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[Neerlandica extra Muros - februari 1998]
De studie van Nederlandse kunst in Amerika
Walter Liedtke (New York)*
De studie van Nederlandse kunst in de Verenigde Staten is opmerkelijk vanwege
haar gevarieerdheid en overvloed - net zoals zoveel aspecten van het Amerikaanse
leven. Dit zijn weinig scherp omschreven kwaliteiten, maar toch ook weer niet zo
vaag dat ze ook gelden voor Franse, Duitse, Engelse of zelfs Nederlandse
kunsthistorici. Nederlandse wetenschappers zouden dat misschien betwisten en wijzen
op de verschillende kunsthistorische richtingen in Utrecht, Leiden, Amsterdam en
elders als bewijs van hun eigen intellectuele hoorn des overvloeds. Maar zo'n
tegenwerping zou aan een Amerikaanse wetenschapper nou juist zijn gelijk bewijzen,
gewend als die is om net zo goed Vlaamse schilderkunst als Nederlandse kunst te
bestuderen, of allebei (zoals Julius Held, Egbert Haverkamp, Begemann, J. Richard
Judson, Leonard Slatkes, Svetlana Alpers, David Freedberg, Peter Sutton, Susan
Koslow en vele anderen). Vanuit transatlantisch perspectief vormen de Nederlanden
in de periode van ongeveer 1400 tot 1700 één enkel, buitengewoon vruchtbaar gebied,
dat wordt bijeengehouden door de noodzaak de taal te leren en door een
diepgewortelde continuïteit tussen de Noord- en Zuid-Nederlandse kunst.
Logisch gevolg daarvan is misschien dat Amerikaanse studies van Nederlandse kunst
zelden de grondigheid van Nederlands onderzoek vertonen. Weinig Amerikanen
bijvoorbeeld, vooral degenen die in Amerika geboren zijn, hebben het geduld of de
gelegenheid gehad archivalia te publiceren zoals Bredius, Hofstede de Groot, Van
Eeghen, Miedema, Dudok van Heel, Briels, Bok en anderen. (Opvallende uitzondering
is J. Michael Montias, opgeleid als economisch historicus, die vertrouwd is met
verschillende Europese culturen en zoals bekend ervaring in de Delftse archieven
heeft opgedaan: zie de bibliografie hierna.) Maar nogmaals, als men de situatie in
Amerika met die in andere landen vergelijkt, kan men maar een enkele Engelse of
Duitse bezoeker noemen (Volker Manuth van het Rembrandt Research Project
bijvoorbeeld) vergeleken met de vele Amerikanen die zeventiende-eeuwse
Nederlandse bronnen en Nederlandse sociale, economische en politieke geschiedenis
kunnen lezen en die regelmatig het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie
in Den Haag en de Nederlandse musea bezoeken en zo nu en dan de verschillende
stadsarchieven. En behalve Alpers' reusachtige radijs die in 1626 was ‘washed’ in
plaats van ‘grown’ (gewassen) (The Art of Describing, p.183), vindt men in
Amerikaanse studies vrijwel nooit de enormiteiten als gevolg van wanbegrip van het
Nederlands die regelmatig voorkomen in een Franse tekst als Gérard de Lairesse
van Alain Roy (Paris, 1992; zie Lyckle de Vries in Oud Holland, 1995, p. 113) en
die een simpele transcriptie in de catalogus van Vlaamse schilderijen in het Prado te
Madrid van M. Diaz Padron (1975; zie H. Vlieghe in Art Bulletin, 1979, 651-
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653) tot onbegrijpelijkheid toe ontsieren. Eerlijkheidshalve moet men toegeven dat
de universitaire en museale systemen in de Romaanstalige landen, om nog maar niet
te spreken van hun traditionele superioriteitsgevoel tegenover hun eigen culturele
erfgoed, de serieuze studie van Nederlandse kunst dermate hebben ontmoedigd dat
men, als het niet was om de energieke conservator van het Louvre, Jacques Foucart,
zou kunnen zeggen dat er ongeveer evenveel recente bijdragen tot het
onderzoeksterrein zijn in Frankrijk, Spanje en Italië tezamen als in Japan.
Deze waarnemingen, die typisch Amerikaans zijn in hun provocerend karakter
(hierin sta ik naast professor Alpers en de Amerikaanse uitwijkeling Gary Schwartz)
doen vragen rijzen over culturele verschillen, zoals de mogelijkheden Nederlandse
kunst te bestuderen aan Amerikaanse universiteiten en in musea, en de geschiedenis
van de Amerikaanse smaak. Zo werd toekomstige onderzoekers niet voorgehouden
dat geen enkele Nederlandse schilder ooit het niveau heeft gehaald van, bijvoorbeeld,
Raphael, Poussin of Velasquez. Integendeel: Nederlandse kunstenaars werden omarmd
als voorbeelden voor onze eigen kunstenaars (van ongeveer 1830 tot ongeveer 1900).
Evenzo werd de geschiedenis van de Nederlanden in de zeventiende eeuw - of, meer
in het bijzonder ‘The Rise of the Dutch Republic’ om John Motleys titel van 1852
te lenen - gebruikt als een inspirerende analogie met onze eigen Amerikaanse
geschiedenis en aard.
Het is de moeite waard deze punten wat meer in detail te bekijken. Om te beginnen
met de huidige situatie: er zijn aan een verrassend groot aantal Amerikaanse
universiteiten en onderzoeksscholen cursussen Nederlandse kunst gegeven en
dissertaties over Nederlandse onderwerpen voltooid. De ledenlijst van de Amerikaanse
vereniging Historians of Netherlandish Art geeft een indicatie van de academische
rijkdommen die gedolven kunnen worden aan instellingen als Brandeis, Brooklyn,
Brown, California, Chicago, Cincinnati, Columbia, Delaware, Duke, Harvard, John
Hopkins, Maryland, Michigan, New York University, North Carolina, Oberlin, Ohio
State, Princeton, Queens, Rutgers, Stanford, Temple, Vassar, Wisconsin en Yale om
enkele van de meest voor de hand liggende voorbeelden te noemen. Een belangrijke
bron bij deze instellingen, en bij enkele die niet genoemd zijn (bijvoorbeeld Bowdoin,
Dartmouth, Penn State, Smith, Williams en Wesleyan), vormt het verschijnsel van
de universitaire kunstcollecties, waarvan sommige zich hebben toegelegd op
Nederlandse schilderijen, tekeningen en prenten. Een van de bekendste voorbeelden
is het Oberlin College in Ohio, waar Wolfgang Stechow van 1940 tot 1963 doceerde;
hij regelde de verwerving van belangrijke schilderijen als St. Sebastian verpleegd
door St. Irene van Hendrick ter Brugghen (zie het artikel van Kuretsky).
Het noemen van de naam Stechow herinnert ons eraan dat veel ‘Amerikaanse’
onderzoekers van Nederlandse kunst uit Europa afkomstig waren. Deze ‘Natie van
Immigranten’ om een nu in diskrediet geraakte aanduiding in herinnering te roepen,
profiteerde enorm van de komst van joodse geleerden (onder
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wie Bernard Berenson, Albert Einstein, Erwin Panofsky en Meyer Shapiro) waaronder
uitnemende onderzoekers van Noord-Europese kunst als Julius Held (actief in Amerika
van 1937 tot op de dag van vandaag) en Jacob Rosenberg. Naast geleerden die Europa
ontvluchtten waren er ook die om andere redenen naar het ‘Land der Onbegrensde
Mogelijkheden’ trokken zoals Wilhelm Valentiner, vanaf de jaren twintig tot in de
jaren vijftig de invloedrijkste autoriteit op het gebied van de Nederlandse kunst in
Amerika. Al voor die tijd organiseerde Valentiner als conservator van het Metropolitan
Museum of Art in New York de uitgebreide presentatie van Nederlandse schilderijen
op de Hudson-Fulton tentoonstelling van 1909, en adviseerde hij gewiekste
verzamelaars als Peter Widener en John G. Johnson in Philadelphia. Na de Eerste
Wereldoorlog keerde Valentiner uit Duitsland terug in Amerika, werkte van 1924
tot 1944 als directeur van het Detroit Institute of Arts en was in de jaren vijftig
directeur, dat wil voornamelijk zeggen: inkoper, bij het North Carolina Museum of
Art. Net zoals Stechow de aankoop van de kunst van Nederland en de Nederlanden
stimuleerde in Oberlin en het nabijgelegen Cleveland, was Valentiner grotendeels
verantwoordelijk voor de verrassend rijke Nederlandse verzamelingen in Raleigh en
vooral in Detroit. Julius Held bewerkstelligde sinds de jaren vijftig hetzelfde in Ponce,
Puerto Rico.
Valentiner was conservator en connaisseur, geen docent en geen kunsthistoricus
gespecialiseerd in Nederlandse kunst in dezelfde zin als Held, Rosenberg en Stechow.
De dageraad van de gouden eeuw voor de studie van Nederlandse kunst in Amerika
brak aan in de jaren zestig van deze eeuw, toen Stechow nog veel invloed had, Held
zich halverwege zijn lange loopbaan bevond, Seymour Slive al in Harvard doceerde
en Haverkamp Begemann in Yale (en later aan het Institute of Fine Arts van New
York University). Onder de Amerikaanse wetenschappers die dissertaties schreven
onder leiding van Slive vinden we Ann Jensen Adams (over Thomas de Keyser),
Alice Davies (Allart van Everdingen), Susan Kuretsky (Ochtervelt), William Robinson
(Maes), Frank Robinson (Metsu), Arthur Wheelock (optica en perspectief in Delft)
en verschillende anderen. Tot Begemanns talrijke leerlingen die een doctoraat
verwierven behoren Alan Chong (over Cuyp), Stephanie Dickey (opdrachtgevers
van Rembrandts portretten), Thomas Kren (de Nederlandse Bamboccianti in Rome),
Otto Naumann (Frans van Mieris), Nanette Salomon (de slaap in de Nederlandse
kunst), Joanneath Spicer (Roelant Savery) en Peter Sutton (Pieter de Hooch). Toen
schrijver dezes zich opmaakte om in 1971 aan het Courtauld Instituut (Londen) te
beginnen, keek hij met argusogen en bewondering naar Begemann en Slive, die als
wetenschapper en docent in Amerika een niet weg te cijferen invloed hadden (en
hebben).
De bredere context waarin deze academische bloei moet worden gezien, is de
geschiedenis van het verzamelen van Nederlandse kunst in Amerika en onze
koestering (vooral in de negentiende eeuw) van waarden die we met de Nederlanders
gemeen dachten te hebben. Mijn lange artikel over dit onderwerp (zie de Bibliografie)
werd gepubliceerd in het Engels en - in een uitstekende
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Nederlandse vertaling - in de tentoonstellingscatalogus van het Mauritshuis: Hollandse
meesters uit Amerika (1990).
De eerste golf van het verzamelen van Nederlandse kunst was een blijk van de
groeiende belangstelling voor Europese kunst en handel na de Amerikaanse revolutie
(1776-83), in het bijzonder van ongeveer 1800 tot 1830. Verzamelaars als Robert
Gilmor Jr. uit Baltimore, die enige tijd werd geadviseerd door Cornelis Apostool, de
directeur van het Koninklijk Museum (het latere Rijksmuseum) te Amsterdam,
kochten Europese schilderijen van verschillende scholen maar gaven om een aantal
redenen de voorkeur aan Nederlandse. Sommigen van hen laten zich sociologisch
vergelijken met de 17de-eeuwse Hollandse kopers, bijvoorbeeld omdat Amerikaanse
verzamelaars doorgaans handelaren en fabrikanten uit de burgerij waren die vooral
waardering hadden voor de waarheidsgetrouwe afbeelding, het vakmanschap en de
weerspiegeling van hun eigen dagelijkse beslommeringen (dat is: gezin en werk) in
de kunst. Het is wat ironisch dat veel Nederlandse schilderijen die werden verworven
door Gilmor en zijn tijdgenoten als Charles Graff uit Philadelphia en de gebroeders
Codman uit Boston, afkomstig waren uit achttiende-eeuwse Franse verzamelingen
die uiteengevallen waren tijdens de revolutie van 1789 en het schrikbewind: dit
betekent dat Dou, Metsu, Schalcken en andere hoogst verfijnde kunstenaars die wel
eens een gewaagd onderwerp aandurfden de voorkeur kregen. De gratie en de soms
erotische strekking van deze werken werd doorgaans over het hoofd gezien in
Amerika, waar zelfs in deze eeuw de zo goed als wildvreemde minnaars van De
Hooch in een paar slaapkamerscènes (fig. 1) voor een getrouwd paar werden gehouden
door schrijvers van Valentiner tot Sutton.
Sympathie voor de zeventiende-eeuwse Nederlanders ontstond ook doordat
negentiende-eeuwse Amerikanen doorgaans een afkeer hadden van kunstwerken die
hen deden denken aan de vorstelijke beschermheren van de katholieke kerk. Deze
vooropgezette ideeën zijn overduidelijk in Motleys geschiedenis van de Nederlanden
(zie hierboven), die naar zijn idee door een vrijwel uniform democratische, protestante
burgerij bevolkt werden.
Tussen 1800 en 1860 vertienvoudigde de bevolking van de Verenigde Staten van
3.2 miljoen tot 32 miljoen. Vanaf de jaren dertig (de ‘Jacksonian Democracy’) en
verder gedurende enkele decennia in het midden van de 19de eeuw, werd democratisch
sentiment tot uiting gebracht door tal van schrijvers en cultuurcritici. Bijvoorbeeld
door Ralph Waldo Emerson die in 1837 zijn gehoor in Harvard voorhield dat ‘de
literatuur van de arme, de gevoelens van het kind, de filosofie van de straat en de
betekenis van het gezinsleven de onderwerpen van deze tijd zijn’. Deze zinnen zouden
bijna geïllustreerd kunnen worden door Nederlandse schilderijen (bijvoorbeeld van
Pieter de Hooch en Adriaen van Ostade) die de Verenigde Staten binnenkwamen in
Emersons tijd. Of door Amerikaanse schilderijen (bijvoorbeeld van kunstenaars uit
de jaren dertig en veertig van de 19de eeuw als Francis W. Edmonds en William
Sidney Mount) die gezinsleven, boerenwerk en welverdiende ogenblikken van
ontspanning
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fig. 1
Pieter de Hooch, Interieur met een jong paar, ca. 1662-65. Olieverf op linnen, 55 × 63 cm.
Metropolitan Museum of Art, New York.
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verheerlijkten en daarbij Nederlandse composities als voorbeeld gebruikten.
Studie van de natuur was belangrijk voor stichters van de Verenigde Staten als
Benjamin Franklin en Thomas Jefferson. Verschillende Amerikaanse kunstenaars
uit de late achttiende en vroege negentiende eeuw als Charles Wilson Peale en John
James Audubon stelden hun kunst ten dienste van de natuurlijke historie; Peale en
zijn zonen Rembrandt en Rubens Peale stelden dan ook realistische kunstwerken als
portretten, landschappen, zeegezichten, stillevens en dierschilderijen ten toon naast
opgezette dieren en andere merkwaardigheden uit de natuur. De Peales, de schilder
van genrestukken en stillevens Charles Bird King en de welbekende
landschapsschilder Thomas Cole zijn duidelijk heel wat verschuldigd aan
zeventiende-eeuwse Nederlandse kunstenaars - hoewel soms Engelse schilders van
ongeveer 1750 tot 1830 als intermediair hebben gediend. Verwijzingen naar
Nederlandse kunst worden in de volgende decennia nog opvallender in de
genrestukken van Mount, Edmonds en anderen en in landschappen uit de jaren veertig
van de 19de eeuw door schilders van de Hudson als Asher B. Durand, Frederic
Church en Albert Bierstadt. In de landschappen maakt de belangstelling van de
Verlichting voor de natuur plaats voor meer romantische noties, die in
overeenstemming waren met de opvattingen van Emerson en zijn collega's van de
Concord-groep Nathaniel Hawthorne en Henry David Thoreau en met die van Herman
Melville, die evenals Mount van Long Island afkomstig was. Men ging de natuur
zien als tegengif voor de negatieve effecten van de beschaving, die vanwege
immigratie, industrialisatie, armoede en overbevolking in de steden en onmenselijke
arbeidsomstandigheden schrijvers en kunstenaars deed verlangen naar eenvoudiger
tijden (soms gestimuleerd door de vroege essays van John Ruskin, die veel werd
gelezen in de Verenigde Staten). Vanuit dit perspectief riepen beelden van het
zeventiende-eeuwse Holland, hetzij van het landschap en de steden hetzij van het
gezinsleven, een beeld op van een gedroomd Amerikaans verleden. Dit vond enige
rechtvaardiging in de geschiedenis van New Amsterdam (dat in 1664 New York was
geworden) en in de vele Nederlandse gezinnen die zich vestigden in de vallei van
de Hudson en in het noorden van New Jersey en Pennsylvania. Het is op het eerste
gezicht verrassend maar hoogst informatief om de opmerkingen van Washington
Irving (alias Diedrich Knickerbocker) te lezen die, in 1805 op een zondag in
Rotterdam, nostalgisch vaststelde dat ‘veel mensen voor hun deur zaten .... net zoals
onze goede voorvaderen in New York en Albany gewoon waren in de goede oude
tijd’.
Dergelijke sentimenten, alsmede het langdurig blootgesteld zijn aan Nederlandse
en Amerikaanse kunst en aan de idealen die deze zou belichamen, maakten het bijna
onvermijdelijk dat de grote Amerikaanse verzamelaars uit de ‘Vergulde Eeuw’ (ong.
1870 tot ong. 1915) net zoals hun voorvaderen de voorkeur gaven aan Nederlandse
schilderijen, hoewel er een verschuiving plaats vond naar de grote namen (Rembrandt,
Hals, Vermeer, Ruisdael, Cuyp, de altijd al geliefde Hobbema, en enkele anderen
die ook al in Engeland bewonderd werden). Van Dyck (in vroege Amerikaanse
catalogussen vaak ondergebracht bij
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de ‘Engelse School’) werd geaccepteerd als een afbeelder van een onbedorven
samenleving, maar Rubens werd tot na de Eerste Wereldoorlog vrijwel uitgebannen
omdat hij stond voor vreemde tirannen en paapse aanbidding (en omdat hij Spaanse
hovelingen had geleerd hoe ze sigaretten moesten rollen, volgens Elbert Hubbards
Little Journeys to the Homes of Eminent Painters, New York 1899). Amerikanen
waren het voor twee derde eens met Thoré-Bürger, de veronderstelde ontdekker van
Vermeer, die beweerde dat ‘katholicisme, monarchisme en kapitalisme drie vormen
(zijn) van slavernij’ en voor honderd procent met zijn stelling dat ‘Rubens hoort bij
de verslagenen en de slaven, Rembrandt bij de overwinnaars en de vrijen’.
Een belangrijk element van het verzamelen in de Vergulde Eeuw was de bedoeling
zijn schatten later te vermaken aan een openbare instelling als het Metropolitan
Museum of Art, het Museum of Fine Arts in Boston en het Philadelphia Museum of
Art. Dit zijn allemaal particuliere stichtingen die zijn opgezet door miljonairs met
hart voor de publieke zaak (die ook ziekenhuizen, opera's, de grote stadsbibliotheken
en talloze liefdadigheidsorganisaties oprichtten). Van de jaren zeventig van de 19de
eeuw tot ten minste de Eerste Wereldoorlog zagen Amerikaanse mecenassen musea
voornamelijk als educatieve instellingen, die konden laten zien hoe mensen in vroeger
tijden leefden. Ze konden ook ‘gezinswaarden’ (die nu door Amerikaanse politici
gepredikt worden als waren ze hun eigen uitvinding) illustreren en universele
waarheden zoals de deugdzaamheid van hard werken of de lessen die men kon leren
van de natuur. Vertrouwd ogende Nederlandse genrestukken leken veel meer geëigend
voor dit pedagogische doel dan afbeeldingen van een door de wolken vliegende
Heilige Maagd of van Philips de Vierde te paard.
De mate waarin deze culturele en specifiek educatieve noties de studie van
Nederlandse kunst in Amerika hebben bepaald, zou een geschikt onderwerp voor
een apart artikel zijn. Er is een grote mate van continuïteit waarneembaar in de
verzamelingen van figuren als Gilmor (actief van ong. 1800-1830), Johnson (actief
van ong. 1880-1915) en Edward Carter van Los Angeles (actief van de jaren vijftig
tot de jaren tachtig van deze eeuw). Hetzelfde geldt voor het werk van critici als
Henry James (voor wie in Jan van der Heydens landschappen ‘trouw en oprechtheid’
te zien was terwijl Guardi's gezichten op Venetië ‘moreel verwerpelijk’ waren),
Roosenberg en Slive's Dutch Art and Architecture (dat korte metten maakte met het
werk van ‘maniëristen’ als Goltzius en Bloemaert) en Alpers' The Art of Describing,
dat in zijn voornaamste stelling en grootscheepse verwerpingen (bijvoorbeeld de
hele Utrechtse School) een typische exercitie is van Amerikaanse smaak opgedoft
(met wat Franse motiefjes) tot een nieuwe analyse van de Nederlandse kunst.
Het nog meer betwistbare essay van Alpers, Rembrandt's Enterprise (Chicago 1988),
is au fond nuttig als historisch document van het Amerikaanse universitaire bedrijf,
dat in zijn strijd om erkenning, promotie en onderzoeksgelden nogal eens de voorkeur
geeft aan een hype boven werk van blijvende waarde. Over
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het geheel genomen echter hebben de Amerikaanse tradities van onafhankelijkheid
en mededinging (‘de Amerikaan beschouwt zijn hele leven als een gokspel, een
revolutionaire crisis of een veldslag’ volgens Alexis de Tocqueville in 1835) een
buitengewone ijver gestimuleerd (‘Amerikanen werken zó hard!’, aldus Christopher
Brown, Engelands productiefste onderzoeker van Nederlandse kunst). Vier gebieden
waarin deze ijver overduidelijk aan het licht komt, zijn catalogussen van
verzamelingen, tentoonstellingscatalogussen, overzichtswerken, en monografieën
over Nederlandse schilders. Wie had in ongeveer 1960 (toen het tweede deel van
Gudlaugssons Gerard ter Borch verscheen) kunnen denken dat gedurende de volgende
drie decennia onze planken zich zouden vullen met monografieën gewijd aan Aertsen,
Baburen, Barendsz, Gerrit Berckheyde, de tekeningen van de Ter Borchs, Both,
Cornelisz. van Haarlem, De Hooch, Van Hoogstraten, Van Kessel, Leyster, Van
Mander als schilder, Metsu, Van Mieris, Ochtervelt, Potter, de landschappen van
Rembrandt, Van Ruisdael, Saenredam, Snyders, Steen, Esaias van de Velde, Cornelis
Vroom, Vermeer, Wtewael, en een ‘trigrafie’ over de architectuurschilders
Hoockgeest, Van Vliet en De Witte - en dat al deze boeken van Amerikanen zouden
zijn? Zelfs Slive niet, zou men kunnen zeggen - hoezeer ook zijn drie delen over
Hals (1971-1974) voor heel wat landgenoten een maatstaf hebben betekend.
Wat overzichtswerken betreft is er het deeltje in de Pelican-reeks dat Slive geschreven
heeft samen met Jakob Rosenberg (wiens twee delen over Rembrandt Slive
geïnspireerd hadden) en met de Nederlandse architectuur-historicus O. ter Kuile (de
editie van 1995, getiteld Dutch Painting 1600-1800, is alleen van Slive en laat
beeldhouwkunst en architectuur buiten beschouwing). Dit boek moet het aan
Amerikaanse universiteiten opnemen tegen de veel kortere en heel andere analyses
van Nederlandse kunst door M.M. Kahr (Dutch Painting in the 17th Century, New
York 1978), Alpers (The Art of Describing) en M. Westermann (A Wordly Art, New
York 1996). Natuurlijk hebben Nederlandse, Duitse en Britse geleerden en uitgevers
voor de Tweede Wereldoorlog ook overzichtswerken van Nederlandse kunst en van
enkele genres geproduceerd. Maar de meest gebruikte overzichtswerken van
tegenwoordig hebben heel wat te danken aan het universitair en economisch gezonde
klimaat in de Verenigde Staten sinds de jaren vijftig. Stechows Dutch Landscape
Painting (Londen 1966) is nu vervolledigd door Masters of 17th-Century Dutch
Landscape Painting (Boston 1987) van P. Sutton e.a., terwijl Stechows hoofdstuk
over zeeschilderingen achterhaald is door Mirror of Empire (Minneapolis 1990) van
George Keyes en studies als Tempest and Shipwreck in Dutch and Flemish Art
(University Park, Pennsylvania 1989) van Lawrence Goedde. Nederlandse
genreschilderingen hebben sinds de vroege negentiende eeuw Amerikaanse
belangstelling getrokken en het fundamentele overzicht werd weer opgezet door
Peter Sutton: Masters of Seventeenth-Century Dutch Genre Painting (Philadelphia
1984). Op hetzelfde gebied zijn er tal van studies door Amerikaanse auteurs; ik noem
hier alleen A.M. Ketterings The Dutch Arcadia. Pastoral Art and its Audience in the
Golden Age (Montclair N.J. 1983). Nederlandse
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portretkunst is vooral een Nederlands specialisme geweest - niet verwonderlijk
gegeven zijn genealogische en iconografische vereisten en zijn groter belang voor
genealogisch onderzoek in Nederland. Niettemin zijn verschillende gespecialiseerde
studies (zoals Masks of Wedlock, Ann Arbor 1982, van David Smith) en ten minste
één tentoonstellingscatalogus (Dutch Seventeenth-Century Portraiture, Sarasota
1980, van William Wilson) afkomstig uit Amerika. Een grote tentoonstelling van
Nederlandse stillevens is op komst. Dit genre is zo innig verbonden met vraagstukken
die alleen door connaisseurs op te lossen zijn, dat - met uitzondering van Scott
Sullivans The Dutch Gamepiece (Montclair 1984) - overzichtswerken van het
Nederlandse stilleven in handen zijn gebleven van Europese onderzoekers die
gemakkelijk toegang hebben tot het Rijksbureau in Den Haag en tot de kunsthandel.
Mijn eigen belangstelling voor schilderijen van kerkinterieurs en paleisgezichten
begon met een onderwijstaak aan de Brown University en met een paneel van Dirck
van Delen in het Museum of Art van de Rhode Island School of Design (nog zo'n
universitair museum). Het was typisch Amerikaans van mij een doctoraalscriptie en
een artikel over Pieter Saenredam (in Oud-Holland 1969-1970) te schrijven, hoewel
ik in feite maar twee of drie schilderijen en geen tekeningen van de kunstenaar had
gezien. Het was echter niet minder Amerikaans dat mijn boek Architectural Painting
in Delft (Doornspijk 1982) gebaseerd was op jaren van bezoeken aan het Rijksbureau,
de Witt Bibliotheek in Londen en Europese verzamelingen. Mijn overzichtswerk
van het hele genre in Noorden (natuurlijk) Zuid-Nederland is goed op weg.
Het is wat ironisch dat het moderne onderzoek naar Nederlandse historiestukken van
de grond is gekomen in Detroit en Washington in 1980-1981, hoewel het idee voor
de grensverleggende tentoonstelling Gods, Saints and Heroes (die in Amsterdam
werd gehouden onder de titel God en de Goden) heel wat te danken heeft gehad aan
Beatrijs Brenninkmeyer-de Rooy en aan de publicaties van Albert Blankert. Eigenlijk
vormen dergelijke revisionistische exercities de essentie van het wetenschappelijk
bedrijf in Amerika; precedenten zijn Stechow's ‘Dutch Mannerism’ (Vassar College
1970) en Alfred Baders ‘The Bible through Dutch Eyes’ (Milwaukee Art Center
1976). Een soortgelijke tentoonstelling, ‘The Jews in the Age of Rembrandt’, was
in 1982 te zien in Los Angeles, Chicago en New York. Sinds de tentoonstelling van
1980-1981 hebben heel wat Amerikaanse musea werken verworven van kunstenaars
die zij voorheen verwaarloosd hadden, zoals Bloemaert, Dujardin, Goltzius, Stomer
en vooral Wtewael (fig.2).
Speciale aandacht verdient de studie van Nederlandse prenten in Amerika, waarvan
het belangrijkste voorbeeld de tentoonstellingscatalogus van Clifford Ackley,
Printmaking in the Age of Rembrandt (Boston 1981) is. De opvallende bloei van dit
onderzoeksterrein weerspiegelt het belang van de ‘onderwijscollecties’ in Amerika,
die vaak de voorkeur geven aan prenten (en in mindere
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fig 2. Joachim Wtewael, De Gouden Eeuw, 1605. Olieverf op koper, 22,5 × 30,5 cm. Metropolitan
Museum of Art, New York.

