uitgegeven. Omdat
de neerlandistiek in Zuid-Afrika zich helemaal in het universitaire kader afspeelt,
doe ik nu de ronde van een aantal universiteiten waar Nederlands op het programma
staat om enkele hoogtepunten van dit studievak uit de voorbije vijfentwintig jaar aan
te stippen.
De ‘open’ Universiteit van Suid-Afrika (UNISA) te Pretoria is een van de instellingen
waar het Departement Afrikaans en Nederlands tot ‘Departement Afrikaans’ werd
omgedoopt. Dit geschiedde in 1988 toen het Nederlands ook uit de eerstejaarscursus
gehaald werd. Vanaf 1995 is Nederlands alleen nog keuzevak in de BA-cursus, maar
in de postgraduate Honneurscursus kan men nog een flinke portie Nederlands van
de middeleeuwen tot de moderne tijd kiezen. Oud- en jonggedienden van deze afdeling
hebben zich ook in de voorbije jaren verdienstelijk gemaakt met belangrijke studies
en uitgaven. Men kan hier o.m. verwijzen naar de Vondelstudie Tussen hemel en hel
van S.J. Pretorius, naar G.J. de Klerks Middelnederlands en tekstuitgaven als Van
den vos Reynaerde, Elckerlijc, Beatrijs, Esmoreit, Noah, Het behouden huis waarvoor
o.m. ook H.J. en R. Schutte en H. Roos verantwoordelijk waren.
Ook de Universiteit van Pretoria, vergelijkbaar in grootte met de K.U. Leuven,
heeft zijn ‘Departement Afrikaans’. De hoeveelheid gedoceerde Nederlandse
literatuurstudie is in de drie BA-jaren aanzienlijk verminderd en/of via
genrebenadering gekoppeld aan Afrikaans. Op nagraads vlak wordt de schade echter
weer ingehaald en werd in de afgelopen jaren te Pretoria een groot aantal Masters
en doctorale scripties voltooid. Pretoria munt al vele jaren uit door de grote
hoeveelheid studies en Nederlandse tekstuitgaven die diverse medewerkers van dat
departement verzorgd hebben. A.P. Grové gaf onder meer Vondels Lucifer en
Gebroeders en een paar romans van Van Schendel en Elsschot uit, terwijl H. Ohlhoff
de abele spelen Esmoreit en Lippijn voor zijn rekening nam, evenals (samen met F.
Strydom) de anthologie Van Middeleeue tot Goue Eeu.
Aan de Randse Afrikaanse Universiteit (RAU), een der twee universiteiten van
Johannesburg, waar ook een ‘Departement Afrikaans’ gevestigd is, bestaan de
cursussen voor een derde uit Nederlandse taal (met een sterk taalhistorische
component) en letteren van de Middeleeuwen tot heden. Vooral J.C. Conradie heeft
zich in dat departement verdienstelijk gemaakt op het gebied van de neerlandistiek,
o.m. met zijn boek Taalgeschiedenis (1986) en diverse artikelen en referaten waarin
Nederlands en Afrikaans vergelijkenderwijs bestudeerd worden.
Terwijl RAU pas van 1968 dateert, heeft de andere (veel oudere en Engelstalige)
universiteit van Johannesburg, de Universiteit van de Witwatersrand een langere
neerlandistiek-traditie, die zij thans met een helaas klein aantal tweede- en
derdejaarsstudenten moeilijk, maar op hoog niveau, handhaaft. Vooral het werk van
E. Raidt, de ‘grande dame’ van de Neerlandistiek in Zuid-Afrika, moet in de context
van dit departement genoteerd worden. Haar Afrikaans en sy Europese verlede was
een mijlpaal op het gebied van de historische taalkunde.
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E. Jansen en G. Olivier lieten in 1988 Praktiese Nederlands verschijnen, een nuttig
en veel gebruikt werk.
Aan enthousiasme voor Nederlands is geen tekort aan de Universiteit van de Oranje
Vrystaat (Bloemfontein) maar veel tijd blijft er niet voor over op het programma:
slechts een ‘module’ van 12 colleges per semester, resultaat van een evolutie die zich
ook elders heeft voorgedaan. In tegenstelling met vroeger én om de studie relevanter
te maken voor de moderne student probeert men de klemtoon thans te leggen op de
recente culturele ontwikkelingen in de Nederlanden.
Aan de Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys gaat men prat
op een (voor Transvaal) lange Nederlandse traditie die in 1869 begon. Zoals elders
vormt het Nederlands in de afdeling Afrikaans en Nederlands een derde van de cursus
met als bijzondere component in de Honneurscursus ‘Afrikaanse en Nederlandse
kinder- en jeugdliteratuur’. Onder leiding van J. van der Elst en anderen heeft
Potchefstroom in de laatste vijfentwintig jaar een belangrijk aantal postgraduate
kandidaten opgeleverd die zich met Nederlandse onderwerpen heeft beziggehouden.
Van der Elst was ook initiatiefnemer en redacteur van het letterkundig overzicht
Momente in die Nederlandse Letterkunde (1988).
Van de Nederlandse traditie aan de Universiteit van Stellenbosch blijft niet zoveel
meer over in het Departement Afrikaans en Nederlands, aangezien het Nederlands
thans, nog maar ongeveer 20% van de cursus uitmaakt. Opvallend is wel dat in het
onderzoek en de cursussen neerlandistiek de aandacht uitgaat naar de koloniale
(hoofdzakelijk Zuidafrikaanse) Nederlandse tekst. Vooral S. Huigen is zich met
theoretische problemen rond het onderzoek naar koloniale literatuur gaan bezighouden.
De andere neerlandici als L. Spies, D. van Zyl richten zich op de moderne Nederlandse
literatuur. E. Britz verzorgde tekstuitgaven (bij voorbeeld van Hermans, Hamerlink)
in de bekende reeks ‘Literatuur van die Lae Lande’, een belangrijk initiatief dat de
Kaapse uitgever Koos Human in de jaren zeventig lanceerde. J.C. Kannemeyer, die
zelfstandig werkt in Stellenbosch, heeft met vele publikaties (o.m. Nederduitse
digkuns, Die bevestigende vlam) zijn grote belangstelling en liefde voor de
Nederlandse literatuur betoond.
De Universiteit van Wes-Kaapstad had al in 1981 met Nederlandse taalverwerving
geëxperimenteerd toen zij met een zelfstandige vak- en afstudeerrichting Nederlands
begon. Onder leiding van W. van Zyl floreerde deze afdeling zozeer dat in 1985
jonge Nederlandse docenten als E. Venema, S. van der Ree en S. Huigen aangesteld
konden worden. Bezuinigingen en een dalend aantal kandidaten hebben helaas een
einde gemaakt aan dit initiatief zodat Nederlands thans alleen nog in de gewone
cursussen Afrikaans en Nederlands aangeboden wordt.
Dankzij de vele inspanningen en het wakend oog van R. Pheiffer heeft de
neerlandistiek zich steeds op een hoog peil gehandhaafd aan de Engelstalige
Universiteit van Kaapstad. Het is een opvallend verschijnsel aan de Engelstalige
universiteiten van Zuid-Afrika (Witwatersrand, Kaapstad, Rhodes, Durban en
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Pietermaritzburg) dat de neerlandistiek daar al vele tientallen jaren op een hoog peil
gehandhaafd werd en dat daar gewoonlijk meer cursussen Nederlandse literatuur
werden gegeven dan aan Afrikaanse universiteiten. Dit is een stand van zaken die
nu wel aan het veranderen is vanwege het teruglopend aantal studenten en het vormt
een gegronde vrees voor het voortbestaan van de departementen.
Nederlands verdwijnt vanaf 1995 ook als verplichte component uit de
eerstejaarscursus in Kaapstad, maar uniek is het feit dat studenten daar thans als
keuzevak een cursus over de Nederlandse film kunnen volgen. Sedert de aanstelling
van R. Wolfswinkel in 1989 en mede dankzij de financiële steun uit Nederland wordt
in de overige cursussen, naast de traditionele Nederlandse literatuurstudie, ook sterk
de klemtoon op de Nederlandse cultuurgeschiedenis gelegd. Wolfswinkel liet vorig
jaar een studie Tussen landverraad en vaderlandsliefde bij de Amsterdam University
Press verschijnen.
De volledige cursus Nederlands die in het departement Afrikaans en Nederlands
25 jaar geleden aan de vrij jonge Universiteit van Port Elizabeth werd opgericht, is
door een gebrek aan belangstelling nooit een succes geweest. Dit verplichtte deze
universiteit haar heil te zoeken in de traditionele cursus ‘Afrikaans en Nederlands’
die echter het voordeel had dat de Nederlandse component ervan tussen 1968 en
1978 door moedertaalsprekers als Y. Stoops, W. Jonckheere, L. Renders aangeboden
werd. Dit departement is een van de weinige waar thans kandidaten opgeleid worden
voor het Certificaat Nederlands als vreemde taal. Hiervoor is T. Puttemans
verantwoordelijk. In 1993 en 1994 legden 22 studenten met succes de examens af.