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1998

11
mate tekeningen) als een middel om de afstand tussen de student en de belangrijkste
verzamelingen van Europese kunst te overbruggen. Natuurlijk belichaamden prenten
niet alleen ideeën, ze verspreidden die ook in Europa en daardoor beantwoorden ze
aan de doeleinden van universitaire leergangen. Vroege en uitzonderlijke voorbeelden
van deze aanpak vindt men in de tentoonstellingen ‘Hendrick Goltzius and the
printmakers of Haarlem’ (University of Connecticut 1972) en ‘Hendrick Goltzius
and the Classical Tradition’ (catalogus met veertien artikelen, University of Southern
California 1992). En kort geleden verschenen twee voortreffelijke studies van
Amerikaanse auteurs: Nancy Biallers Chiaroscuro Woodcuts: Hendrick Goltzius
(1558-1617) and his Time (Amsterdam 1992) en Nadine Orensteins Hendrick Goltzius
and the business of prints in Seventeenth-century Holland, Rotterdam 1996.
Hier zou een apart hoofdstuk op zijn plaats zijn over de bijdrage van wijlen Walter
Strauss, een geleerde en uitgever die meer ondernemer was dan kamergeleerde. Hij
liet niet alleen zijn eigen werken over de prenten van Goltzius na, maar ook The
Rembrandt Documents (New York 1979) van Strauss en de in Amerika woonachtige
Marjon van der Meulen, Werner Sumowski's tien delen over Drawings of the
Rembrandt School en het ongelofelijk ambitieuze project The Illustrated Bartsch dat
nog steeds loopt. Een soort pendant van de ‘Abaris’-pers van Strauss is de Maarssense
uitgeverij van Gary Schwarz, waar gezaghebbende naslagwerken verschenen als
Rembrandt: all the etchings reproduced in true size (1977) van Schwartz zelf en All
the paintings of the Rijksmuseum, Amsterdam (1976). Tijdens zijn eerste jaren in
Nederland richtte Schwartz ook een van de twee leidende tijdschriften over
Nederlandse kunst op, Simiolus. Misschien is het omdat Amerikanen voor de kunst
bijna niets van hun overheid verwachten dat mensen als Schwartz, Strauss en Abner
Schram in Montclair, New Yersey (die boeken heeft uitgegeven over Metsu,
Ochtervelt, het Nederlandse jachttafereel, en de bovengenoemde ‘Bataafse Arcadia’,
en ook Baruch Kirschenbaums The Religious and Historical Paintings of Jan Steen,
1977) gedaan hebben wat zeer weinig Europese academici zich zelfs maar kunnen
voorstellen: de studie van de Nederlandse kunst (of een ander cultureel belang)
bevorderen door in zaken te gaan.
Een van de belangrijkste bijdragen tot de studie van Nederlandse kunst in Amerika
is de publicatie geweest van standaardcatalogussen van collecties. Het recentste
voorbeeld, Arthur Wheelocks catalogus van Nederlandse schilderijen in de National
Gallery of Art (zie de bibliografie), heeft veel van de verdiensten en enkele van de
tekortkomingen van een Amerikaans product. Alle schilderijen zijn afgebeeld in
kleur, de beschrijvingen verraden hard werk en uitgebreide kennis, en de bibliografie
is lang. De ‘technical notes’ vormen een goudmijn van grotendeels nutteloze
informatie maar veel Amerikanen, gewend aan de New York Times en andere even
volumineuze bronnen, zullen blij zijn dat het er allemaal in staat. Het meest
Amerikaanse aan de catalogus is echter dat het de doelstellingen van een naslagwerk
(waaraan wordt beantwoord door Neil
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MacLaren en Christopher Browns The Dutch School 1600-1900 (National Gallery
Catalogues), London 1991) verwart met die van een overzichtswerk, zodat iedere
bladzijde zich zowel richt tot studenten als tot het grote publiek. Opnieuw zien we
hier de idealistische gedachte van het museum als plaats waar de ongecultiveerde
massa wat kan leren.
Een minder Sliveiaanse benadering koos Peter Sutton in zijn Northern European
Paintings in the Philadelphia Museum of Art (1990), dat de ontoereikende catalogus
van de Johnson-collectie uit 1972 aanvulde. Sutton catalogiseerde ook de Harold
Samuel-collectie van Nederlandse en Vlaamse schilderijen (Londen 1992) die in vijf
Amerikaanse steden te zien was voor ze terugkeerde naar Londen. Andere collecties
van Nederlandse (of Nederlandse en Vlaamse) schilderijen die zijn gecatalogiseerd
zijn onder andere die in Cincinnati (door M.A. Scott, 1987; en mijn bijdrage aan The
Taft Museum, 1995), Hartford (Begemann, ed. 1987), Sarasota (F. Robinson en W.
Wilson, 1980), Springfield, Mass. (A. Davies, 1993), en Worcester, Mass. (Slive en
Begemann e.a., 1974). Er zijn ook tal van tentoonstellingen geweest van
privé-collecties in Amerika zoals van de Carter-collectie die hierboven genoemd
werd (gecatalogiseerd door John Walsh en Cynthia Schneider); ze zijn allemaal
opgenomen in de bibliografie Great Dutch Paintings from America. Suttons A Guide
to Dutch Art in America (Grand Rapids en Kampen 1986) kan een beeld geven van
de rijkdom van deze collecties, die nog niet volledig onderzocht zijn. Catalogussen
van Nederlandse schilderijen in het Museum of Fine Arts in Boston en in het
Metropolitan Museum of Art in New York zijn in voorbereiding. Van de laatste krijgt
men in zekere zin al een idee door de tentoonstelling Rembrandt/ Not Rembrandt in
The Metropolitan Museum of Art van 1995, die een heel andere kijk biedt op
Rembrandts atelier dan het Rembrandt Research Project in Amsterdam.
Uit het bezit van buitenlandse musea - waaronder Nederlandse schilderijen en prenten
- is ook vaak geëxposeerd in Amerika. Bijvoorbeeld schatten van het vorstendom
Liechtenstein (New York 1985), schilderijen uit het Mauritshuis (laatste
tentoonstelling in New York in 1984), Nederlandse en Vlaamse schilderkunst uit de
Hermitage in St. Petersburg (New York 1988) en van de Akademie in Wenen
(Minneapolis enz. 1985), meesterwerken uit Lille (New York 1992-1993), en
stillevens uit Budapest (Warsau, Wisconsin en zeven andere Amerikaanse steden in
1989-1990). Dergelijke tentoonstellingen komen ook wel eens voor in Europa maar
in Amerika zijn ze gebruikelijk; doorgaans gaan ze gepaard met een gedegen
catalogus.
Om verschillende redenen zou het voor Nederlandse conservatoren lastig zijn om
een vergelijkbare productie te halen. Sinds hun oprichting zijn de meeste Amerikaanse
musea geprivatiseerd en ze leven nu vooral van flinke donaties: ongeveer 70% van
de jaarlijkse uitgaven van het Metropolitan Museum (zonder de aankopen 100 miljoen
dollar) wordt hierdoor gedekt. Het Amerikaanse
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belastingstelsel bevordert fondswerving door culturele instellingen zowel bij
particulieren als bij bedrijven. Bijvoorbeeld voor de bouw van een museumvleugel,
voor de aankoop of het ten geschenke krijgen van kunstwerken, voor de formatieplaats
van een conservator voor onbepaalde tijd, voor steun voor tentoonstellingen, voor
symposia of voor een standaardcatalogus van een collectie. In kleinere musea zal de
conservator waarschijnlijk altijd bezig zijn met de dagelijkse gang van zaken maar
bij grotere instellingen zal hij of zij de helft van de werktijd besteden aan onderzoek
en het voorbereiden van publicaties. Conservatoren in Europa moeten in het algemeen
heel wat routinewerk verrichten; ze hebben minder secretaresses,
onderzoeksassistenten, speciale adviseurs, educatief personeel, ontwerpers,
professionele fondswervers enzovoort omdat hun instellingen grotendeels gefinancierd
worden door de overheid. Het is ongelofelijk dat Nederlandse conservatoren van wie
het leven in beslag genomen wordt door telefoon, fax, post en vergaderingen ook
nog belangrijke catalogussen bij een tentoonstelling kunnen vervaardigen zoals af
en toe gebeurt, bijvoorbeeld door de staf van het Rijksmuseum. Maar het is ook
begrijpelijk dat er vrijwel geen kritische catalogussen (in tegenstelling tot eenvoudige
inventarisaties) zijn van enige belangrijke collectie van Nederlandse schilderijen in
Nederland (het Mauritshuis, met een fulltime research-conservator, is begonnen met
de vervaardiging van wetenschappelijke catalogussen per genre).
Als schrijver dezes de laatste trends in de studie van de Nederlandse kunst grotendeels
heeft verwaarloosd, zijn daar verschillende redenen voor waaronder de volgende: ze
zijn nauwelijks specifiek voor Amerika, ze hebben het onderzoeksterrein niet
veranderd, en ze zijn goed te vinden in de overzichten van Franits en Sluijter (zie de
bibliografie). Franits redigeerde ook een nieuwe bundel artikelen van voornamelijk
Amerikaanse en Nederlandse geleerden over de verschillende benaderingen van
Nederlandse kunst (Cambridge University Press 1997). Een vergelijkbare publicatie,
maar een waarin de nadruk ligt op de aandacht van de historicus voor de studie van
de geschiedenis als zodanig, is die van David Fromberg en Jan de Vries, ed., Art in
History/ History in Art: Studies in Seventeenth-Century Dutch Culture, Santa Monica
1991 (op p. 24 stelt de Nederlandse historicus J.W. Smit voor dat we de geschiedenis
aan de historici laten en ons weer richten op de kunst).
Een element van de ‘nieuwe kunstgeschiedenis’, vooral vloeiend uit Amerikaanse
pen, is advies aan anderen wat ze moeten denken. Mijn zienswijze is dat van alle
gebieden in de kunstgeschiedenis er zich nauwelijks één meer leent voor verschillende
opvattingen, interessesferen en talenten dan de studie van de zeventiende-eeuwse
Nederlandse kunst.
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De ene pen is de andere niet: Schrijfvaardigheidsonderwijs
Nederlands aan gevorderde anderstaligen
Josine Lalleman (Leiden)
Inleiding
‘Wat schrijft hij goed!’
Gezegd van een zesjarige heeft dit complimentje een heel andere betekenis dan
wanneer men op Gerard Reve doelt. Op de basisschool is het cijfer voor schrijven
een cijfer voor de netheid en regelmatigheid van het handschrift, een cijfer dus voor
de motoriek, geen oordeel over een literair product. En als de opmerking gemaakt
wordt tegen een middelbare scholier, dan bedoelen we dat zijn stuk goed is
opgebouwd, dat hij goed formuleert en weinig fouten maakt: het handschrift kan
abominabel zijn en het stuk hoeft geen literaire kwaliteiten te bezitten. Maar wat is
dan precies schrijfvaardigheid, en welke van de bovenstaande kenmerken moet het
onderwijs in een tweede taal (T2) nastreven?
Het antwoord lijkt niet zo moeilijk: onderwijs aan buitenlanders moet dezelfde
doelstellingen hebben als het onderwijs op de middelbare school: T2-studenten
moeten goed leren formuleren; ze moeten een stuk leren schrijven met een goede
opbouw, overtuigingskracht, een heldere structuur en zo weinig mogelijk fouten. En,
om met Theo Thijssen te spreken, schrijven leer je door te schrijven, dus moeten
T2-studenten van het begin af aan zoveel mogelijk stukken schrijven; dan leren ze
het vanzelf. In de praktijk blijkt deze logische gedachtegang echter niet op te gaan,
omdat er een cruciaal verschil is tussen middelbare scholieren en T2-studenten.
T2-studenten beschikken namelijk over veel minder woorden en intuïtieve
grammaticale kennis. Daarnaast zijn ze als groep heterogener dan middelbare
scholieren, enerzijds omdat de kennis van de T2 meer varieert dan tussen
moedertaalsprekers, anderzijds omdat de eisen aan tekststructuur en opbouw per
cultuur kunnen verschillen, waardoor studenten soms last in plaats van ondersteuning
ondervinden van schrijfervaring in de moedertaal. Sommige studenten schrijven een
redelijk betoog, dat goed te volgen is en overtuigingskracht heeft, maar dat wemelt
van de grammaticale en lexicale fouten. Anderen schrijven een stuk zonder kop of
staart, waarin redeneringen niet kloppen, de opbouw slecht is en het taalgebruik
weinig complex en wat simpel aandoet, maar waarin relatief weinig echte ‘fouten’
worden gemaakt. Hoe kan de docent zijn les zo inkleden dat iedere deelnemer er iets
van leert?
Om structuur aan te brengen in de diversiteit aan doelstellingen in het
T2-schrijfonderwijs, zal ik er in dit stuk voor pleiten om bij een college
schrijfvaardigheid voor gevorderden veel aandacht te besteden aan het formuleren
op zinsniveau, en om het schrijven van langere stukken zo lang mogelijk uit te stellen.
Op die manier kunnen T2-studenten hun productieve woordenschat en grammaticale
kennis op een niveau brengen dat nodig is om goed te kunnen
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formuleren, voordat zij langere teksten moeten schrijven, waarvoor weer geheel
andere vaardigheden nodig zijn dan kennis van woordenschat en grammatica. Ik
claim niet dat dit de oplossing is voor de problemen in het T2-schrijfonderwijs; niet
iedere student zal met deze werkwijze gebaat zijn, maar zij stelt een docent wel in
staat een overzichtelijk curriculum op te bouwen.
In de volgende paragraaf ga ik in op de noodzaak van het vergroten van de
productieve woordenschat voordat het stelonderwijs een aanvang vindt, en wordt
door middel van voorbeelden uit de praktijk aangetoond dat het woordenboek bij de
opbouw van de productieve woordenschat evenzeer een struikelblok als een
hulpmiddel is. In de daaropvolgende paragraaf probeer ik aan te tonen dat het
bijslijpen en verdiepen van grammaticaal inzicht ook een voorwaarde is om goed in
een vreemde taal te kunnen formuleren. Vervolgens zal ik betogen dat niet alle
aspecten van het schrijven aangeleerd kunnen worden, omdat het vervaardigen van
langere stukken een complex van algemene cognitieve vaardigheden vereist die
grotendeels afhankelijk zijn van de intelligentie van de student, en in veel mindere
mate van zijn kennis van en vaardigheid in de tweede taal(1).

Het verwerven van een productieve woordenschat
Voor het verwerven van een productieve woordenschat moet de docent
zijn studenten leren het woordenboek niet altijd op zijn woord te geloven.
In het schrijfvaardigheidsonderwijs op universitair niveau is het gebruikelijk om
studenten al in een vrij vroeg stadium betogende stukken te laten schrijven,
bijvoorbeeld een stuk van één à anderhalve bladzijde (200 à 300 woorden) waarin
zij hun mening moeten geven over een maatschappelijk relevant onderwerp. Zoals
Ineke Vedder opmerkt (1996: 150), doet dat studenten vaak verzuchten dat zij zich
in hun moedertaal veel genuanceerder kunnen uitdrukken dan in het Nederlands.
Sommige studenten proberen hun gedachten direct in het Nederlands op papier te
zetten, anderen formuleren in elk geval delen van het stuk eerst in de moedertaal, en
vertalen het daarna. Dat leidt soms tot zogenaamde woordenboekfouten: men zoekt
een begrip op in het woordenboek, vindt een woord dat men niet of nauwelijks kent
en gebruikt het vervolgens verkeerd. Een tweetalig woordenboek is in de eerste plaats
bedoeld om onbekende woorden op te zoeken die binnen een bestaande context
voorkomen, en is veel minder geschikt om als uitgangspunt te dienen voor het
formuleren van ideeën.
Het is de vraag of T2-studenten er veel baat bij hebben als zij in een vroeg stadium
van hun T2-ontwikkeling langere stukken moeten schrijven. Het is voor hen een
grote handicap bij het formuleren van ideeën dat er uit een relatief kleine
woordenschat geput moet worden. Volgens Schouten-van Parreren (1985) gebruikt
een gemiddelde Nederlander maar een fractie van de woorden die hij kent ook
productief (ongeveer 1000 tot 2000, terwijl de receptieve woordenschat
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tot 50.000 woorden kan oplopen). Bossers (1996: 177) is van mening dat T2-studenten
hoogstens 10% van de woorden waarvan zij de betekenis kennen ook daadwerkelijk
zelf gebruiken. In het algemeen wordt een T2-student als gevorderd beschouwd als
hij over een woordenschat beschikt van minimaal 4000 woorden, mits die tot de
meest frequente woorden van het Nederlands behoren(2). Als dat zou betekenen dat
een gevorderde student bij het schrijven van een stuk slechts 400 verschillende
woorden gebruikt, lijkt mij dat dat hij niet in staat is om gevarieerd te formuleren.
Het is duidelijk dat een stuk er niet beter op wordt als een schrijver bepaalde ideeën
niet of gebrekkig in woorden kan omzetten. Daarom moet de uitbreiding van de
productieve woordenschat een belangrijk onderdeel van het T2-schrijfonderwijs zijn.
De kloof tussen de receptieve en de productieve woordenschat is groter dan men
in eerste instantie denkt: om een woord te kunnen gebruiken, moet een student niet
alleen de betekenis(sen) van het woord kennen, hij moet ook de connotatie, het
register waartoe het behoort en de grammaticale eigenschappen ervan beheersen. In
een geschreven tekst kunnen connotatie en register dikwijls door de context worden
afgeleid, en zijn de grammaticale eigenschappen gegeven. Bijvoorbeeld, echter
behoort tot het formele register, en de zin waarin het voorkomt heeft een andere
volgorde dan wanneer het neutrale voegwoord maar wordt gebruikt: Het is echter
niet nodig versus Maar het is niet nodig. Deze beide kenmerken van echter hoeft
een student als hij een stuk leest niet per se te kennen, maar als hij een stuk schrijft
wél. Voor zover mij bekend zijn er geen methoden op de markt om de productieve
woordenschat van gevorderde buitenlanders uit te breiden, en moet het
T2-schrijfonderwijs aan gevorderden het doen met schrijfadviesboeken voor
Nederlanders, zoals Renkema (1995) en Verhoeven & Wekking (1991). Dit type
boeken leert T2-studenten welke woorden correct en passend zijn en welke niet, wat
een heldere woordkeus is en hoe onaantrekkelijke woorden te omzeilen; in Verhoeven
& Wekking (1991) staan bovendien oefeningen, die ook voor T2-studenten bruikbaar
zijn om de kennis van woorden te verfijnen. Wat ontbreekt is specifieke aandacht
voor T2-problemen, zoals bijvoorbeeld de keuze van een vast voorzetsel bij
werkwoorden en adjectieven, maar ook gaan deze boeken uit van kennis die
moedertaalsprekers wel, maar buitenlanders niet hebben: zonder expliciete uitleg
kunnen buitenlanders bijvoorbeeld niet weten dat ze beledigend zijn als ze een oudere,
ongetrouwde dame een oude vrijster noemen, of dat het woord tig bij veel mensen
onaangename associaties oproept, omdat het zo modieus klinkt.
Een goede oefenvorm voor de uitbreiding van de productieve woordenschat is het
formuleren van een context rond een woord, waarin de student laat blijken dat hij
niet alleen de betekenis van het woord goed in zich heeft opgenomen, maar ook de
grammaticale eigenschappen en connotatie van het woord beheerst. De aldus te
behandelen woorden moeten systematisch worden uitgekozen, bijvoorbeeld op basis
van frequentie en bruikbaarheid in de studie die men volgt. Mijn ervaring is dat deze
oefenvorm vruchtbaarder is dan andere, meer geleide oefenvormen, zoals
associatieopdrachten, gatenteksten met open plaatsen, en het zoeken van synoniemen
en antoniemen (zie Bossers 1996: 183). De volgende
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stappen worden doorlopen:
Stap
1
Stap
2
Stap
3
Stap
4
Stap
5

De student formuleert een context rond een gegeven woord.
De docent geeft aanwijzingen voor verbetering.
De student verbetert de zin(nen).
De docent geeft diverse correcte contexten voor het woord, zodat de student
die met zijn eigen product kan vergelijken.
De student herhaalt de woorden waarin hij fouten had.

Uit de zinnen die studenten produceren komen allerlei tekortkomingen in de kennis
van woorden naar voren, die er bij meer geleide oefeningen niet uit komen. Zo bleken
studenten Nederlandkunde in Leiden, die vanaf het derde jaar werken met het Groot
Woordenboek van de Nederlandse Taal(3), de betekenis van de werkwoorden
koeioneren en legitimeren nog niet volledig te beheersen, zoals blijkt uit de volgende
door hen geproduceerde zinnen:
1

a

b

Een oude vrouw werd op straat lastiggevallen door een paar jongens
die haar koeioneerden en beroofden.
Hij kon niet slapen omdat muggen hem koeioneerden.
Een wetenschap die zich niet kan legitimeren, is geen werkelijke
wetenschap.

Uit de verklaringen van deze woorden in de grote Van Dale blijkt dat het woordenboek
gedeeltelijk de boosdoener is: de beschrijving is voor buitenlanders niet altijd exact
genoeg(4). Een docent moet de studenten bijvoorbeeld uitleggen dat een mug een
mens niet kan koeioneren, en een wetenschap zich desnoods kan waarmaken, maar
zich niet kan legitimeren. Dergelijke misverstanden omtrent betekenisnuances komen
eigenlijk alleen aan het licht als de student de woorden zelf moet gebruiken.
Ook wanneer studenten zelf een context bij uitdrukkingen en spreekwoorden
moeten verzinnen, ontstaan er fouten doordat de betekenis van de uitdrukking
beperkter of anders is dan uit de omschrijving in het woordenboek kan worden
opgemaakt(5):
2

a
b
c

Ben denkt dat iedereen hem geweldig vindt. Eigenlijk denkt hij dat
hij haantje de voorste is.
Ik vind hem erg aardig, maar volgens mijn broer schuilt er een
addertje onder het gras, en is hij helemaal niet te vertrouwen.
Er is niemand die een moord beter uit de doeken kan doen dan miss
Marple.
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d
e
f

Er zijn mensen die zich hevig interesseren voor het onderwerp
kernenergie, maar mij gaat het niet in de koude kleren zitten.
Hij sloeg een schitterend figuur toen hij de wetenschapsprijs won.
Die vragen waren moeilijk, maar omdat ik graag wat wilde proberen,
gooide ik er met de pet naar.

Het is bijvoorbeeld erg verwarrend dat bij de betekenisomschrijvingen van
uitdrukkingen in de grote Van Dale de oudste betekenis altijd als eerste genoemd
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wordt: ergens met de pet naar gooien betekent in het huidige Nederlands eigenlijk
alleen nog maar ‘absoluut je best niet doen’, en niet meer ‘ergens naar gissen’.
Subtieler zijn fouten als in (c) en (e): je kunt wel een kwestie uit de doeken doen,
maar geen moord en je kunt geen schitterend figuur slaan door een wetenschapsprijs
te winnen, maar wel sla je een goed of desnoods schitterend figuur bij een wedstrijd
of op een examen. Uit het woordenboek is dat echter niet op te maken. Studenten
worden zo door schade en schande wijs: ook in het beste woordenboek komen niet
alle aspecten van een woord aan bod.
Uit de volgende voorbeelden blijkt dat er bij deze oefenvorm ook grammaticale
onvolkomenheden naar voren komen, die bij meer gestuurde oefeningen verborgen
blijven:
3

a
b
c

Toen ik me gisteren in mijn vinger sneed, heb ik er een leukoplast
op gedaan.
Arie en Dick zijn dikke vrienden. Ze zijn als koek en ei(6).
Zelfs de deskundigen zagen zijn ziekte geen gat meer in.

Een oefenvorm als bovenstaand heeft het voordeel dat studenten woorden leren
gebruiken, inclusief de connotaties, gebruiksmogelijkheden en grammaticale
beperkingen ervan, terwijl ze tegelijkertijd de vaardigheid oefenen om in het
Nederlands te formuleren. Ook leren ze dat ze niet alle kennis die zij nodig hebben
in het woordenboek kunnen vinden, en zelfs op het verkeerde been gezet kunnen
worden door informatie uit dat woordenboek. Tenslotte beklijft de stof beter doordat
de behandelde woorden in verschillende sessies aan bod komen.
Bij het actief leren gebruiken van spreekwoorden en uitdrukkingen moeten de
studenten er overigens wel op gewezen worden deze met mate te gebruiken; ze
kunnen een tekst verrijken, maar te veel spreekwoorden doen geforceerd aan.
Hoeveel woorden moet een T2-student actief beheersen om een goede basis te
hebben voor het schrijven van betogende stukken? Als we ervan uitgaan dat het klopt
dat een doorsnee moedertaalspreker in geschreven Nederlands niet meer dan 1000
à 2000 woorden gebruikt, en dat een gevorderde T2-student er niet meer dan 400
gebruikt, dan moet de doelstelling zijn om de productieve woordenschat van een
T2-student ten minste aan de ondergrens van die van een Nederlander te brengen.
Dat wil zeggen, T2-studenten moeten vrijelijk over ongeveer 1000 van de meest
frequente woorden in het Nederlands kunnen beschikken, en rond die woorden moet
de grammaticale kennis adequaat zijn. Die 1000 meest frequente woorden kunnen
geput worden uit de Nederlandse databank van CELEX, die inmiddels ongeveer 42
miljoen tokens bevat uit geschreven teksten van na 1970. Natuurlijk is het wel
raadzaam de lijst aan te vullen met veelvoorkomende vaktermen.
In de volgende paragraaf zal ik betogen dat dit een noodzakelijke, maar nog geen
voldoende basis vormt voor het schrijven van een betogend stuk in het Nederlands.
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Het verwerven van grammaticaal inzicht
Het verbeteren van fouten in geschreven werk heeft geen zin als studenten
hun fouten niet zelf kunnen verbeteren, analyseren en generaliseren.
In haar studie naar de rol van grammaticale kennis voor de schrijfvaardigheid van
jonge kinderen, merkt Jannemieke van de Gein op: ‘kinderen weten op hun duimpje
welke structuren wel en welke niet welgevormde syntactische structuren zijn’ (1991:
153). Dit nu is het probleem van T2-studenten: die moeten het stellen zonder intuïtieve
grammaticale kennis. Het is een frustrerende gedachte voor docenten die veel tijd
besteden aan het verbeteren van fouten in geschreven werk van T2-studenten, dat
velen onder hen, als zij er niet expliciet op gewezen worden, niet veel of helemaal
niets met die fouten doen. Ze kijken er soms nauwelijks naar! Maar ook de ijverigen
en leergierigen onder T2-studenten, die wel de tijd nemen hun nagekeken werk te
bestuderen, weten dikwijls niet hoe zij iets van hun fouten kunnen leren, omdat zij
de fout niet goed kunnen plaatsen. Vaak is het gebrek aan taalkundige kennis de
oorzaak. Bijvoorbeeld, als een student het in een stuk over de raam heeft, dan blijkt
bij navraag dat hij denkt een lidwoordfout gemaakt te hebben, die gelijkwaardig is
aan een lidwoordfout als in Ik heb raam opengezet; beide fouten denkt hij in de
toekomst te kunnen voorkomen door de vormleer van het lidwoord na te lezen. Hij
beseft niet dat hij de eerste fout (in tegenstelling tot de tweede) kan voorkomen door
systematisch elk substantief in het woordenboek op het lidwoord te checken, terwijl
hij wél de vormleer van het lidwoord moet kennen om de tweede fout niet meer te
maken. Ook een verkeerde keuze van een voornaamwoord en een foute verbuiging
van een adjectief kunnen het gevolg zijn van een fout label bij een substantief.
Bijvoorbeeld, een student die schrijft: Dat is een aardige onderwerp voor een scriptie,
omdat hij ervan overtuigd is dat het de onderwerp is, maakt geen fout in de
adjectiefverbuiging. Als hem bij de verbetering van de fout niet expliciet gevraagd
wordt welk lidwoord er volgens hem bij ‘onderwerp’ hoort, is het mogelijk dat hij
zich de regel verkeerd gaat inprenten, namelijk dat ook dewoorden als ze onbepaald
gebruikt worden, geen adjectief -e krijgen. De laatste jaren train ik studenten in de
analyse van grammaticale fouten die zij hebben gemaakt in hun geschreven werk.
De methode is bedoeld voor gevorderde studenten, die al minstens een jaar schrijfen grammaticaonderwijs achter de rug hebben. De docent laat studenten een lijst
opstellen van zinnen of, indien nodig, langere stukken tekst uit het werk dat zij
gedurende een periode (bijvoorbeeld een semester) hebben geschreven, voorzien van
de verbetering: links de foute zin, rechts de goede versie. Voorwaarde voor opname
in de lijst is dat de fout zonder de context van het stuk waarin hij voorkwam verbeterd
kan worden. De foutenlijst wordt onderverdeeld in de volgende globale grammaticale
categorieën: werkwoord, lidwoord, adjectief, substantief, verwijzing, woordvolgorde
en constructies hoofdzin, woordvolgorde en constructies bijzin, spelling &
interpunctie(7). Studenten moeten bij elke zin kunnen omschrijven wat er precies
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fout was. Mijn studenten gebruiken daartoe De Regels van het Nederlands (RvhN,
Florijn, Lalleman & Maureau 1994) als naslagwerk, maar iedere min of meer volledige
grammatica van het Nederlands kan daarvoor gebruikt worden. Op deze manier leren
studenten analytischer om te gaan met de vormleer, zodat ze ook aan anderen kunnen
uitleggen wat er fout was; een goede voorbereiding voor de toekomstige docenten
onder hen. Bijvoorbeeld, ze leren dat fouten in het gebruik van er onder de categorie
‘verwijzing’ vallen als er sprake is van een foute verwijzing, en onder
‘woordvolgorde’ (hoofd- of bijzin) als de plaats van er verkeerd was. Deze individuele
foutenlijst vormt onderdeel van een tentamen (dat op dat onderdeel dus voor iedere
student verschillend is), en studenten moeten op het tentamen niet alleen hun fouten
verbeteren, maar ook de grammaticale regel noemen die zij overtreden hadden.
Studenten die binnen één of meer categorieën veel fouten hebben, moeten de
betreffende hoofdstukken in De Regels van het Nederlands opnieuw bestuderen(8).
Natuurlijk is een dergelijke classificatie tamelijk grof, en kunnen met name de
categorieën ‘woordvolgorde en constructies (in hoofd resp. bijzin)’ heel diverse
fouten bevatten. De volgende fouten vallen bijvoorbeeld onder de categorie
woordvolgorde en constructies in de hoofdzin (4) respectievelijk bijzin (5):
4

a

b

5

a

b

Om terug te komen op de kwestie hoe dit ernstige incident
voorkomen zou kunnen worden, lijkt mij moeilijk een oplossing te
vinden.
(..., lijkt het mij moeilijk een oplossing te vinden)
Ik ben het helemaal niet mee eens.
(Ik ben het er helemaal niet mee eens)
Velen vinden echter dat dat noodzakelijk is om het bedrijf gezond
te blijven draaien. (... om het bedrijf gezond te laten blijven
draaien/te houden)
Andere gewoonten kunnen absoluut geen excuus zijn voor een als
volwassen willend beschouwen land.
(...voor een land dat als volwassen beschouwd wil worden)

Doordat de studenten met de RvhN hebben leren werken, kunnen zij meestal
zelfstandig het hoofdstuk vinden, waarin het betreffende onderwerp behandeld wordt.
Studenten vinden over het algemeen dat zij veel van deze werkwijze leren, maar
zij klagen wel over de hoeveelheid tijd die ze erin moeten steken. Als de lijsten van
studenten met elkaar vergeleken worden, dan blijkt hoe groot de individuele
verschillen kunnen zijn: de omvang van de foutenlijst varieert in een groep van 18
derdejaarsstudenten van één tot twintig pagina's! Ook per moedertaal zijn er grote
verschillen te zien: studenten met een Duitstalige achtergrond maken in het algemeen
erg weinig grammaticale fouten (wel veel fouten in woordkeuze), terwijl de lijst van
Chinese en Japanse studenten bijna altijd tot de langste behoort. Het opstellen van
een bruikbare foutenlijst is niet alleen arbeidsintensief voor studenten, ook de docent
wordt met een dergelijke methode zwaar belast, omdat de verbetering van de lijsten
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eenmaal een lijst gemaakt hebben, het jaar daarop met een aanzienlijk kortere lijst
kunnen volstaan, die bovendien veelal zinnen bevat waarin niet duidelijk een
grammaticale regel wordt overtreden. Een student kan dit soort fouten alleen leren
vermijden door een zekere mate van intuïtieve kennis van de Nederlandse grammatica
op te bouwen. Bijvoorbeeld:
6

a

b

c

Nederland behoort tot de landen die iets te zeggen in de politieke
wereld hebben.
(Nederland behoort tot de landen die iets te zeggen hebben in de
politieke wereld)
Alle landen moeten moeite blijven doen, zodat iets werkelijk
verandert.
(..., zodat er werkelijk iets verandert)
Dat de Nederlanders te tolerant zijn ben ik helemaal niet mee eens.
(Ik ben het helemaal niet eens met de stelling/mening dat...)