Grahamstown, bekend voor zijn jaarlijks festival, is ook bekend door de
Rhodes-universiteit met zijn departement Afrikaans en Nederlands dat op een lange
traditie van Afrikaanse schrijvers (W.E.G. Louw, A. Brink, E. van Heerden) en
neerlandici boogt. De meest illustere onder laatstgenoemden waren R.A. Mulder
(ook bekend als de dichter W. Hessels) en R. Antonissen, beiden behorend tot de
meest spitsvondige literaire critici die ooit naam gemaakt hebben in Zuid-Afrika.
Laatstgenoemde was onder meer uitgever van de veel gebruikte en herdrukte
bloemlezing Digkuns van die Nederlande. Ondanks groot enthousiasme voor
Nederlandse taal en letterkunde onder de docenten, is een teruglopend aantal studenten
er thans schuld aan dat het voortbestaan van de component Nederlands ernstig
bedreigd wordt. Uniek in de cursussen is het feit dat Van Heerdens verhalen en
romans in het Nederlands vertaald zijn en als zodanig als bijzonder lesmateriaal
gebruikt kunnen worden.
Last but not least: de Universiteit van Natal, die uit twee campussen bestaat, nl.
Durban en Pietermaritzburg: hier wordt ook een verbeten strijd geleverd tegen de
afkalving van de Nederlandse dijken in Zuid-Afrika. In beide departementen Afrikaans
en Nederlands kon het Nederlands niet meer als verplicht eerstejaarsvak standhouden,
wel als een keuzecomponent voor hen die plannen hebben om in deze afdeling hun
hoofdvak te kiezen. Durban experimenteert sedert 1994 ook met een Nederlandse
taalverwervingscursus. R. Gilfillan, die nauw betrokken is bij het doceerwerk over
de Nederlandse letterkunde,

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1995

125
organiseerde in 1993 ook het zevende ‘Kongres vir Neerlandici’ tijdens hetwelk de
Suider Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN) werd opgericht en J. van
der Elst als voorzitter verkozen. De Zuidafrikaanse congressen voor Neerlandistiek
worden al sedert 1977 gehouden aan diverse universiteiten. Vroeger durfden daar
hoogstens twee of drie buitenlandse neerlandici aanwezig zijn, maar sedert 1991 stelt
men vast dat deze congressen zeer aantrekkelijk zijn geworden voor vakgenoten van
Los Angeles tot Moskou.
Tijdens het congres te Durban besloot de SAVN ook om een tijdschrift op te richten
dat Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans gedoopt werd en waarvan de hoofdredactie
aan W. Jonckheere werd toevertrouwd, die te Pietermaritzburg Nederlands doceert.
Het eerste nummer daarvan verscheen in november 1994. Laatstgenoemde heeft in
de loop der jaren ook geannoteerde uitgaven van werk van Gijsen, Van Hoeck,
Daisne, De Hartog en anderen verzorgd en liet onlangs een boek, Die Lae Lande in
perspektief, verschijnen.
De conclusie uit het voorgaande is dat het Zuidafrikaans enthousiasme voor de
neerlandistiek dat al bijna een eeuw oud is, gestadig voortduurt en zich op een hoog
academisch niveau handhaaft. Daarvan zijn de zeven congressen ‘vir Neerlandistiek’,
evenals de constante stroom van artikelen, geannoteerde tekstuitgaven en zelfstandige
studies in de laatste vijfentwintig jaar het bewijs. Toch heeft de periode van de
culturele boycot door Nederland en België ook enorm veel schade gedaan en een
zekere achteruitgang in de hand gewerkt die men thans met de inspanning van de
Taalunie ongedaan probeert te maken. Een opleving in de belangstelling kan evenwel
duidelijk vastgesteld worden. Of die na de drie jaar durende hulpactie van de Taalunie
nog zal voortduren kan niemand zeggen. Sommigen willen daar wel aan twijfelen
omdat de universiteiten in Zuid-Afrika in grote geldnood zitten. Dit zou kunnen
leiden tot het schrappen van Nederlands, een taal waarvan de studie volgens sommigen
een luxe is die Zuid-Afrika zich thans niet kan permitteren. De onzekerheid die bij
studenten en docenten heerst over de rol en het belang van het Afrikaans in de huidige
nieuwe bedeling heeft tot gevolg dat ook het Nederlands in de klem zit. Grote
Zuidafrikaanse uitgeverijen beginnen op het ogenblik niet aan Nederlandse
manuscripten. De zo verdienstelijke reeks ‘Literatuur van die Lae Lande’ van
Academica wordt niet meer uitgebreid. Ook de reeks ‘Middelnederlandse tekste vir
Suid-Afrika’ moest twee jaar geleden stop gezet worden. Eenieder hoopt echter dat
de financiële injectie van meer dan drie ton van de Taalunie wonderen zal doen voor
de neerlandistiek in Zuid-Afrika. Moge die wens waarheid worden!