Behalve door een foutenlijst kunnen studenten hun grammaticale intuïties over de
T2 trainen door bijvoorbeeld zinsbouwoefeningen te maken uit Verhoeven & Wekker
(1991). Soortgelijke oefeningen kunnen ook bij de Schrijfwijzer van Renkema gemaakt
worden. Het betreft oefeningen als de volgende:
Verbeter de fout in de volgende zinnen
1 Veel oefenen helpt bij het verbeteren van het Nederlands, en geef ik daarom
veel huiswerk aan jullie op. (.. en daarom geef ik...)
2 Hoe kan ik voorkomen dat jullie geen ‘tante betjes’ gebruiken? (... voorkomen
dat jullie ‘tante betjes’ gebruiken?/ ervoor zorgen dat jullie geen....)
3 Na vijf jaar in het buitenland gewoond te hebben, werd de woning in Amsterdam
weer betrokken. (..., betrokken zij.....)

Een geclassificeerde foutenlijst, gecombineerd met een verklaring van de fouten,
helpt studenten inzicht in hun eigen grammaticale fouten te krijgen, zet ze aan om
analytisch over de Nederlandse vormleer na te denken en traint ze in het verwoorden
van grammaticale regels; deze manier van werken moet studenten, in combinatie
met een systematische uitbreiding van de productieve woordenschat, klaarstomen
voor het eigenlijke stelonderwijs. Een cursus waarin studenten leren hoe zij
werkgroepverslagen en doctoraalscripties moeten schrijven, kan pas echt vruchten
afwerpen als deze wordt voorafgegaan door een cursus waarin hun grammaticale en
lexicale kennis worden uitgebreid: in het schrijfonderwijs moet je van klein (de zin
en de alinea) naar groot werken (het stuk).
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Het verwerven van stèlvaardigheid
Schrijven is denken en denken kun je niet leren.
‘Waarschijnlijk moet je in de T2 eerst een linguïstisch minimumniveau hebben
bereikt, voordat je profijt hebt van de kennis over schrijven uit de moedertaal’, schrijft
Ineke Vedder (1996: 150).
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De vraag is natuurlijk wanneer een student dat ‘linguïstisch minimumniveau’ bereikt
heeft, en of er binnen een schrijfcollege niets aan stelonderwijs moet worden gedaan
totdat dat niveau is bereikt. Wat dat eerste punt betreft: ik ga ervan uit dat een
T2-student dat minimumniveau bereikt heeft als zijn productieve woordenschat ten
minste 1000 woorden omvat, waarvan hij niet alleen de betekenis, maar ook de
vormelijke kenmerken beheerst, en als hij alleen nog incidentele grammaticale fouten
maakt, die eerder wijzen op een gebrek aan grammaticale intuïtie dan op een gebrek
aan grammaticale kennis en vaardigheid(9). Wat het tweede punt betreft: een docent
kan er bijna niet omheen om bepaalde vaardigheden te oefenen die nodig zijn om
een goed betoog op te bouwen, ook in de fase waarin de studenten daar eigenlijk nog
niet aan toe zijn. Vaak zullen gevorderde T2-studenten ook moeten leren welke
onderdelen een werkgroepverslag moet bevatten, omdat ze bij andere onderdelen
van hun studie, bijvoorbeeld bij het literatuuronderwijs, al verslagen in de T2 moeten
schrijven. Voor dat doel zijn verschillende boekjes in de handel, bijv. Van den Heuvel
(1994), Geel (1982) en Koetsenruijter & Slot (1990). Dat wil dus zeggen dat het
stelonderwijs in de praktijk vaak noodgedwongen begint voordat alle studenten het
gewenste T2-niveau hebben bereikt. In die gevallen moet de onderwijstijd verdeeld
worden tussen woordenschat en grammatica enerzijds en stellen anderzijds.
Aan welke eisen moet het stelonderwijs in een T2 voldoen? Volgens Hayes &
Flower (1980) is schrijven een denkproces, en is schrijfonderwijs dus een manier
om studenten te leren denken, onafhankelijk of dat in de moedertaal of een tweede
taal gebeurt. De drie processen die elkaar in het hoofd van de schrijver voortdurend
moeten afwisselen en onderbreken om uiteindelijk tot een goed resultaat te kunnen
komen, zijn plannen, formuleren en reviseren. Tijdens het plannen bepaalt de schrijver
wat de centrale probleemstelling van zijn stuk wordt, welke informatie hij in zijn
stuk zal verwerken en hoe hij die zal ordenen, hoe hij de tekst zal gaan vormgeven
en wat het doel is van zijn tekst. Vervolgens begint de fase van het formuleren,
waarbij de tekst van een duidelijke structuur moet worden voorzien, en in de fase
daarop probeert de schrijver zijn tekst te verbeteren. Een schrijver kan een stuk tekst
reviseren, voordat het gehele stuk af is, en op nieuwe gedachten komen tijdens het
schrijven, waardoor zijn planning weer moet worden aangepast. Het plannen van
een tekst is iets wat veel zwakke schrijvers óf helemaal niet doen, óf veel te weinig,
en zwakke schrijvers blijken vaak geen stukken tekst te herschrijven op basis van
het herlezen van het geheel, maar herschrijven slechts (delen van) zinnen, die dan
vervolgens ook niet goed in de rest van de tekst worden ingebed (Van Gelderen
1994(10)). Studenten moeten dus in deze drie processen getraind worden; er kan niet
volstaan worden met het verbeteren van een bestaande tekst. Daarnaast moeten ze
leren dat ze, wanneer ze een stuk tussentijds wijzigen, ze de planning weer moeten
aanpassen, en de omgeving van de veranderde tekst erop moeten nakijken of de
aansluiting nog wel klopt. Bereiter & Scardamalia (1987) ontwikkelden een model
voor het reviseren van teksten. Het model bestaat uit drie componenten: vergelijken,
onderzoeken en uitvoeren. De schrijver maakt een vergelijking tussen de geschreven
tekst en de bedoeling ervan; als er een
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discrepantie tussen die twee wordt gevonden, dan onderzoekt de schrijver de oorzaak
daarvan, en ten slotte voert de schrijver een verandering in de tekst uit. Vervolgens
moet de schrijver de nieuwe tekst weer vergelijken met de bedoeling ervan, en
onderzoeken of de discrepantie tussen tekst en bedoeling verdwenen is, en of er door
de nieuwe tekst geen nieuwe problemen zijn ontstaan; op deze manier wordt het
model dus recursief. Deze methode voor de revisie van teksten is een belangrijk
onderdeel van het stelonderwijs (Rijlaarsdam 1990, Nienhuis 1990).
Er zijn boeken op de markt waarin adviezen staan voor moedertaalsprekers over
hoe zowel betogende als informatieve teksten gestructureerd moeten worden, en hoe
er verbeteringen in aangebracht kunnen worden (bijvoorbeeld Renkema 1995,
Verhoeven & Wekker 1991, Van der Spek 1996, Geel 1982 en van Leeuwen &
Truijens 1987), maar het is moeilijk om praktische oefeningen, met uitwerking, te
vinden waarmee studenten alle fasen van het schrijfproces kunnen leren doorlopen,
inclusief het plannen en reviseren. Oefeningen die de planningfase van het
schrijfproces stimuleren, zijn te vinden in Hedge (1988) en Vedder (1996), maar die
hebben niet direct betrekking op wetenschappelijke verslagen of betogen. In
Verhoeven & Wekker (1991) staan oefeningen waarin delen van teksten verbeterd
of herschreven moeten worden, waarin studenten het doel van een stuk kunnen toetsen
aan de opbouw en de inhoud, en waarin ze herschreven onderdelen leren inbedden
in de rest van de tekst, maar dit gebeurt toch veelal op alineaniveau, en niet op
tekstniveau. Helaas zijn adviezen voor T2-studenten én moedertaalsprekers niet
voldoende om hun stelvaardigheid te verbeteren. Dat betekent dat er in het
stelonderwijs een tamelijk grote kloof bestaat tussen theorie en praktijk, ondanks de
veelheid aan schrijfadviesboeken: studenten krijgen wel informatie over wat een
slechte tekst is en hoe de verbeterde versie eruitziet, maar de weg van een slechte
naar een goede tekst blijft voor velen onder hen een mysterie. Met andere woorden,
het doel dat onderzoekers als Hayes & Flower (1980) en Bereiter & Scardamalia
(1987) nastreven, namelijk dat het stelonderwijs zich niet op het product maar op
het proces van het schrijven richt, is nog niet echt bereikt.
Nu is het de vraag of een oefenboek, waarin teksten in fases worden omgetoverd
van fout naar goed, met uitleg en opdrachten erbij, wel vruchten zou afwerpen. Is
schrijven wel te leren, afgezien van de taal (moedertaal of tweede taal) waarin er
geschreven wordt? De ene student schrijft een goed opgebouwd stuk waarin een
grote hoeveelheid grammaticale en lexicale fouten voorkomt. Zijn stuk leest daardoor
niet gemakkelijk, en het wordt (zeker voor een ongeoefend lezer) eigenlijk pas
duidelijk dat de opbouw van het stuk goed is als de fouten eruit gehaald zijn. Zo'n
student is meer gebaat bij woordenschaten grammaticaonderwijs dan bij stelonderwijs;
stelonderwijs lijkt in dat geval nauwelijks nodig. Een andere student valt met de deur
in huis, formuleert nergens duidelijk het thema van zijn betoog, bouwt het betoog
niet logisch op, rangschikt zijn argumenten niet en formuleert geen duidelijk slot.
Hier is duidelijk iets anders ‘mis’ dan een te kleine productieve woordenschat of een
gebrek aan grammaticaal inzicht. Zo'n student moet zijn stuk beter leren
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opbouwen. Hoe moet de docent dat bewerkstelligen? Als schrijven een vorm van
denken is, dan moeten in het stelonderwijs de denkprocessen van studenten gestuurd
worden. Ik denk dat dat slechts in beperkte mate mogelijk is. Je kunt studenten leren
dat ze een plan moeten maken voordat ze een stuk gaan schrijven en een centrale
vraagstelling moeten formuleren, je kunt ze leren dat een stuk moet worden
gestructureerd in paragrafen en alinea's en dat ze hun argumentatie stap voor stap
moeten opbouwen, je kunt ze leren dat ze hun tekst kritisch moeten doorlezen voordat
ze hem goedkeuren. Niet alle studenten kunnen echter hun kennis, opgedaan tijdens
het herschrijven van het ene stuk, ook toepassen in een nieuwe situatie; die studenten
maken weer dezelfde denkfouten in de eerste versie van een volgend stuk. Het
stelonderwijs kan maar beperkt doordringen tot het gedachtegoed van studenten.
Toch kan de T2-docent wél een sturende rol hebben in een aantal aspecten van langere
teksten, die problematisch zijn voor mensen die in een andere taal dan hun moedertaal
schrijven. Er kunnen grote culturele verschillen in opvatting bestaan over de kwaliteit
van een tekststructuur, zoals blijkt uit het volgende artikel uit een Japanse krant
(Hinds 1983: 188-189)(11):
Ik had rijles in New York City en haalde daar mijn rijbewijs. De
rij-instructeur die ik toen had zeurde eindeloos over ‘harmonie’. Hij zei
dat rijvaardigheid ten eerste bestond uit harmonie, ten tweede uit harmonie,
en ook ten derde, vierde en vijfde uit harmonie.
Hij leerde mij tijdens de rijles niet hoe ik moest schakelen, maar hield me
voor hoe belangrijk het was om afstand te houden. Ik werd er wel eens
doodziek van, omdat hij zo hamerde op deze kwestie. Het is de vraag of
Amerikaanse weggebruikers het wel zo belangrijk vinden om voldoende
afstand te houden, maar die al wat oudere rij-instructeur vond dat in elk
geval wél.
Het meest angstaanjagende aan het ongeluk in de Nihonzaka-tunnel op de
Tomai snelweg op 11 juli was dat er ongeveer 170 auto's in de tunnel
waren, waarvan de meeste uitgebrand zijn. Waarom waren er zoveel auto's
in de tunnel?
In de tunnel mag 80 kilometer per uur gereden worden, en de auto's moeten
bij die snelheid 80 meter afstand houden tot hun voorganger. Als de
automobilisten die afstand hadden aangehouden, zouden er ten hoogste
40 auto's in de tunnel hebben moeten staan. De snelweg was die dag erg
druk, dus de snelheid van de auto's kan lager hebben gelegen dan 80
kilometer, maar 170 auto's blijft te veel.
In de eerste plaats hebben de automobilisten niet voldoende afstand
gehouden. Op snelwegen rijden mensen soms 100 kilometer per uur terwijl
ze maar 10 of 20 meter afstand houden tot hun voorganger. En als de
chauffeur voldoende afstand probeert te houden, kruipen anderen ertussen,
waardoor de harmonie onmiddellijk verstoord is. De weggebruikers zijn
zich bewust van het gevaar van een aanrijding en kettingbotsing, maar
blijven razen en stellen zichzelf gerust met de gedachte ‘Het gaat wel
goed’. Als er veel auto's te weinig afstand houden is dat gevaarlijk.
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Daarnaast werden waarschuwingsborden genegeerd. Onmiddellijk na het
ongeluk lichtte bij de ingang van de tunnel de boodschap ‘Brand, niet
inrijden’ op. Maar een aanzienlijke hoeveelheid auto's blijken daarna nog
de tunnel te zijn ingereden. Reden zij de hel in, en konden ze niet meer
remmen omdat ze niet voldoende afstand hadden gehouden?
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De preventieve maatregelen van de Japanse Snelweg Corporatie waren
absoluut inadequaat. Zij zouden hebben moeten weten wat het betekende
om niet over water te kunnen beschikken in noodgevallen. Ze wisten het,
maar sloten hun ogen ervoor. De psychologie van ‘Het gaat wel goed’ van
zowel de weggebruikers als de corporatie heeft dit verschrikkelijke ongeluk
veroorzaakt.
Volgens Hinds is de plotselinge ommezwaai in onderwerp in de derde alinea, die
wij als een stijlbreuk ervaren, een normaal verschijnsel in Japanse krantenartikelen,
dat zijn wortels heeft in de Chinese poëzie.
Een vreemdetaaldocent kan systematisch aandacht besteden aan verschillen in
tekstconventies tussen moedertaal en tweede taal; in het tweedetaalonderwijs, waar
studenten met diverse moedertalen in één groep zitten, is dat moeilijker, omdat een
docent niet de tekstconventies van alle culturen in zijn hoofd kan hebben. Niettemin
kan hij alert zijn wanneer een student voor onze maatstaven rommelig schrijft, en
zich afvragen of dit soms het gevolg kan zijn van stijlconventies in de moedertaal.
Hij moet de student dan wijzen op de normen die in het Nederlands gelden voor de
opbouw van een stuk.
Ook kunnen docenten hun studenten trainen in de keuze van het juiste register en
de juiste toon in een stuk. Duitse studenten hebben bijvoorbeeld de neiging om erg
plechtstatig en breedsprakig te schrijven, terwijl Amerikaanse studenten soms wat
afgeremd moeten worden in hun al te populaire toon. In alle gevallen zal het
schrijfonderwijs zwaar leunen op het leesonderwijs. Immers, als studenten veel in
het Nederlands lezen, en veel verschillende soorten Nederlandse teksten lezen met
aandacht voor structuur, opbouw en stijl, dan leren zij de verschillen met hun eigen
tekstconventies zien en kunnen zij ernaar streven zich de onze eigen te maken.

Conclusie
Iedereen die wel eens een artikel of scriptie heeft moeten schrijven, weet dat voor
het schrijven van langere teksten een complex aan vaardigheden nodig is. T2-studenten
die te boek staan als ‘gevorderd’, zijn bij het formuleren in de T2 veelal toch nog
voornamelijk bezig met het zoeken naar woorden in het woordenboek en met
grammaticale kwesties als ‘moet er wel of geen te voor een werkwoord staan?’, ‘welk
verwijswoord is hier op z'n plaats?’ of ‘welke werkwoordstijd moet ik hier kiezen?’
Het wordt dan des te moeilijker om de tekst als geheel te overzien. Als studenten
betogende teksten moeten schrijven in de fase waarin zij nog grote moeite hebben
op zinsniveau in de T2 te formuleren, kan er niet van hen verwacht worden dat zij
een goed werkstuk afleveren; zij zijn in die fase ook nauwelijks gebaat bij adviezen
voor een betere opbouw van hun betoog.
Een logische gedachtegang kunnen studenten maar tot op zekere hoogte leren, en
sommigen helemaal niet. T2-studenten kunnen er wel in getraind worden om alle
onderdelen van het schrijfproces te doorlopen: niet te gaan schrijven voordat ze een
goed plan hebben opgesteld, en niet te snel tevreden te
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zijn met het resultaat; ze moeten leren hun werk steeds kritisch door te lezen en daar
waar nodig te verbeteren. Ze moeten ook leren dat ze, als ze stukken tekst eenmaal
verbeterd, aangevuld of juist weggehaald hebben, de omliggende tekst opnieuw
moeten bekijken en waar nodig aanpassen. Daarnaast moeten T2-studenten leren dat
de tekstconventies waarmee zij zijn opgevoed, in Nederland niet altijd op waarde
geschat worden. Schrijven is lijden, dat geldt bijna voor iedereen, en voor iemand
die zijn gedachten in een andere taal moet formuleren, geldt dat dubbel.
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Eindnoten:
(1) Ik wil graag Liesbet Winkelmolen bedanken voor haar uitgebreide commentaar op een eerdere
versie van dit stuk.
(2) In de praktijk betekent dat dat de student de woorden uit Het Basiswoordenboek van De Kleijn
& Nieuwborg en uit Alexander van Piet de Kleijn moet kennen.
(3) Het lijkt evident dat gevorderde studenten moeten leren werken met de grote Van Dale.
(4) betekenisomschrijvingen in de grote Van Dale, versie 1992:
koeioneren

op plagerige wijze de baas spelen over
-, - het leven zuur maken, syn. sarren,
treiteren.

legitimeren

1. (m. betr. t. een natuurlijk kind) voor
echt verklaren, syn. wettigen 2.
(wederk.) bewijzen dat men de persoon
is voor wie men zich uitgeeft; - (ook)
zijn aanspraken op zijn bevoegdheid tot
iets bewijzen.

(5) Omschrijving in de grote Van Dale, versie 1992:
a haantje de voorste zijn: iemand die altijd vooraan, het eerst erbij is, m.n. als er iets
uitgehaald moet worden
b er schuilt een addertje onder het gras: er ligt een boosaardig opzet verborgen, er schuilt
gevaar onder
c iets uit de doeken doen: het ontvouwen, uitleggen, ermee voor de dag komen
d het gaat je niet in de koude kleren zitten: dat pakt iem. geducht aan (dat raakt mijn koude
kleren niet/ dat glijdt langs mijn koude kleren af: dat deert mij niet, is mij onverschillig)
e een figuur slaan: een goed, mal etc. figuur maken/slaan positie waarin iemand bij een
gelegenheid komt te staan met betrekking tot de indruk die hij tegenover anderen maakt
f met de pet naar iets gooien: er een slag naar slaan, ernaar gissen; (ook) er geen zorg aan
besteden, niet veel aan doen (Koenen 1974: alleen: ernaar gissen, er een slag naar slaan).
(6) In de van Dale (1992) staat: het is koek en ei met hen: ze zijn dikke vrienden.
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(7) Belangstellenden kunnen een voorbeeld van een foutenlijst toegestuurd krijgen: J. Lalleman,
Vakgroep Nederlandkunde, Postbus 9515, 2300 RA Leiden; e-mail:
Lalleman@RULLET.LeidenUniv.nl.
(8) ‘Opnieuw’, omdat het derdejaarsstudenten betreft die in hun tweede jaar de Regels van het
Nederlands in zijn geheel hebben doorgenomen.
(9) Mogelijk ligt het ‘linguïstisch minimumniveau’ waar Vedder (1996) op doelt, lager dan het
hier geschetste niveau.
(10) Van Gelderen schrijft over kinderen op de basisschool, maar het verschijnsel dat een leerling
een gedeelte van zijn eigen tekst herziet, maar vervolgens de omgeving niet aanpast, komt op
elk niveau voor.
(11) Het artikel is een vertaling van een vertaling: in Hinds 1983 staat een Engelse vertaling van het
stuk uit de Japanse krant.

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1998

30

De geur van heiligheid voorbij
Genderstudies in de neerlandistiek verkend
Leon van de Zande (Utrecht)
Tijdens het herlezen van een aantal belangrijke werken op het gebied van
genderstudies en neerlandistiek, stuitte ik bij toeval op het Modern citatenboek. Op
de kaft stond vermeld dat dit boek uit 1990 meer dan tienduizend citaten en definities
zou bevatten en ik besloot eens te bekijken of er een bruikbaar citaat in zou staan
voor het artikel. Ik verwachtte niet dat ik een definitie van of een citaat bij het begrip
genderstudies of vrouwenstudies zou vinden, maar wel van emancipatie of feminisme.
Van Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Joke Smit of Anja Meulenbelt zou er
ongetwijfeld een uitspraak in staan waarmee ik het artikel zou kunnen openen.
Bij het lemma ‘emancipatie’ vond ik alleen een gedichtje van Hanny Michaelis.
Niets van De Beauvoir, Woolf, Smit of Meulenbelt; blijkbaar waren er geen bruikbare
citaten voorhanden. Ik werd doorverwezen naar het lemma ‘feminisme’. Daar vond
ik allereerst, en vreemd genoeg, tien citaten van mannen over het feminisme. Helemaal
achteraan volgden er nog twee van vrouwen zelf, een van Anja Meulenbelt en een
van Renate Rubinstein. Om een indruk te geven van de ‘mannencitaten’, zal ik er
twee overnemen die min of meer de lading van de overige acht dekken. Gerrit Komrij
haalde het citatenboek met de opmerking: ‘Als er vermakelijkheidsbelasting op het
feminisme werd geheven waren we van al onze economische problemen af’. Maarten
't Hart merkte ooit op over de feministen: ‘God heeft schik in de feministen; dat zijn
tenslotte goede vrouwen die alleen maar een beetje rare kletskoek uitslaan’.
Hoewel het karakter van de opmerking duidelijk moge zijn, zeggen ze misschien
nog meer over Gerd de Ley, de samensteller van het Modern(!) citatenboek, dan over
't Hart en Komrij: de Ley heeft er immers voor gekozen om deze uitspraken, die hij
mogelijk ook nog uit hun verband heeft gerukt, te presenteren als op zichzelf staande,
misschien wel algemeen geldende uitspraken, en heeft zijn eigen visie op het
feminisme door de keuze van de citaten laten doorklinken. Niet alleen door te kiezen
voor citaten van mannen, maar ook juist door de keuze van minachtende opmerkingen.
Enerzijds verbaasde het me toch dat ik deze uitspraken aantrof in het citatenboek,
ik verwachtte tenslotte uitspraken te vinden van bekende feministen, bovendien ging
het om een boek uit 1990 waarin ik in mijn naïviteit dergelijke citaten niet had
verwacht. Anderzijds verbaasde het me ook niet; wanneer je dit soort voorvallen niet
tegen zou komen, zou het onderzoek binnen het wetenschapsgebied van genderstudies,
in de neerlandistiek en elders, niet langer nodig zijn geweest. Hoewel ik teleurgesteld
was door deze vondst -ik had immers geen passend citaat gevonden- leek dit voorval
me bij nader inzien juist zeer bruikbaar. Het belang van genderstudies wordt hiermee
nog meer
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onderstreept dan een citaat van een vooraanstaand feministe wellicht had kunnen
doen.

Vrouwenstudies en neerlandistiek
Een van de eerste vrouwenliteratuurgeschiedenissen die binnen de neerlandistiek
werd geschreven was de studie waarop Annie Romein-Verschoor in 1935 bij dichter
en hoogleraar Albert Verwey promoveerde. In haar op marxistische leest geschoeide
proefschrift Vrouwenspiegel, een literair-sociologische studie over de Nederlandse
romanschrijfster behandelt Romein-Verschoor het werk van de Nederlandse
romanschrijfsters uit de periode 1880-1935. In de inleiding verantwoordt ze haar
sociologische benaderingswijze:
Het ex-officio-lezen van een groot aantal door vrouwen geschreven romans
richtte mijn belangstelling steeds minder op een peilen van hun waarde
als kunstwerk en steeds meer op cultuurhistorische vragen als deze: wat
laat zich in onze literatuur van de laatste vijftig jaar aflezen omtrent de
culturele betekenis der ‘vrouwenbevrijding’? Haalt de vrouw haar literaire
achterstand in, kwalitatief en kwantitatief, en treedt daarbij een vereffening
op, die de onderscheiding van een afzonderlijke vrouwenliteratuur alle
recht ontneemt, of overweegt voorlopig de neiging de verworven vrijheid
te gebruiken om zichzelf te zijn? Hoe blijkt de vrouw zelf tegenover de
bevrijding te staan en hoe ervaart ze de excessen en de ontoereikendheid
ervan? (Romein-Verschoor, 1977: III)
Volgens Romein-Verschoor zijn er twee impulsen die de vrouwenroman aan het eind
van de negentiende eeuw doen ontstaan. In de eerste plaats ziet zij de Tachtigers als
leermeesters van de vrouwelijke auteurs. Zonder hen zou de modernisering van taal
en stijl en de verruiming van het realisme niet mogelijk zijn geweest. De vrouwelijke
auteurs beschouwt ze voornamelijk als epigonen van deze mannenbeweging. In de
tweede plaats ziet Romein-Verschoor de vrouwenbeweging, waarvoor ze weinig
waardering kan opbrengen vanwege het burgerlijke karakter ervan, als impuls voor
de opkomst van vrouwelijke auteurs.
Zowel Erica van Boven als Maaike Meijer hebben terecht hun kritiek geuit op
deze Vrouwenspiegel. Van Boven stelt dat Romein-Verschoor met tal van voorbeelden
het beeld bevestigt van een genre - de ‘damesroman’ - waaraan literair weinig te
beleven valt; ‘daarmee leek het laatste woord over dit verschijnsel gezegd’. Maaike
Meijer merkt op dat het cynisch is dat juist een vrouw ‘dit rampzalige
literair-historische beeld in een veelomvattende studie heeft bevestigd, samengevat
en afgesloten’.
De kritiek van Meijer is voornamelijk gericht op de marxistische benaderingswijze
van Romein-Verschoor, die de schrijfsters, die vrijwel allemaal afkomstig waren uit
de hoge of lage middenstand, op hun klassenbewustzijn beoordeelt. Het rampzalige
hieraan is dat Romein-Verschoor alleen de vrouwen behandelt; wanneer ze ook de
mannelijke auteurs in haar beschouwing had betrokken, had
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betrokken, had ze hen evenmin gunstig kunnen beoordelen. Bovendien doorbreekt
ze op geen enkele manier het stereotiep dat alle vrouwelijke auteurs op elkaar lijken
en neemt ze het denigrerende etiket ‘damesroman’, aldus Meijer, klakkeloos over.
(Meijer, 1993)
Romein-Verschoor heeft door haar dissertatie helaas lange tijd het beeld bepaald
van de door vrouwen geschreven literatuur en pas in de jaren zeventig komt hierin
werkelijk verandering. De noodzaak van en de toenemende belangstelling voor
onderzoek op het gebied van vrouwenstudies, moeten worden gezien in het licht van
de maatschappelijke ontwikkelingen in de jaren zestig en zeventig: de tweede
feministische golf.

Een nieuw vertoog
Wat algemeen wordt gezien als het beginpunt van de tweede feministische golf in
Nederland is het artikel ‘Het onbehagen bij de vrouw’ dat Joke Kool-Smit in 1967
in De gids publiceerde. Joke Smit constateert dat de drie dingen waar feministen
naar streefden, afgezien van het kiesrecht, niet waren bereikt: ‘dat de vrouw een vrij
mens zou worden, dat ze haar potenties zoveel mogelijk zou verwerkelijken en dat
ze een volwaardig lid zou worden van de maatschappij’. Uiteindelijk concludeert
Smit:
Het lijkt mij dan ook tijd dat vrouwen eens wat politieke druk gaan
uitoefenen, op allerlei terrein. Zij zouden bij voorbeeld kunnen nagaan
welke partij de moed heeft een principiële verandering van de
abortuswetgeving op haar programma te zetten. [...] Zij zouden voorts hun
best kunnen doen om bepaalde dingen op partijprogramma's te krijgen.
[...] Wat vrouwen kortom nodig hebben is een vechthouding. (Kool-Smit,
1967: 279)
Vrouwen moeten volgens Smit in de eerste plaats mens zijn en pas daarna vrouw.
Met deze stelling geeft ze precies aan waar het in de tweede golf om ging: om een
authentieke bewustwording. Voorheen ‘bestond’ het vrouwelijk subject niet, nu
ontdekten vrouwen dat zij ook volwaardige subjecten waren, een eigen vertoog
hadden, en dat ze zich niet zomaar hoefden aan te passen aan de aan hen gestelde
verwachtingen.
Vanwege de vele reacties op het artikel in De gids richten Joke Smit en publiciste
Hedy d'Ancona een werkgroep op waaruit in 1968 Man-Vrouw-Maatschappij (MVM)
voortkomt. Deze eerste organisatie uit de tweede feministische golf heeft als
doelstelling gelijke ontplooiingskansen voor mannen en vrouwen te bevorderen en
richt haar aandacht vooral op de combinatie van moederschap en buitenshuis werken.
MVM probeert haar doel te bewerkstelligen door middel van studiegroepen en
voorlichting. ‘The MVM largely consisted of well-educated members of the
middle-class. It was not just a well organized, well informed lobby-group, but as
such it was probably unique in the western European new-wave movements because,
as the name suggests, it consisted of
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women and men’, aldus Gisela Kaplan. (Kaplan, 1992: 155)
Een jaar later wordt Dolle Mina opgericht, genoemd naar een feministe van het
eerste uur Wilhelmina Drucker. Dolle Mina is radicaler dan
Man-Vrouw-Maatschappij; volgens de oprichtsters van Dolle Mina bestond
Man-Vrouw-Maatschappij uit middenklasse-trutten die geen fundamentele verandering
van de kapitalistische samenleving nastreefden; de leden van Dolle Mina willen een
marxistische organisatie vormen. Vrouwen worden door de oprichtsters gezien als
‘blanke slavinnen’; pas in een socialistische maatschappij zouden vrouwen echt
bevrijd zijn. Zij organiseren diverse protestacties om aandacht van het publiek en
ondersteuning van hun doelstelling te verkrijgen. Bekende acties van Dolle Mina
zijn onder meer ‘Blijf van mijn lijf’ en ‘Een rebelse meid is een parel in de
klassenstrijd’. Tot diep in de jaren zeventig geniet Dolle Mina publieke aandacht,
met name vanwege haar pro-abortusacties.
In navolging van Dolle Mina en MVM ontstaan er vele feministische organisaties
in Nederland zoals Purperen Mien, Paarse September en allerlei praatgroepen. Ook
komen er in de jaren zeventig in Nederland diverse ‘vrouwenhuizen’, in alle grote
en middelgrote steden worden vrouwenboekhandels en vrouwencafés geopend en
er worden feministische en lesbische uitgeverijen gestart. Tevens worden er nieuwe
tijdschriften opgericht als Dolle Mina, Vrouwen, Socialistisch-feministische teksten,
Opzij, Serpentine, Vrouwenkrant, Lover en later Lust en gratie. Laatstgenoemde drie
bladen zijn veelal gericht op literaire en culturele verschijnselen. Het blad Lust en
gratie wist in de jaren negentig de A-status onder de literaire tijdschriften te
verwerven.
In 1974 en 1975 vindt in Nederland een belangrijke verandering plaats voor de
emancipatiebeweging en is de invloed van de feministische groeperingen terug te
vinden binnen meer ‘gevestigde’ instituties. In 1974 wordt door de regering de
emancipatiecommissie opgericht, die tot taak heeft de overheid te adviseren over het
te voeren emancipatiebeleid. In 1975 wordt door de regering de Nederlandse
Vrouwenraad ingesteld en in datzelfde jaar doet de Wet gelijk loon zijn intrede. In
1980 volgt de Wet gelijke behandeling.
Volgens Rosi Braidotti kent Nederland ‘one of the most efficient and highly
sophisticated systems of institutionalized feminism in Europe’. (Braidotti, 1991: 5)
De Nederlandse staat kent een lange traditie van ondersteuning - zowel politiek als
financieel - van de vrouwenemancipatie. Toch benadrukt Braidotti dat het niet alleen
de Nederlandse regering is die ervoor zorgt dat het geïnstitutionaliseerde feminisme
zo ‘efficient and highly sophisticated’ is, maar dat met name de vrouwenorganisaties
buiten de institutionele kaders hiertoe hebben bijgedragen.
In de jaren tachtig worden er door de Nederlandse regering fondsen in het leven
geroepen die het onder meer mogelijk maken dat afdelingen voor vrouwenstudies
kunnen worden opgericht als interdisciplinair onderdeel binnen de universiteit.
Braidotti schrijft: ‘At present [1991], about 200 women's studies and feminist scholars
are employed in various universities across the country, at every professional level,
from full professor to graduate students’ (Braidotti, 1991: 6). In tegenstelling tot
deze institutionaliseringsgraad, komt de institutio-
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nalisering van genderstudies neerlandistiek pas de laatste jaren langzaam op gang.
Sedert 1992 bestaat echter wel het Werkverband vrouwenstudies/
neerlandistiek/literatuurgeschiedschrijving waarbinnen onderzoekers met name op
het terrein van literatuurgeschiedschrijving samenwerken. Ieder halfjaar organiseert
het werkverband een studiedag over literatuurgeschiedschrijving waarbij de
genderaspecten aan de orde komen van thema's als poëtica, institutie of periodisering.
In de jaren zeventig, ten tijde van de tweede feministische golf, zijn het schrijfsters
als Doeschka Meijsing, Hella Haasse, Andreas Burnier en Hannemieke Stamperius,
die diverse artikelen publiceren over Nederlandse schrijfsters. In de jaren tachtig zijn
het met name Anja Meulenbelt, Renate Dorrestein en Elly de Waard. Hetzelfde drietal
richt in 1985 de Anna Bijns-stichting op en initieert de Anna Bijns-prijs waarmee
elke twee jaar ‘de vrouwelijke stem’ in de Nederlandse literatuur met f 10.000 wordt
bekroond. Ook boeken als Schrijfsters in de jaren vijftig met portretten van schrijfsters
als Jo Boer, Anna Blaman en Annie Schmidt, en de onlangs verschenen tweedelige
encyclopedie over vrouwelijke Vlaamse auteurs, Schrijfsters over schrijfsters, zijn
belangrijke mijlpalen. De hierboven genoemde publicaties staan echter buiten de
universitaire neerlandistiek. Desniettemin is door deze nog altijd aanzwellende stroom
van publicaties vanuit de vrouwenbeweging en de literaire vrouwencultuur een basis
gelegd, waarop wetenschapsters in de jaren tachtig konden voortbouwen.
Van al deze publicaties verscheen in de bibliografische reeks Vrouwenstudies
Utrecht in 1995 overigens een overzicht onder de titel Genderstudies in de
neerlandistiek, samengesteld door Agnes Andeweg en Elma Blom. In de bijzonder
overzichtelijke bibliografie die is opgebouwd uit een afdeling taalkunde/
taalbeheersing en een afdeling letterkunde, wordt een compleet overzicht gegeven
van alle literatuur die verscheen tussen 1965 en 1994.