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Het Nederlands in Azië
Kees Groeneboer - Hans Groot - Herman Poelman (Jakarta)
Menigeen zal zijn wenkbrauwen fronsen als er gesproken wordt over het Nederlands
in Azië. En inderdaad speelt het Nederlands in Azië een bescheiden rol. In Australië
evenwel wordt nog op enkele universiteiten Nederlands als keuzevak onderwezen.
In Maleisië gebeurt dit te Kuala Lumpur op twee universiteiten. In India wordt
Nederlands gegeven aan de universiteit van Pondicherry en sinds dit voorjaar ook
te Goa, in Japan aan universiteiten te Kyoto, Osaka en Tokyo en in Zuid-Korea te
Seoul. Rekent men ook Israël tot Azië dan moeten nog de universiteiten van Jeruzalem
en Tel Aviv vermeld worden. Hoewel het in de meeste gevallen gaat om kleine
aantallen studenten, neemt vooral in Korea de belangstelling voor het Nederlands
steeds meer toe. Nieuw-Zeeland ten slotte mag zich sedert enkele jaren verheugen
op een nieuwe impuls voor het Nederlands aan de universiteit van Auckland, waar
sinds 1992 een lector Nederlandse taal- en letterkunde is benoemd, en waar het aantal
studenten dat Nederlands als bijvak volgt, gestadig toeneemt.
Om aldus iets over het Nederlands in Azië te vertellen moeten we ons vooral
concentreren op Indonesië. Indonesië viert dit jaar het vijftigjarig bestaan van de
republiek. Vijftig jaar geleden speelde het Nederlands er uiteraard nog een belangrijke
rol in het maatschappelijk leven - ruim anderhalf miljoen Indonesiërs spraken
toentertijd Nederlands. Dit was weliswaar nog geen twee procent van de totale
bevolking, maar toch was de situatie wel zo dat tegenover elke Nederlander er zeker
acht Nederlandssprekende Indonesiërs stonden. Hun aandeel op het totale aantal
Nederlandssprekenden in de wereld - vijftien miljoen in de jaren veertig - was maar
liefst tien procent. Toch is het Nederlands in de koloniale tijd nooit de algemene
verkeerstaal geworden in Indonesië; die functie had van oudsher het Maleis, het
huidige Bahasa Indonesia.
Sedert de onafhankelijkheid is onze taal in Indonesië geen ‘levende’ taal meer in
eigenlijke zin, hoewel met de afschaffing ervan als bestuurstaal en als onderwijstaal
het Nederlands uiteraard niet meteen uit de archipel verdwenen was. Ook nu nog
spreken de indertijd Nederlandstalig opgeleide en opgegroeide Indonesiërs, voor wie
Nederlands vaak een ‘tweede moedertaal’ was geworden, in informele sfeer onderling
soms nog graag Nederlands: gesprekken waarbij Indonesisch en Nederlands worden
afgewisseld en waar doorheen ook nog vaak allerlei Engelse woorden en
uitdrukkingen worden gemengd. Bovendien volgen er jaarlijks nog steeds duizenden
Indonesiërs Nederlandse cursussen, overal in de archipel. Hierdoor neemt het gebruik
van het Nederlands als omgangstaal natuurlijk niet meer toe. Het Nederlands in
Indonesië speelt nu vooral de rol van bronnentaal, en wel in twee opzichten. Allereerst
is het de taal die nodig is voor studie op velerlei terrein, voor bronnenonderzoek in
bibliotheken en archieven; het is de toegang tot de kennis die in het Nederlands ligt
opgeslagen over het
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Indonesische verleden. Maar daarnaast heeft het Nederlands natuurlijk ook nog een
geheel andere functie: het vormt immers dé toegangstaal tot de Nederlandse en
Vlaamse cultuur. Het is de voorwaarde om kennis te kunnen verwerven van het
moderne Nederland en Vlaanderen. Juist vanwege het verleden kan het Nederlands
voor Indonesië de aangewezen contacttaal zijn met Nederland en Vlaanderen en
daarmee de culturele sluis vormen naar het hedendaagse Verenigd Europa.