Vrouwenstudies: drie paradigma's
Het interdisciplinaire wetenschapsgebied van vrouwenstudies omvat het
wetenschappelijk onderzoek dat een bijdrage levert aan het kritisch nadenken over
en het verbeteren van posities die verschillende vrouwen in cultureel, economisch
en sociaal opzicht kunnen innemen. Binnen vrouwenstudies onderscheiden
feministische theoretica's gewoonlijk drie perspectieven in de theorievorming: het
gelijkheidsdenken, het verschildenken en het deconstructiédenken. Binnen het
paradigma van het gelijkheidsdenken legt men zich enerzijds toe op het wegwerken
van de achterstand van vrouwelijke auteurs, regisseurs of componisten ten opzichte
van hun mannelijke collega's, alsook op het aanvullen van ontbrekende kennis over
vrouwen in de geschiedenis. Anderzijds signaleren en analyseren onderzoeksters de
seksistische vrouwbeelden in het werk van mannen. ‘Men stelt aan de kaak dat in
teksten en in sociale praktijken uit de mannelijke fantasie ontsproten beelden van
vrouwen kunnen circuleren alsof zij algemeen geldig zijn’.
Uit het onderzoek naar seksisme binnen het perspectief van gelijkheidsdenken
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ontstaat het tweede paradigma: het verschildenken. Cultuurwetenschapsters richten
zich voornamelijk op de vestiging van een vrouwelijke esthetiek in de cultuur,
onafhankelijk van de door mannen ontwikkelde culturele normen en waarden. Teksten
worden niet gerelateerd aan eventueel soortgelijk werk van mannen, maar ze worden
vooral met elkaar vergeleken. Binnen dit onderzoek maakt men onderscheid tussen
sekse en gender: sekse verwijst naar biologisch geslacht en gender naar zowel de
identiteit, als naar de maatschappelijke positie die dit biologisch geslacht in een
bepaalde cultuur met zich meebrengt.
Het derde paradigma, het deconstructiedenken, is geïnspireerd door
poststructuralistische en deconstructivistische ideeën. De onderzoeken problematiseren
de binaire opposities, zoals man-vrouw, wit-zwart en gelijkheid-verschil.
Onderzoeksters analyseren de betekenissen die aan begrippen als ‘de vrouw’ en ‘het
vrouwelijke’ worden gehecht vanuit de gedachte dat betekenissen worden gemaakt
in een complexe interactie tussen tekst en context. De deconstructie wordt door
feministen veelal gebruikt om conventionele betekenissen van vrouwelijkheid en
mannelijkheid aan het wankelen te brengen. (Buikema, 1993: 17-29)

Van gelijkheid en verschil naar deconstructie
Vrouwelijke auteurs komen maar zelden in de canon terecht. De enige schrijfsters
van belang in de Middeleeuwen zouden Hadewijch, Anna Bijns en zuster Bertken
zijn; in de Renaissance en Verlichting de dochters van Roemer Visscher en Wolff
en Deken. In de canon van de moderne literatuur staan Carry van Bruggen, Anna
Blaman en Vasalis eenzaam tussen hun mannelijke collega's. Uiteraard is dit ietwat
gechargeerd voorgesteld, maar het blijft een onmiskenbaar feit dat de canon van de
Nederlandse literatuur - zeker in het verleden - vrijwel uitsluitend uit mannen bestaat.
Maaike Meijer wilde met haar in 1988 verschenen proefschrift in eerste instantie
deze achterstand inhalen:
Elk boek begint met een droom en dit was de mijne: een geschiedenis van
het werk van moderne Nederlandse dichteressen. Mijn beminden! Een
handboek, naar het voorbeeld van de inspirerende geschiedenissen van
vrouwenliteratuur die de laatste tien jaar in het buitenland verschenen [...].
In Nederland zou het nu eens niet vijftig, maar tien jaar later gebeuren.
(Meijer, 1988: 7)
Toch haalt Meijer in haar uiteindelijke dissertatie niet simpelweg de vrouwen naar
voren door een alternatieve geschiedenis te schrijven. In de inleiding schrijft ze: ‘Ten
eerste werd de spanning te groot tussen de noodgedwongen oppervlakkigheid en
algemeenheid van een geschiedenis, en de aandacht die elk afzonderlijk oeuvre, ja
elk afzonderlijk gedicht vraagt. [...] Ten tweede is het inhalen van achterstand
weliswaar een onmisbare emancipatorische activiteit, maar het geeft op zichzelf geen
inzicht in de redenen waarom zij bestaat’. (Meijer, 1988: 9) Daarom probeert Meijer
in De lust tot lezen. Nederlandse dichteressen en het literaire systeem juist de
mechanismen bloot te leggen die
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de gebrekkige opname van dichteressen in de canon veroorzaken. Alvorens een
nieuwe geschiedenis te schrijven, lijkt het haar van belang zich te wijden aan een
grondige (her)interpretatie van het werk van dichteressen. Dat zou immers meer
inzicht kunnen geven in de redenen waarom de dichteressen ontbreken in de canon
van de Nederlandse literatuur.
In de eerste drie delen van het proefschrift staan de interpretatie en het leesproces
van de gedichten centraal. In het vierde en laatste deel rekent Meijer af met de mythe
van de Ene Literatuur en de Ene Literatuurgeschiedenis die wordt gedomineerd door
mannen. Ze gaat uit van de hypothese dat vrouwen een relatief eigen cultuur en
traditie kennen en onderzoekt met dat zoeklicht de poëzie van Nederlandse
dichteressen uit de jaren vijftig. Ze legt een verband tussen het werk van dichteressen
als Ellen Warmond, Mischa de Vreede en Hanny Michaelis op grond van
gemeenschappelijke thematiek en verstechniek en plaatst hen samen onder de noemer
De Grote Melancholie. Dit thema blijkt geheel afwezig te zijn, of is volgens Meijer
in ieder geval anders vormgegeven in het werk van de mannelijke Vijftigers. Ze geeft
de dichteressen op deze manier een eigen plaats in de Nederlandse
literatuurgeschiedenis; niet langer zijn ze ondergeschikt aan de mannelijke tijdgenoten,
ze toont aan dat vrouwen inderdaad een andere traditie en een relatief eigen cultuur
kennen.
Eind jaren tachtig beleeft het onderzoek van vrouwenstudies een grote bloei. Zo
verschijnt in 1992 het proefschrift van Erica van Boven Een hoofdstuk apart.
‘Vrouwenromans’ in de literaire kritiek, 1898-1930. Van Boven maakt in deze
dissertatie het werk dat lange tijd is verdwenen weer zichtbaar, juist door te laten
zien hoe deze literatuur onzichtbaar is gemaakt. Ze vraagt zich af waarom
romanschrijvende vrouwen werden gezien als een collectief, als een verschijnsel.
Door de contemporaine opvattingen over vrouwelijkheid en de vrouwelijke
psychologie in haar onderzoek te betrekken, ontdekt Van Boven het normatieve kader
waarin critici het werk van vrouwen lazen. Literair werk van vrouwen werd niet
literair beschouwd, maar werd sociaal verklaard en om die reden kreeg hun werk het
stempel ‘vrouwenroman’.
In 1996 verschenen er twee proefschriften op het gebied van vrouwenstudies
neerlandistiek. Petra Veger promoveerde op de studie Manoeuvres. Proza uit de
jaren vijftig en zestig, een studie over Hella Haasse, Nel Noordzij, Aya Zikken en
Andreas Burnier. Veger levert fraaie en theoretisch zeer doorwrochte interpretaties
van telkens één roman van deze schrijfsters, waarbij ze zich richt op verteltechnische
procédés, in het bijzonder de focalisatie, en laat zien hoezeer de thema's van de
tweede feministische golf zich bij hen reeds in literaire vorm aankondigen. Het andere
proefschrift dat in 1996 verscheen, is Riet Paasmans Levens in letters, een studie
naar autobiografieën van Nederlandse schrijfsters.
Een voorbeeld van lopend onderzoek is het ‘vrouwenproject’ van de afdelingen
Renaissance aan de universiteiten van Utrecht, Leuven en Nijmegen; een zoektocht
naar Nederlandse schrijfsters uit de periode 1550-1850. Na het verschijnen van
Nederlandse literatuur, een geschiedenis (1993), waarin
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vrouwen al een grotere plaats kregen toebedeeld dan ooit het geval was geweest in
een Nederlandse literatuurgeschiedenis, besloot men een inventarisatie te maken van
alle vrouwelijke auteurs uit de periode van de Renaissance en het Classicisme. Naast
het leven van deze schrijfsters, wordt onder meer de literatuur die zij schreven en
hun positie in het literaire leven van die tijd onderzocht. Op die manier probeert men
de open plekken op de kaart van de Nederlandse literatuur in te vullen. In het najaar
van 1997 verscheen een bloemlezing onder de titel Met en zonder lauwerkrans.
Schrijvende vrouwen in de vroegmoderne tijd 1550-1850 onder redactie van M.A.
Schenkeveld-van der Dussen. In de uitgebreide inleiding zal worden ingegaan op de
literaire en sociale context van de vrouwenliteratuur in de besproken periode. Een
bloemlezing die verder onderzoek in de vorm van scripties, artikelen en proefschriften
zeker zal stimuleren.
Wellicht kan uit het voorgaande de indruk ontstaan dat men binnen het paradigma
van vrouwenstudies alleen aandacht heeft voor de rol, positie of beeldvorming van
de vrouw. Er wordt eveneens onderzoek gedaan naar mannelijkheid, zoals in de
studie De toekomst der herinnering van Ernst van Alphen. Bovendien wordt er, en
dat blijkt al uit de hiervoor genoemde studie, eveneens onderzoek gedaan dóór
mannen. In het artikel ‘Lezen als randman’ geeft Van Alphen bij voorbeeld aan hoe
een man een feministische benaderingswijze kan hanteren. Evenals Van Alphen
hebben overigens ook theoretische literatuurwetenschappers als Mieke Bal en Ria
Lemaire belangrijke impulsen geleverd voor een nieuwe genderkritische kijk op de
Nederlandse literatuur. Een duidelijk voorbeeld van deze genderkritische
benaderingswijze door een man is het proefschrift Mannen en maagden in Hollands
tuin van Arie Jan Gelderblom, waarin een aantal teksten uit de periode 1575-1781
volgens verschillende methoden worden geïnterpreteerd.
In het hoofdstuk ‘De maagd en de mannen’ levert Gelderblom psychokritiek op
stadsuitbeelding in stededichten. Bij een eerste lezing is de lezer, volgens hem, veelal
geneigd de implicaties van de personificatie van de stad als maagd over het hoofd
te zien. In deze stededichten wordt de stedelijke handel veelal uitgebeeld door middel
van een metaforische code van seksueel verkeer waarbij de maagd veelvuldig omgang
heeft met vreemde mannen en bovendien degene is die seksueel het initiatief neemt
zoals in het onderstaande gedicht.
Haa! wat stort er menig vloot
grote rijkdom in uw schoot,
[...]
Rep je, hier is geld te winnen,
Sipkje Sieuwers die is binnen,
Met een volgeladen last
Diep van kiel en hoog van mast.
Los de waren, breng ze elders,
Draag op zolders, rol in kelders,
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't Oosters zaad, het Franse nat
Uitgebannen in een vat.

Gelderblom onderzoekt de implicaties van deze metaforische code en betoogt dat
ideologiekritiek een toepassingsgebied zou kunnen zijn van deze gedichten. De
kapitalistische ontplooiing en koloniale expansie - ‘het terrein van de mannen’ worden in de gedichten rechtgepraat door de stad als reine en verzorgende maagd te
personifiëren, die zelf het initiatief neemt tot seksuele omgang.
Ook in het hoofdstuk ‘Wolff en Deken als liedjesfabriek’ beschrijft Gelderblom
sekseverschillen. Hij toont aan dat de twee schrijfsters zichzelf wegredeneerden om
te kunnen aansluiten bij de mannen. Ze geven in hun teksten aan dat ze de
ondergeschikte positie accepteerden. Gelderblom concludeert uiteindelijk: ‘Waarvoor?
Voor het vaderland, zoals ze zelf zeggen, of voor de gewone mensen? Nee, voor een
onuitgesproken maar oppermachtig doel: “damit Männer Herrscher bleiben”’.
Binnen de letterkunde zijn er inmiddels meerdere publicaties verschenen waarbij
de deconstructie centraal staat. Zo verscheen in 1990 onder redactie van Maaike
Meijer en Ernst van Alphen de bundel De canon onder vuur. Nederlandse literatuur
tegendraads gelezen, waarin een kritische houding wordt aangenomen ten aanzien
van canonieke werken, die volgens Meijer en Van Alphen nog steeds in een ‘geur
van heiligheid’ staan. In het hoofdstuk ‘De stilte rond Sanderijn’ neemt Jeanette
Koekman bijvoorbeeld een tegendraadse leeshouding aan bij de bespreking van
Lanseloet van Denemarken. Voorheen lag in de studies van het abel spel de
concentratie altijd op de mannelijke hoofdpersoon en bleef het personage van
Sanderijn onderbelicht. Koekman geeft een reconstructie van Sanderijns verkrachting
en toont aan dat de tekst juist de identificatie met Sanderijn stimuleert.
Begin 1996 verscheen het boek In tekst gevat. Inleiding tot een kritiek van
representatie van Maaike Meijer. In de studie beoefent Meijer, zoals blijkt uit de
ondertitel, kritiek op representaties, waarmee ze aansluiting zoekt bij het nieuwe
interdisciplinaire vakgebied der ‘culturele studies’. Ze betrekt in het onderzoek niet
alleen literaire teksten, maar ook populaire teksten. Meijer benadrukt in de inleiding
dat sekse een fundamentele hiërarchie in onze cultuur impliceert, die alle representatie
doortrekt. De geseksueerde organisatie van representatie lijkt zo vanzelfsprekend
dat zij niet langer als conventie wordt gezien. Volgens Meijer is het daarom dat sekse
zo vaak als natuurlijk wordt beschouwd en in de analyse van cultuuruitingen om die
reden over het hoofd wordt gezien.
Het uitgangspunt van In tekst gevat is dat representatie werkelijkheidsvormend is
en zelfs een materieel aspect heeft. Meijer kijkt niet alleen naar de manier waarop
culturele teksten op tekstniveau subjectiviteit creëren, maar ook naar de wijze waarop
de lezer/kijker in de tekst wordt betrokken, of door het beeld wordt aangesproken.
Aan de hand van verschillende theorieën en methodes zoals structuuranalyse,
narratologie, intertekstualiteit, deconstructie en discourse-
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analyse toont Meijer aan hoe een analyse van een tekst in de praktijk kan worden
aangepakt. Zo onderzoekt ze de ingebedde misogynie in het gedicht ‘Het Huwelijk’
van Willem Elsschot. Allereerst geeft ze een gedegen analyse en interpretatie van
de tekst, waardoor ze aantoont dat de man in het gedicht zijn eigen ouder worden,
zijn eigen problemen projecteert op zijn vrouw zodat het lijkt alsof er met hem niets
aan de hand is. De ogenschijnlijke misogynie in het gedicht keert zich echter tegen
hem. Vervolgens probeert Meijer via een summier receptieonderzoek te achterhalen
of deze tekst ook door de lezer als antimisogyn wordt gelezen. Meijers leeswijze van
het gedicht is geïnspireerd door de deconstructie, dat wil zeggen, zoals ze aangeeft,
dat ze niet uit is op het lezen van eenheid, maar op contradicties en veelbetekenende
details. Het sluitstuk van deze deconstructieve lezing is volgens Meijer ‘resisting
reading’, een methode die is ontwikkeld door Judith Fetterley als een remedie tegen
de vervreemdende identificaties die vrouwelijke lezers krijgen opgelegd bij het lezen
van canonieke teksten. Vrouwelijke personages waren relatief zelden subject van
focalisatie, waardoor vrouwen vaak waren overgeleverd aan identificatie met de
mannelijke personages in teksten. De oplossing daarvoor is juist ‘tegen de tekst in’
te lezen en je te identificeren met de vrouw, die in het voorbeeld van ‘Het huwelijk’
geen stem heeft, en haar een subjectspositie toe te kennen (Meijer, 1996: 78). Door
op deze manier naar de tekst te kijken gaat de analyse van het gedicht niet langer
alleen over de man, maar ook over de vrouw.
Met In tekst gevat hoopt Meijer de feministische tekstkritiek binnen de
neerlandistiek te introduceren:
In het algemeen zijn neerlandici zich nog niet te buiten gegaan aan
vrouwenstudies, deconstructie en intertekstualiteit. Ik hoop dat dit boek
een bijdrage levert aan de verdere inburgering van enkele van die moderne
stijlen binnen de neerlandistiek. [...] Interdisciplinariteit behoort
onlosmakelijk bij vrouwenstudies en culturele studies. Ik hoop neerlandici
met dit boek dan ook warm te krijgen voor een blik over de rand van de
eigen discipline.
Het themanummer van Nederlandse letterkunde (1997, 3) over vrouwen en literatuur
en de bloemlezing die in het najaar van 1997 is verschenen laten echter zien dat men
binnen de neerlandistiek tegenwoordig wel degelijk oog heeft voor een
onderzoeksgebied dat lange tijd buiten het gezichtsveld is gebleven.
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Wie verneemt mij?
Over de ‘wet tot behoud van interpreteerbaarheid’ bij een Spaanse
vertaling van Lucebert(1)
Stella Linn (Groningen)
1. Inleiding
Enkele jaren geleden is een belangwekkende studie over Luceberts vroege werk
verschenen: Anja de Feijters proefschrift apocrief/de analphabetische naam. Het
historisch debuut van Lucebert in het licht van de intertekst van Joodse mystiek en
Hölderlin (Amsterdam, 1994). Hierin betoogt de auteur dat een van Luceberts
belangrijkste inspiratiebronnen de kabbala(2) is. Zij geeft een interpretatie in dit licht
van onder meer het gedicht ‘waar ben ik’.
Nu heb ik eerder (Linn 1993) een aantal principes naar voren gebracht die bij het
vertalen van poëzie in de praktijk gebracht zouden moeten worden. Eén daarvan luidt
als volgt: de lezer van de vertaling moet min of meer dezelfde mogelijkheden hebben
om het gedicht te interpreteren als de lezer van het oorspronkelijke gedicht - de ‘wet
tot behoud van interpreteerbaarheid’. En aangezien de vertaler net als elke andere
lezer interpretator is, zal zijn interpretatie, de betekenis die hij de brontekst toekent,
consequenties hebben voor de wijze waarop hij de doeltekst vormgeeft in zijn eigen
taal (cf. Van den Broeck 1994: 55). Zo wordt de lezer van de doeltekst dus
geconfronteerd met de interpretatie van de vertaler, die niet per definitie overeenkomt
met die van een andere lezer van de brontekst, of zelfs die van de auteur.
Ook voor de kabbalistische interpretatie van Luceberts poëzie door De Feijter
geldt dat deze de vertaling in een bepaalde richting zou kunnen sturen. Maar zou een
andere lezing van zijn gedichten niet even goed een andersoortige vertaling kunnen
rechtvaardigen? Hoe bepalend is de interpretatie van het gedicht voor de
vertaalstrategie, en voor een oordeel hierover? Concreter: in hoeverre strookt de
interpretatie die de Spaanse lezer van de vertaling door Francisco Carrasquer
voorgeschoteld heeft gekregen, met Anja de Feijters duiding van het gedicht ‘waar
ben ik’ in het Nederlands? Op deze vragen, waar voorschrift - hoe moet het - en
beschrijving - wat is er in de praktijk gebeurd - samenkomen, wordt in dit artikel
ingegaan.
Hieronder geef ik eerst een korte samenvatting van De Feijters uiteenzetting over
de kabbalistiek. Vervolgens wordt haar analyse van het gedicht ‘waar ben ik’ beknopt
weergegeven en wordt de Spaanse vertaling hiervan met het origineel vergeleken.
Daarna verifieer ik in hoeverre de vertaling dezelfde mogelijkheden tot interpretatie
biedt als het origineel. Als volgende stap wordt nagegaan welke andere interpretatie
de vertaling eventueel toelaat, en welke consequenties dit heeft. Tot slot volgt een
conclusie.
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2. ‘waar ben ik’ en de kabbala
De kabbalistiek, of leer van de kabbala (Hebreeuws voor ‘traditie’), is de mystieke
leer die zich rond het begin van onze jaartelling op basis van de joodse religie
ontwikkeld heeft. Een groot deel van de kabbalistische literatuur behelst commentaren
op de thora, de eerste vijf oudtestamentische boeken of boeken van Mozes.
De kabbalisten hebben een symbolisch wereldbeeld. Zij zien deze wereld als een
afspiegeling van de wereld van God, en gaan ervan uit dat alles wat een concrete,
zichtbare vorm op aarde heeft, een verborgen goddelijke betekenis in zich draagt,
die zij moeten ontsluieren. Dit geldt ook voor de thora, waarin elke configuratie van
letters voor een aspect van Gods scheppende kracht staat. In deze visie wordt taal
als het scheppingsinstrument van God gezien, en de mystieke taalanalyse als een
middel om de geheimen van schepper en schepping bloot te leggen. In het Sefer
Jetsira (Boek van de Schepping), een van de hoofdwerken van de kabbalistische
literatuur, wordt de scheppingskracht van letters niet alleen toegepast op de kosmos,
maar ook, in engere zin, op de mens. Zo wordt taal tot schepper van de mens, en
wordt scheppen gelijkgesteld met spreken. Dit leidt ook tot vergelijkingen van letters
met lichaamsdelen.
Het is niet verwonderlijk dat Lucebert gefascineerd is geweest door dit idee van
de ‘lichamelijke taal,’(3) waarbij de letters de mens scheppen, de mens als dichter in
het bijzonder. Lucebert, die volgens De Feijter als jongeman kennis heeft genomen
van kabbalistische literatuur in vertaling, heeft dit concept dan ook tot een essentieel
punt van zijn poëtica gemaakt. Dat wil overigens niet zeggen dat hij de kabbala slaafs
heeft gevolgd; hij heeft er een aantal elementen uit genomen die hem te stade kwamen
en andere vervormd of genegeerd, wanneer dat poëtisch beter uitkwam. In ‘waar ben
ik’ wordt de kabbala een centrale rol toebedeeld en het gedicht komt in De Feijters
proefschrift daarom uitgebreid aan de orde.
Met deze summiere achtergrondkennis kunnen we overgaan tot een nadere blik
op het gedicht. Ik volg hierbij De Feijters, op Roman Jakobson geënte, analyse en
interpretatie, en richt mij met name op die elementen die in het mystieke kader van
het gedicht een rol spelen. De gebruikte editie is die van apocrief/ de analphabetische
naam (eerste druk 1952), ongewijzigd overgenomen in de verzamelde gedichten
(1974).