Het onderwijzen van de Nederlandse taal in Indonesië heeft vooral te maken met
de twee bovengenoemde factoren. Overal in het land worden er aan universiteiten
cursussen Nederlands als bronnentaal gegeven, voor bijvoorbeeld juristen, historici,
islamologen, javanologen, archeologen, kortom voor al wie Nederlandstalige bronnen
moet kunnen raadplegen of tenminste kennis moet hebben van de op het vakterrein
gangbare terminologie, die in veel gevallen aan het Nederlands is ontleend. Tot voor
kort werd dit onderwijs meestal verzorgd door oudere Indonesiërs die in het verleden
een Nederlandstalige opleiding hadden gekregen, maar meer en meer wordt deze
generatie nu vervangen door jongere docenten die hier speciaal toe worden opgeleid.
Vijfentwintig jaar geleden werd met het oog hierop aan de Universitas Indonesia
te Jakarta, de grootste staatsuniversiteit van het land, een vijfjarige studierichting
Nederlandse taal- en letterkunde geopend. Enkele honderden studenten hebben deze
opleiding inmiddels met succes afgerond. Een aantal van hen kreeg in Nederland
een vervolgopleiding bij de vakgroep Nederlandkunde te Leiden. Eenmaal terug in
Indonesië werden zij veelal als docent ingezet bij de afdeling Nederlands te Jakarta.
De laatste paar jaar is op deze wijze de oudere generatie docenten vrijwel volledig
vervangen door jonge Indonesiërs. Van het team van twintig docenten behoren er
thans nog drie tot de oudere generatie, terwijl van de overige zeventien de gemiddelde
leeftijd rond de dertig jaar ligt. Zeven van hen hebben inmiddels een M.A.-graad
verworven op het gebied van de neerlandistiek, twee zijn daarvoor in opleiding en
één van hen is eind 1994 te Leiden gepromoveerd op het gebied van de Nederlandse
lexicologie. Binnen de afdeling wordt momenteel gewerkt aan een proefschrift op
het gebied van het Indisch-Nederlands, terwijl twee andere stafleden voorbereidingen
treffen voor het schrijven van een dissertatie op het terrein van de letterkunde.
In het verleden werd de studierichting ondersteund door enkele door het
Nederlandse Ministerie van Onderwijs uitgezonden neerlandici, die een groot deel
van het onderwijs in de kernvakken (taalkunde, letterkunde, nederlandkunde) voor
hun rekening namen. Nu wordt het onderwijs volledig door Indonesische docenten
gegeven. Wel ontvangt de afdeling nog steun van de Nederlandse Taalunie, die sedert
eind 1994 een neerlandicus in Jakarta heeft gestationeerd als academisch adviseur
voor de neerlandistiek in Indonesië. Tegelijkertijd is er vanwege de Taalunie een
gastdocentenprogramma van start gegaan en komen Nederlandse en Vlaamse
gastdocenten voor de periode van een paar maanden het onderwijs in een bepaald
vakspecialisme versterken. Dit kalenderjaar worden vier gastdocenten ingezet,
achtereenvolgens op het gebied van de Nederlandse taalkunde, taalverwerving en
taalbeheersing, letterkunde en vertaalwetenschap.
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Terwijl hun werkzaamheden in de eerste plaats gericht zijn op de Seksi Belanda van
de Universitas Indonesia, zijn zij ook actief met gastcolleges en lezingen bij andere
universiteiten in het land. Bovendien zijn zij betrokken bij de activiteiten van het
Erasmus Taalcentrum te Jakarta, alwaar zij participeren in het opleidingsprogramma
van jonge docenten Nederlands en in docentenbijscholingsactiviteiten.
De afdeling Nederlands van de Universitas Indonesia telt momenteel zo'n tachtig
studenten die een vijfjarige universitaire opleiding volgen, terwijl ruim honderddertig
studenten er een driejarige meer vakgerichte opleiding volgen, gericht op functies
in de toeristische sector, de kantooradministratie, de reclamesector en de
uitgeverswereld. Sedert twee jaar is er ook te Semarang een dergelijke driejarige
beroepsopleiding van start gegaan - deze telt nu een dertigtal studenten -, terwijl er
in andere grotere steden plannen voor dergelijke opleidingen bestaan, zoals in
Bandung, Ujung Pandang, Medan.