3. Analyse van ‘waar ben ik’
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

waar ben ik
waar ga ik
wie verneemt mij
wie neemt mij mee
wie overhoort mij
wie heeft mijn oren
zij zijn verstolen
zij zijn gestolen
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9. zij zijn verborgen
10. borsten
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

bijtels weten daarvan
hoeveel begeerte belegt mijn mond
eten
ik spreek melkglazen bevruchting in de lucht
een ieder zij voorzichtig
een ieder bukt zich
er is geweldig
er is de toen
er is de thans
nu is er een hol
dan is er een kom
waar ga ik
waar ben ik
men mij
letter mij
is mij is mij
mij
frijs
mij
is mij

Allereerst wijst De Feijter op de opmerkelijke vorm van het gedicht. Dit lijkt de helft
van een trechtervorm te zijn: de verzen lopen min of meer geleidelijk uit tot 14, het
langste vers, en worden daarna weer ingesnoerd. Dit ‘trechterzetsel’ zou op twee
manieren geïnterpreteerd kunnen worden: het zou de helft van een taps toelopend
amulet kunnen uitbeelden, een middel dat in een ander gedicht van Lucebert (‘amulet’,
inderdaad) ook is toegepast; of het zou iconisch naar de lucht kunnen verwijzen, die
de letters in 14, volgens de kabbalistische opvatting, hun bestaan geeft.
De eerste strofe leest De Feijter in haar geheel als een tweeledige vraag: ‘wie
verleent mij gehoor’ en ‘wie verleen ik gehoor’, waarbij zich diverse
betekenisnetwerken of isotopieën aftekenen: vernemen/overhoren (3/5); verstolen/
gestolen/verborgen (7/8/9); en via de gelijkstelling van ‘oren’ (6) met ‘verborgen
borsten’ (9/10) doet een erotische onderlaag zijn intrede, die in de tweede strofe met
‘begeerte’, ‘mond’ (12) en ‘bevruchting’ (14) verder wordt uitgewerkt. Ook de
verborgenheidsisotopie loopt door in ‘beleggen’ (12) en het - als ondoorzichtige
glassoort opgevatte - ‘melkglazen’ (14). Een aantal elementen uit de
seksualiteitsisotopie (begeerte, belegt, mond) past, aangevuld met ‘eten’ (13), ook
in een andere isotopie: die van honger of dorst. Verder houdt de mond natuurlijk ook
verband met ‘ik spreek’ (14), dat de scheppingsdaad in gang zet.
Volgens het scheppingsboek Sefer Jetsira zijn de letters gehouwen uit lucht. Hierbij
zouden ook de raadselachtige ‘bijtels’ (11), wanneer ze gelezen worden als ‘beitels’,
aansluiten: die houwen de letters uit, die op hun beurt de lichaamsdelen (oren, borsten,
mond) creëren. Het scheppend spreken wordt voortgezet in de
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reeks ‘er is’-zinnen (17/18/19). Hier gaat een waarschuwing aan vooraf, ‘een ieder
zij voorzichtig’ (15), want scheppen is een risicovolle bezigheid. Om een magisch
gebruik van godsnamen te maken moet de schepper volledig rein zijn, anders loopt
het fataal met hem af. De Feijter citeert in dit verband op blz. 95 van haar boek de
middeleeuwse kabbalist Abraham Abulafia, die tegen het onbezonnen verplaatsen
van een letter waarschuwt, omdat dit verplaatsing van een lichaamsdeel zou kunnen
veroorzaken.
Een ‘hol’ (20) en een ‘kom’ (21) vat De Feijter, in de lijn van de schepping van
verleden (‘de toen’, 18) en heden (‘de thans’, 19), als gesubstantiveerde imperatieven
op, die net als de ‘wie-vragen’ in de eerste strofe om contact vragen.
Als klapstuk van de schepping ontstaat in het laatste deel van het gedicht,
vormgegeven door de frequente herhaling van ‘mij’, de ‘ik’: de mens, de dichter.
Om de gedachte aan een persoonlijke schepper te vermijden, zijn hierbij het
onpersoonlijke ‘men’ (24) en de scheppende ‘letter’ (25) ingezet.
De interpretatie van ‘frijs’ (28) blijft wat onduidelijk. De Feijter ziet hier een
samengetrokken vorm van ‘mij is’ in, aangevuld met een nieuw optredende letter f,
die wellicht een ander ‘letter-ik’ introduceert. Ook de ‘bijtels’ (11) zouden daar, op
grond van de /ij/-klankovereenkomst, iets mee te maken hebben. Daarin is verder
mogelijk iets te horen van ‘tel’, verwijzend naar getallen, die volgens de kabbala nog
vóór de letters ontstonden en eveneens scheppingskracht bezitten.

4. Analyse van dónde estoy
Nu kunnen we overgaan naar de Spaanse vertaling, vertalingen om precies te zijn:
er zijn er twee, beide van de hand van Francisco Carrasquer. De eerste vertaling van
‘waar ben ik’ verscheen in zijn Antología de la poesía neerlandesa moderna uit 1971,
de tweede in de speciale Lucebert-Antología (1978). Deze tweede vertaling vertoont
enkele afwijkingen ten opzichte van de eerste. Ik ga ervan uit dat Carrasquer de
tweede als een verbeterde versie heeft beschouwd, en neem deze daarom als
uitgangspunt voor de vergelijking met het origineel. Zo te zien heeft de verzamelde
gedichten-editie (1974), die wat dit gedicht betreft identiek is aan de apocrief-versie
uit 1952, als brontekst voor deze vertaling gediend.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

dónde estoy
adónde voy
quién me ve
quién me interroga
quién tiene mis orejas
me las han disimulado
me las han robado
me las han escondido
senos
de ellos saben los dientes
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

cuánto deseo me convoca la boca
comer
hablo de vasos de leche inseminación en el aire
que cada cual tenga cuidado
que cada cual se agache
es formidable
es el entonces
es el ahora
y ahora es un hueco
y un cuenco luego
adónde voy
en dónde estoy
llévame de la mano
márcame como ropa
yo soy es yo
yo
tan fresco
yo
es yo

Hier volgt voor de niet-hispanisten een zo letterlijk mogelijke vertaling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

waar ben ik
waar ga ik heen
wie ziet mij
wie verhoort mij
wie heeft mijn oren
[ze hebben ze (voor me) →] ze zijn verheimelijkt
[ze hebben ze (van me) →] ze zijn gestolen
[ze hebben ze (voor me) →] ze zijn verborgen
borsten
daarvan weten de tanden
hoeveel begeerte belegt mijn mond
eten
ik spreek over glazen melk bevruchting in de lucht
laat een ieder voorzichtig zijn
laat een ieder zich bukken
het is geweldig
het is het toen [of: het verleden]
het is het nu
en nu is het een hol
en een kom daarna
waar ga ik heen
waar(in) ben ik
neem me bij de hand
merk mij als kleding
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26.
27.
28.
29.

ik
(net) zo fris [of: brutaal]
ik
het is ik

Eerst wil ik de vertaling vergelijkenderwijs behandelen, zonder te kijken naar haar
eventuele eigen kwaliteiten. Hier kom ik onder punt 6 nog op terug.
Kijken we weer eerst naar de formele kant, dan zien we dat het kenmerkende
trechterzetsel met zijn mogelijk bezwerende amuletkarakter in het Spaans gehandhaafd
is.
Opvallend is dat ‘wie verneemt mij’ (Nederlands vers 3), een vermoedelijk
auditieve vraag, vertaald is door het visuele ‘wie ziet mij’ (Spaans vers 3), zodat het
verband met de oren wegvalt. Vers 4 van het origineel is helemaal niet vertaald. Met
die oren gebeurt nog iets: die zijn niet meer te herkennen als ‘(verborgen) borsten’,
omdat senos (9) op grammaticale gronden geen verband kan houden met escondido
(8). De gehoorsisotopie in de eerste strofe is daarmee zo goed als weggevallen, ook
al omdat interroga (4) nauwelijks klankverwantschap heeft met orejas (5), terwijl
die in de brontekst (‘overhoort’- ‘oren’) evident aanwezig was. De erotische connotatie
hangt nu wat in de lucht, doordat de ‘borsten’ (9) uit het niets opduiken. De
verborgenheidsisotopie is nog wel intact, maar wordt in de tweede strofe afgekapt:
het werkwoord convocar (11) heeft niet de betekenis van ‘beleggen’ in de zin van
‘bedekken’, maar wordt gebruikt voor het beleggen van een vergadering, en de
troebele ‘melkglazen’ zijn nu gewone glazen gevuld met melk (Sp.13) geworden(4)
(als glassoort zou dit opalina zijn). De seksualiteitsisotopie loopt, zij het iets zwakker,
wel door, en ook het honger- en dorstnetwerk is nog te herkennen.
Wat is er over van het scheppingsidee? ‘Ik spreek melkglazen...’ is vertaald met
het neutrale, grammaticaal correcte ‘ik spreek over (of “van”) glazen melk’ (Sp.13),
dat niets doet ontstaan. Wel is de lucht als een van de vier elementen vertaald (en
niet bijvoorbeeld als cielo [hemel], een andere optie). De letters waren volgens het
Sefer Jetsira in de lucht uitgehouwen door ‘bijtels’. Deze zijn in het Spaans
ondubbelzinnige dientes (10), tanden, geworden, die niet direct gereedschap oproepen.
Kennelijk heeft de vertaler een associatie met ‘bijten’ gehad. Toch komt deze keuze
niet zo gek uit: de tanden passen, als lichaamsonderdelen, goed in de context. De
waarschuwingen in Ned. 15 en 16 zijn wel overgekomen, maar onduidelijk is
waarvoor ze nu dienen als er geen, mogelijk gevaarlijke, schepping plaatsvindt. De
‘er is’-reeks in het origineel is niet weergegeven met een gezaghebbende bewering,
wens of subjunctief, maar met de vlakke constatering ‘het is geweldig/ het is het
toen/ het is het nu’ (Sp.16/ 17/18; ‘er is’ zou hay of, in de subjunctiefvorm, (que)
haya moeten zijn). Weer geen schepping dus.
De termen ‘hol’ en ‘kom’, door De Feijter opgevat als gesubstantiveerde
imperatieven, zijn in het Spaans - begrijpelijkerwijs - weergegeven als zelfstandige
naamwoorden (Sp. 19/20), wat echter een interpretatie als verzoek uitsluit.
In de brontekst ontstond als climax van de schepping de mens. Deze werd
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eerst tegenover een onpersoonlijke instantie (‘men’) geplaatst, en daarna met de
scheppende letter in verband gebracht. In het Spaans zijn deze woorden opgevat als
gebiedende wijs van de respectieve werkwoorden ‘mennen’ en ‘letteren’. Ze zijn
ook nog eens explicieter en parafraserend vertaald, namelijk als ‘neem me bij de
hand’ (Sp.23) resp. ‘merk mij als kleding’ (Sp.24). Het oorspronkelijke verband met
de schepping valt hiermee geheel weg. Wat nog overeind blijft, is de ‘ik’, die eerst
als ‘ik ben’ wordt neergezet (yo soy, 25), maar daarna net zo ongrammaticaal als in
het Nederlands klinkt: es yo, ‘(het) is ik’ (25). Het raadselachtige ‘frijs’, tot slot, waar
De Feijter onder meer een samentrekking van ‘mij is’ in zag, behoudt deze
mogelijkheid enigszins doordat fresco (27) een fonologische overeenkomst met es
yo bezit: assonantisch rijm. Als hier een nieuwe letter geïntroduceerd wordt, die
volgens De Feijter eventueel op een complementair ‘letter-ik’ zou kunnen wijzen,
is dat in het Spaans niet het geval: in Sp. 16 was de /f/ al in formidable voorgekomen.
(Het zou ook wel erg toevallig zijn als het wel kon: de twee talen hebben nu eenmaal
verschillende klanksystemen.)

5. dónde estoy en de kabbala
Concentreren we ons op het behoud van een kabbalistische interpretatie in vertaling,
dan is het een treurige, misschien zelfs fatale balans die hier opgemaakt moet worden.
Van alle verwijzingen naar de kabbala zijn er in het Spaans zo weinig overeind
gebleven, dat ze net zo goed toevallig kunnen zijn. Allerlei associaties met
lichaamsdelen zijn verdwenen (door het onderbreken van de auditieve isotopie, door
het wegvallen van de link ‘oren-borsten’). Dat letters met gereedschap uitgehouwen
zijn in de lucht is niet meer terug te vinden. Er komt in feite geen schepping meer
aan te pas, en een mens-scheppende letter is al helemaal ver te zoeken, zodat de ‘ik’
aan het eind min of meer uit de lucht komt vallen.
Moet de conclusie nu zijn dat deze vertaling niet deugt, en is Carrasquer hiermee
gediskwalificeerd als vertaler? Natuurlijk niet. De Feijters visie mag nog zo'n boeiende
interpretatie van de intertekst vormen en nog zo'n plausibele verklaring voor tot nu
toe duister gebleven Lucebertiaanse passages leveren - dat wil niet zeggen dat er
geen andere lezingen meer denkbaar zijn, die óók recht van spreken hebben.(5) Dat
is juist het fascinerende van (grote) poëzie, dat er steeds weer nieuwe interpretaties
van mogelijk zijn. In het geval van ‘waar ben ik’ is er geen uitgewerkt comparatistisch
materiaal voorhanden om dat te laten zien, maar dat is er wel voor ‘ik ben met de
man en de macht’ (verzamelde gedichten p. 53), waarvan Van de Watering (1979:
15-78), Cornets de Groot (1981: 164-183) en De Feijter (1994: 49-55) uiteenlopende
en op allerlei punten tegen elkaar indruisende interpretaties geven. En kijken we nog
naar enkele recente analyses, dan haalt interpreet Jan Oegema (1992) in Luceberts
vroege gedichten vooral het religieuze element naar voren, terwijl Van de Watering
(1991, 1992) de gedichten leest tegen de achtergrond van de psychische toestand
van de dichter: deze zou ‘stemmen’ horen en gehoorshallucinaties in
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zijn poëzie verwerken. Elburg (1991) daarentegen benadrukt vooral de weerslag van
visuele impulsen.
Een vertaling kan onmogelijk aan al die gevonden enkel- en meervoudige lezingen,
intertekstuele verbanden, associaties enzovoorts recht doen. De vertaler moet
voortdurend kiezen, al was het maar omdat hij in zijn eigen taal met een verschillend
uitdrukkingspotentieel, met andere klanken en taalspecifieke betekenisvelden en
structuren te maken heeft. En daardoor loopt hij het ondankbare risico dat hij van
alle kanten op z'n kop krijgt, omdat niet elke interpreet zijn eigen, ‘ware’ interpretatie
erin terugvindt.
Een andere relativering: we hebben het jarenlang zonder De Feijters helpende
hand moeten stellen (al zijn er, zoals zij zelf aangeeft, wel eerder aanzetten in de
richting van de mystiek bij het werk van Lucebert gedaan). Welke Nederlandstalige
poëzielezers hebben al deze intrigerende joods-mystieke verwijzingen op een rijtje
gehad bij het lezen van dit, op het oog toch wel heel merkwaardige, gedicht? Ervan
uitgaande dat veel native speakers de pointe gemist zullen hebben, zijn de Spaanse
lezers dus nauwelijks méér tekortgekomen dan wij.

6. Rehabilitatie
Nog even terug naar het lot van de vertaling. Moet het oordeel hierover inderdaad
overwegend negatief zijn, of kan dit, als we de zaak van een andere kant bekijken,
ook milder uitvallen?
Laten we eens een relativerende blik werpen op een andere interpretatie. Voordat
De Feijter haar proefschrift publiceerde, studeerde Mariëtte Meinema aan de
Rijksuniversiteit Groningen af op een scriptie over de Spaanse vertalingen van drie
gedichten van Lucebert (1994). Meinema geeft een in mijn ogen plausibele
interpretatie van onder meer ‘waar ben ik’ en koppelt hieraan een oordeel over de
vertaling. Zij vat het gedicht op als de laatste uitingen van iemand die zieltogend op
het sterfbed ligt, en incoherent geijl ingegeven door zijn actuele toestand paart aan
visioenen van het hiernamaals.
Tenzij anders aangegeven, geldt het onderstaande commentaar voor zowel de
Nederlandse als de Spaanse versie.(6) Ik houd Meinema's indeling van de analyse aan,
waarbij achtereenvolgens formele, fonologische, pragmatisch-semantische,
syntactische en stilistische kenmerken van het gedicht besproken worden.(7)
Ook Meinema signaleert de tot de helft uitlopende en daarna inkrimpende verzen,
zonder deze vorm verder te duiden. Je zou echter kunnen veronderstellen dat de ‘ik’
ietwat hortend toewerkt naar een climax, het uitbrengen van de levensmetafoor in
het langste vers (Ned. 14, Sp. 13); hierna nemen zijn krachten af en wordt het discours
steeds fragmentarischer, tot het ten slotte geheel desintegreert.
Wat de klank betreft, wordt naast de constatering van enkele rijmeffecten (in het
Nederlands meer dan in het Spaans) gesteld dat er geen vast metrum of ritme is. Al
wordt dit niet opgemerkt, dit zou compatibel zijn met de interpretatie: iemand die
op sterven ligt, is natuurlijk niet meer in staat om nog keurige
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versvoeten te produceren.
Op pragmatisch-semantisch vlak zijn er meer dan genoeg steunpunten voor de
interpretatie. De protagonist, onthecht als hij is van al het fysieke, vraagt zich in de
eerste strofe in opperste beklemdheid af waar hij eigenlijk is en waar hij heengaat.
Het grote aantal vraagwoorden ligt geheel in deze lijn. De zintuiglijke waarneming
van de ik laat in dit stadium te wensen over: lichaamsdelen worden gedissocieerd
van het zelf. In vers 14 (Sp. 13), de laatste uitbarsting van talige activiteit, worden
‘melk’, ‘bevruchting’ en ‘lucht’ gezien als metafoor van het leven, en bij de allereerste
levensbehoeften zijn uiteraard ook ‘borsten’ (als melkgevers) en ‘tanden’ betrokken.
‘Bevruchting in de lucht’ zou, gerelateerd aan ‘melk’, eventueel ook kunnen slaan
op verspild zaad, dat niet meer tot leven kan leiden. De waarschuwingen in 15/16
(Sp. 14/15) zijn gericht tot medemensen wanneer zij in een dergelijke agonie belanden.
De verzen 18-21 (Sp. 17-20) slaan respectievelijk op verleden, heden en toekomst,
waarbij ‘nu is er een hol’ aan de nabij gevoelde leegte refereert, en de ‘kom’ voor
de dood staat. Dat de stervende behoefte heeft aan leiding, mag geen verwondering
wekken: vandaar de uitroepen in 24/25 (Sp.23/24).(8) In het laatste deel van de tweede
strofe komt een krampachtig vasthouden aan de eigen identiteit naar voren, waarbij
de taal als fysiek uitdrukkingsmiddel duidelijk tekortschiet om de actuele zielstoestand
te beschrijven (iets wat ook geldt voor de andere incoherenties in het gedicht, zoals
17-19 (Sp. 16-18) en de laatste verzen).(9)
Syntactische ondersteuning van deze lezing vinden we in het ontbreken van
interpunctie en de grammaticale incoherenties. De vele parallelle structuren zouden,
als rituele formules, kunnen duiden - Meinema laat zich hier niet over uit - op een
soort angstbezwering.
Als stijleffecten gelden in bron- en doeltekst onder meer de anaforen in de eerste
strofe en de epiforen (herhaling van ‘ik’ aan het eind) in de tweede. Ook deze
herhalingsvormen kunnen gezien worden als een zoeken naar houvast, een poging
om in alle verwardheid nog verbanden te vinden.
Deze totaal andere interpretatie is misschien minder verrassend dan die van De Feijter,
maar even coherent en zingevend. Ze levert stof om het gedicht als autonoom geheel
te begrijpen, en verkrijgt daarmee voldoende geldigheid.
Een ander, hier relevanter punt is dat vanuit Meinema's interpretatiekader de
vertaling van Carrasquer volstrekt te rechtvaardigen, zo niet te prijzen is. Praktisch
alle bezwaren die vanuit De Feijters oogpunt tegen de vertaling in te brengen waren,
zijn komen te vervallen.(10) Op enkele ‘minor points’ na, zoals het verlies van enkele
rijmeffecten en - belangrijker - het wegvallen van het vers ‘wie verneemt mij’ (Ned.
3) en de daarmee samenhangende morfologische en semantische verbanden, is de
vertaling uitermate adequaat te noemen. De desintegratie van het taalvermogen, het
teruggrijpen naar primaire levenssymbolen, verzoeken om externe bijstand, de rituele
bezweringen, het verwarde identiteitsgevoel van de zieltogende: het zit er allemaal
in. Na de hiervoor geleverde strenge kritiek past nu dus op zijn minst een woord van
rehabilitatie voor de vertaler.
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Ter illustratie van de interpretatieverschillen geef ik hieronder een schematische
typering van de vertaalstrategie, waarbij globaal wordt aangeduid welke aspecten
van de brontekst prioriteit hebben gekregen in de vertaling. In het eerste geval (I) is
de kabbalistische interpretatie als uitgangspunt genomen, in het tweede (II) de
‘zieltogende’ opvatting.