In alle gevallen bestaat er een nauwe samenwerking met het Erasmus Taalcentrum
te Jakarta, de onderwijsafdeling van het Nederlands Cultureel Centrum Erasmus
Huis. Dit Taalcentrum heeft als voornaamste taak kennis van de Nederlandse taal
uit te dragen in Indonesië en nabij gelegen landen. Het doet dit met steun van het
Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het Ministerie
van Buitenlandse Zaken, en de Nederlandse Taalunie. Het Taalcentrum organiseert
algemene communicatieve cursussen, maar ook intensieve cursussen voor Indonesiërs
die naar Nederland gaan voor studie of anderszins. In de laatste vijftien jaar hebben
bijna 20.000 Indonesiërs gebruik gemaakt van de educatieve diensten van het Erasmus
Taalcentrum. In 1994 volgden meer dan 1.400 Indonesiërs een cursus aan het Erasmus
Taalcentrum. In hetzelfde jaar werd voor de tweede keer een vertaalconcours
georganiseerd, gericht op Indonesiërs die het Nederlands goed beheersen en die hun
diensten willen aanbieden voor het toegankelijk maken van Nederlandstalige bronnen.
De meeste van de vijfentwintig docenten zijn afkomstig van de Universitas Indonesia
en hebben vaak een aanvullende opleiding gehad in Nederland. Daarnaast zijn er
ook oudere docenten met ruime ervaring die het Nederlands als tweede moedertaal
beheersen. Een aantal van de jongere docenten is tevens verbonden aan de afdeling
Nederlands van de Universitas Indonesia. De steun van het Ministerie van Onderwijs
bestaat uit de financiering van twee uitgezonden neerlandici en een jaarlijkse subsidie
voor taalprojecten.
Het Erasmus Taalcentrum onderhoudt in het gehele land nauwe banden met allerlei
(universitaire) instellingen waar Nederlandse taallessen worden georganiseerd. Een
belangrijke activiteit is de opleiding van jonge docenten Nederlands die overal waar
nodig het Nederlands als bronnentaal kunnen doceren. In samenwerking met de
Universitas Indonesia wordt momenteel gewerkt aan de samenstelling van speciaal
lesmateriaal, gericht op de verschillende vakdisciplines waarvoor het Nederlands als
bronnentaal van belang is.
In december 1995 zal er aan de Universitas Indonesia een Kongres Studi Belanda
worden gehouden. Op dat congres, dat in het teken zal staan van de
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vijftigjarige onafhankelijkheid van Indonesië zal één dag worden gewijd aan Indonesië
en Nederland: de culturele beïnvloeding, één dag aan Het Nederlands in Indonesië,
met speciale aandacht voor de problematiek van het Nederlands als bronnentaal,
terwijl op de laatste dag het thema Indonesië in de Nederlandse film en literatuur
centraal zal staan. De helft van de tweeëntwintig geplande lezingen zal worden
verzorgd door docenten van de afdeling Nederlands zelf, ter presentatie van de eigen
onderzoeksresultaten. Na afloop van het congres zullen de voordrachten in een
tweetalige uitgave worden gepubliceerd.
Indien er gesproken wordt over het Nederlands in Azië, zo moge uit het
voorafgaande blijken, dan gaat het voornamelijk om het Nederlands in Indonesië.
Vanuit het perspectief van het Nederlands als bronnentaal echter blijft onze taal van
belang in landen en gebieden die vroeger onder Nederlandse dominantie hebben
gestaan. In verband daarmee heeft het Erasmus Taalcentrum plannen opgevat om in
het voorjaar van 1997 een regioconferentie te organiseren waar deze problematiek
centraal zal staan. Functie, betekenis en onderwijsnoden van het Nederlands als
bronnentaal in Taiwan, Japan, Maleisië, Thailand, India, Sri Lanka, Nieuw-Zeeland,
Australië en natuurlijk ook in Indonesië zullen dan aan de orde worden gesteld.

Erratum:
Op bladzijde 56 van NEM-2, mei 1995, is abusievelijk een noodzakelijk onderschrift
bij een illustratie niet opgenomen. Onder de afgebeelde politieke advertentie hoort
te staan: uit De Standaard, 11/12 december 1993. Onze excuses voor deze omissie.
De redactie.
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