I.

Formeel
+

Fonologisch Pragmatisch-semantischSyntactisch Stilistisch
±
±
±

II.

+

±

+

+

+

Het is evident dat dit verschil in visie vooral zijn weerslag heeft op de mate waarin
de betekenisaspecten in de vertaling tot hun recht komen: het reproduceren van
pragmatisch-semantische aspecten heeft in vertaalstrategie I de laagste prioriteit
gekregen. Maar ook de andere niveaus, op de vorm na, hebben in I te lijden van de
‘vereiste’ interpretatie. In de optiek van II is de vertaalstrategie, zonder dat aan een
bepaald punt speciaal prioriteit is gegeven, op alle fronten redelijk tot geheel adequaat
te noemen.

7. Conclusie
In de inleiding van dit artikel is de ‘wet tot behoud van interpreteerbaarheid’ genoemd,
de eis dat de lezer van een vertaling dezelfde mogelijkheden tot interpretatie moet
hebben als in het origineel. Deze wet is in de Spaanse vertaling van Luceberts gedicht
‘waar ben ik’ maar gedeeltelijk nageleefd: de door Anja de Feijter gepresenteerde
kabbalistische duiding van de brontekst is er in Carrasquers vertaling niet of
nauwelijks uit te halen. Wel is een andersoortige interpretatie op zowel de bron- als
de doeltekst van toepassing. Het blijkt, althans in dit geval, dus te veel gevraagd om
twee zo uiteenlopende interpretaties in één en dezelfde vertaling te willen terugvinden.
Misschien komt dat doordat die wet in feite maximale interpreteerbaarheid impliceert,
en is die in de praktijk niet altijd haalbaar. Dit is in zekere zin ook positief: als we
ervan uitgaan dat nooit álle facetten van een gedicht in de doeltekst over te brengen
zijn, zijn er meerdere vertalingen met een verschillende strategie nodig om telkens
weer andere aspecten van de brontekst te belichten. Zo is hier genoeg reden voor een
nieuwe vertaling waarin de kabbalistische lezing ook in het Spaans mogelijk is. Wie
durft de uitdaging aan?
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Eindnoten:
(1) Een gewijzigde versie van dit artikel wordt gepubliceerd in mijn proefschrift (Linn, te
verschijnen).
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(2) In afwijking van De Feijter, die consequent ‘Kabala’ en ‘kabalistiek’ spelt, houd ik mij aan de
officiële spellingwijze.
(3) Een vers uit ‘nu na twee volle ogen vlammen’ (Lucebert 1974: 49).
(4) Spanjaarden zijn geen melkdrinkers en hebben daarom geen apart woord voor melkglazen.
(5) De recensenten Fens (1994), Offermans (1995) en Grüttemeier (1995) wijzen alledrie op het
risico dat de kabbalistische interpretatie van De Feijter zichzelf bevestigt: als de auteur naar in
dit kader passende signalen zoekt, zullen die ook uit haar analyse naar voren komen. Dit bezwaar
geldt natuurlijk in zekere zin voor iedere interpretatie.
(6) Meinema baseert zich voor haar scriptie op de eerste vertaling van Carrasquer, opgenomen in
diens Antología de la poesía neerlandesa moderna (1971). Ik ga ervan uit dat die als brontekst
de 1948-1963 gedichten (publ. 1965) heeft, omdat in deze Nederlandse uitgave, net als in
Carrasquers eerste vertaling, de beginregel van ‘waar ben ik’ tevens als titel dient. Mijn
bespreking van Carrasquers tweede vertaling (in Luceberts Antología, 1978) ging, zoals gezegd
onder punt 4, uit van de verzamelde gedichten-editie uit 1974, waarin dit gedicht geen titel
heeft. Die is daarom ook in het Spaans vervallen.
Wanneer er een voor de interpretatie mogelijk relevant verschil is tussen de eerste
Carrasquer-vertaling, die Meinema behandelt, en de door mij besproken tweede vertaling, wordt
dit aangegeven.
(7) Niet verwonderlijk, want Meinema volgt hierbij een voorpublicatie van Linn (1994). De categorie
‘pragmatisch-semantisch’ was daar nog beperkt tot ‘semantisch’.
(8) In de 1971-versie staat hier in het Spaans het kernachtiger guíame/márcame (gids mij/ merk
mij).
(9) Wel is de betekenis van tan fresco of, in Carrasquers eerste versie, frescachôn (26), onduidelijk.
Dat gold echter ook voor ‘frijs’.
(10) In eerdere artikelen (Linn 1994, 1996) heb ik erop gewezen dat het leveren van negatieve kritiek
in de hand gewerkt wordt wanneer eerst de brontekst en daarna pas de vertaling geanalyseerd
wordt. Dit blijkt ook hier een reëel risico te zijn.
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Leren door te leren, door niet te leren, door van buiten te leren
Kroniek van het Nederlands voor anderstaligen
P. de Kleijn (Den Haag)
Trefwoord is ‘een serie van twee oefenboeken’ waarmee de makers een ‘gat’ willen
vullen. Dat ‘gat’ is de te geringe aandacht voor de uitbreiding van de woordenschat.
Die lacune is er ongetwijfeld, al is het wel merkwaardig dat de auteurs in dit verband
alleen de tekortschietende methoden opvoeren en niet wijzen op bestaand lesmateriaal
dat speciaal voor uitbreiding van de woordenschat is gemaakt (Een zinnig woord,
Woorden in context, Multi-taal Beeldwoordenboek, Taal op school, Alexander,
Zestien plus woordenschatoefeningen) of op materiaal gericht op deelvaardigheden
met daarin zeer ruime aandacht voor woordenschatverwerving (bv. Lezen, las, gelezen,
Deskundigen over hun werk). Deze ‘serie van twee oefenboeken’ omvat in feite twee
spichtige werkjes van respectievelijk 67 en 87 pagina's oefenstof, dus eerder iets
voor kieren dan voor gaten. Hoewel: een dun boek kan zeer wel een goed boek zijn.
Maar in Trefwoord gaat met name in deel 1 dat dunne toch wel een beetje ten koste
van de kwaliteit: weinig herhalingsoefeningen en vooral te weinig context. Het
oefenmateriaal wordt onvoldoende geserveerd op een bedje van vertrouwde taal en
keert slechts sporadisch terug in een samenhangend verhaal.
Het boekje is ‘uitermate geschikt voor zelfstudie’. De reden? Achterin staan de
goede antwoorden. Mij dunkt dat geschiktheid voor zelfstudie een steviger fundament
behoeft, onder andere bestaande uit de genoemde redundantie en samenhang, maar
ook uit aanwijzingen voor het gebruik van een een- of tweetalig woordenboek. Want
hoe anders kan de gebruiker twintig kale substantieven (zelfs de lidwoorden
ontbreken) plaatsen in vijf semantische velden of van een rijtje woordjes zeggen
welk woord er niet bij hoort? Meer toelichting zou ook niet overbodig geweest zijn
want dat er ‘aan de juistheid van de antwoorden weinig uit te leggen’ is, vind ik in
zijn algemeenheid wel wat erg kort door de bocht. Bij woordvorming bijvoorbeeld
valt er echt wel iets meer te melden dan dat de woorden ‘familie zijn’ en de vorming
van de afgeleide woorden niet altijd regelmatig is. Ook versterkingen (stapelgek),
vergelijkingen (slapen als een roos) en woordparen (stel en sprong) lenen zich voor
zinvol commentaar.
Deel 1 van Trefwoord richt zich op enigszins gevorderden en oefent voornamelijk
de basiswoordenschat zoals gegeven in het Basiswoordenboek Nederlands (De Kleijn
& Nieuwborg). In de acht hoofdstukken komen aan de orde: tegenstellingen,
woordvelden, woordvorming, synoniemen, werkwoorden met vaste prepositie en
werkwoorden met prefix. Voor de meeste van deze onderwerpen heeft een beetje
docent zo langzamerhand wel een aantal oefeningen in de la liggen. Daarom vind ik
het jammer dat de auteurs niet uitvoeriger aandacht
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hebben gegeven aan onderwerpen die gewoonlijk wél onderbelicht blijven
(woordvorming en afleiding) en daarom vind ik deel 2 van Trefwoord een veel
nuttiger boekje dan deel 1 want in deel 2 komen aan de orde - naast opnieuw
werkwoorden met vaste prepositie en afleidingen -: de versterking (mierzoet,
spiernaakt), de vergelijking (zo klaar als een klontje, het loopt als een trein), de vaste
combinatie (een diploma halen, hulp bieden), uitdrukkingen (dat ligt voor de hand),
dooddoeners (dat had je gedroomd), onderwerpen die gerenommeerd lastig zijn,
belangrijk voor taalbeheersing op gevorderden niveau en waaraan het bestaande
lesmateriaal weinig aandacht besteedt.
De Boer, Berna, Birgit Lijmbach, Will Loeffen, Trefwoord.
Woordenschatoefeningen voor anderstaligen. Groningen:
Wolters-Noordhoff, 1995. Deel 1, 76 blz., f 27,50, ISBN 9001 093264;
Deel 2, 96 blz., f 27,50, ISBN 9001 09327 2.
De auteurs van Trefwoord schrijven dus dat er aan de juistheid van de antwoorden
weinig uit te leggen valt: ‘Vaak is het een kwestie van uit het hoofd leren’. In de
inleiding bij Nederlied staat er vet en dreigend: ‘Ga niets “leren”, dus proberen te
onthouden door bijvoorbeeld uit uw hoofd te leren. Zo heeft u uw eigen taal toch
ook niet geleerd?’
Nederlied: dat zijn drie cassettes met in totaal 81 liedjes van bekende Nederlandse
en in veel mindere mate Vlaamse zangers en zangeressen zoals Jaap Fischer, Liesbeth
List, Wieteke van Dort, Wim Sonneveld, Cornelis Vreeswijk, Drs. P., Jules de Corte
enzovoort. Het best vertegenwoordigd zijn Boudewijn de Groot, Clouseau, Paul de
Leeuw en Herman van Veen, terwijl één cassettekant is gevuld met liedjes uit
‘Kinderen voor kinderen’.
Iedere taaldocent zal in zijn les wel eens liedjes gebruiken, ter afwisseling, om
iets van land en volk te illustreren, voor uitbreiding woordenschat. Nederlied wil
meer: het is bestemd voor het beter leren beheersen van idioom, grammatica en
intonatie van het Nederlands. Het kan gebruikt worden naast elke methode Nederlands
als vreemde of als tweede taal maar ook geheel los daarvan.
Het lied als hulpmiddel bij het aanleren van uitspraak en intonatie: dat lijkt me
een zeer nuttige zaak en alles wat daarover in de docentenhandleiding van Nederlied
naar voren wordt gebracht - ik denk daarbij met name aan de paragraaf over leerders
die van huis uit een toontaal of semi-toontaal hebben - is het proberen meer dan
waard.
De docentenhandleiding is minder overtuigend als het gaat om een zelfstandig te
gebruiken cursus voor het leren van idioom (daarmee wordt kennelijk ook ‘woorden’
bedoeld) en grammatica.
Er wordt nergens verteld wat de selectiecriteria zijn voor de liedjes. De aangeboden
woordenschat is dus de woordenschat zoals die in de liedjes tot ons komt. Daar zit
rijp en groen bij. Bij het maken van oefeningen kunnen de auteurs selecteren en
sturen en aldus alleen ‘nuttige’ woorden aanbieden, maar de schrijvers van Nederlied
hanteren ook zeer royaal de clozetoets en wel in een vorm die de leerder confronteert
met de integrale tekst van het lied, dus met alle
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woorden, nuttig of niet. Dat in de docentenhandleiding de term ‘communicatief’
achterwege blijft, lijkt me dan ook geen toeval.
Wat geldt voor het lexicon geldt ook voor de grammatica. ‘Zinspatronen worden
luisterend en zingend ingeslepen, (grammatica)’. Aangenomen dat dat zo is, dan
blijft de vraag: Waarom juist deze zinspatronen? Omdat ze in een liedje staan? En
ook: zijn de zinspatronen van een liedje dezelfde als de zinspatronen in gesproken
taal?
De aanpak van een lied omvat grosso modo enkele luisterrondes - luisteren staat in
deze methode centraal -, voorafgegaan door voorvragen en gevolgd door
verwerkingsoefeningen (welk woord hoort in het rijtje niet thuis, geef synoniemen,
antoniemen, hyponiemen, wat is waar/niet waar) en door nog een gevarieerd aantal
vaak leuke vragen en opdrachten. Aan het einde van de ‘les’ wordt het lied
aangeboden in de vorm van de reeds genoemde clozetoets.
Er staan in Nederlied een aantal interessante en behartigenswaardige uiteenzettingen
over het gebruik van lied en muziek in het talenonderwijs. Maar Nederlied heeft,
zoals gezegd, meer noten op zijn zang: U leert de taal ‘op een natuurlijke manier’,
u leert het probleem van verstaan en spreken ‘elegant op te lossen’. Maar wat is er
‘natuurlijk’ aan het maken van al die oude vertrouwde oefeningen, toetsen en
gatenteksten - toch óók een onderdeel van deze methode? En wat blijft er over van
de elegantie, als men de liedjes tegemoet moet treden met de opdracht: Ga nu
‘kilometers vreten’?
Er waren mooie baby's bij // maar niet zo lief als jij // Anne
Moge Anne zich in het luistergeweld staande kunnen houden.
Gelder, Thea van, Clara Huson, Marion Klapwijk, Siel van der Ree, Puck
Tazelaar, Nederlied. Liedjes bij het Nederlands als tweede en als vreemde
taal. Apeldoorn: De Kangoeroe, 1996.
Leerlingenboek, 188 blz., f 35, -, ISBN 9066 7341132 S;
Docentenhandleiding, 34 blz., f 25,75, ISBN 9066 734140 S; Cassette 1,
ISBN 9066 734159 S (uitverkocht); Cassette 2, ISBN 9042 924707 S, f
15,25; Cassette 3, ISBN 9024 924715 S, f 15,25.
‘U kunt de cursisten erop wijzen dat ze de woorden uit de woordenlijst moeten
kennen. Gewoon woordjes leren!’ Dit komt, compleet met uitroepteken, uit de
inleiding op de geheel herziene versie van Code Nederlands en daarmee is de stand
leren-niet leren 2-1. Het is een verrassende imperatief in een inleiding die voor het
overige heel rustig van toon is. Het verbaast dan ook niet dat elders in de inleiding
gas wordt teruggenomen: woorden leren kan op verschillende manieren, binnen en
buiten de klas; taal (leren) is vooral ook doen, ermee handelen. Met behulp van de
context moeten de cursisten daarom altijd eerst proberen de betekenis van de woorden
af te leiden of te raden.
Ook de schrijvers van Nederlied zijn van mening dat woorden het best onthouden
worden als de leerling zelf er eerst mee aan de slag gaat. Sinds het verschijnen van
het proefschrift van M.C. Schouten- van Parreren ‘Woorden
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leren in het vreemdetalenonderwijs’ (1985) is dit in Nederland en Vlaanderen een
algemeen gevolgde opvatting. Maar de verschijning van een ander proefschrift
(‘Vocabulaireverwerving in het vreemdetalenonderwijs: De effecten van context en
raden op retentie’, Groningen, 1996) lijkt om herbezinning te vragen want de schrijver
ervan, Jan-Arjen Mondria, komt tot de conclusie dat het leren van woorden in een
context leidt tot hogere retentie dan het leren van losse woorden, maar dat er geen
verschil is in retentie bij het leren met de raadmethode of met de geefmethode.
De eerste versie van Code Nederlands verscheen in 1990. De vraag waarom er na
een relatief korte periode een grondig herziene uitgave op de markt komt, wordt in
het voorwoord uiteraard beantwoord. Dat antwoord is echter minder duidelijk dan
men zou verwachten. Er worden twee redenen genoemd: onderzoek heeft nieuwe
theoretische inzichten opgeleverd; en: een enquête onder zestig docenten heeft de
wensen ‘van het veld’ verduidelijkt.
Ik ken de antwoorden op die enquête niet, maar het zou een mirakel zijn als die
mooi sporen met elkaar en met de nieuwe taalkundige inzichten. Voorts wordt gezegd
dat de uitgangspunten van Code Nederlands van kracht blijven. Maar hoe zit het dan
met die nieuwe theoretische inzichten? En wat betekent dat, met handhaving van de
uitgangspunten, men geprobeerd heeft aan te sluiten bij een aantal heersende
tendensen? Nee, leerboeken schrijven is geen pretje als je tenminste goede maatjes
wilt blijven - en dat wil je natuurlijk - met de gebruiker, de docent, de uitgever, de
wetenschap, je collega-schrijver en jezelf. Aansluiten bij heersende tendensen betekent
volgens de schrijvers van Code Nederlands:
- meer aandacht voor de structurele aanpak van de productieve vaardigheden en
daarom nu in een eerder stadium meer spreekvaardigheid en meer productieve
oefeningen;
- meer aandacht voor de zelfwerkzaamheid van de cursisten en daarom in de
nieuwe Code Nederlands meer mogelijkheden voor zelfwerkzaamheid;
- nadruk, bij het taalverwervingsproces, op de taal- en cultuurverschillen; ook in
Code Nederlands want ‘Het is goed om die verschillen expliciet te benoemen
en te bespreken’.
Het is heel begrijpelijk dat de auteurs van Code Nederlands ten aanzien van het
uitgangspunt ‘receptief voor productief’ en ten aanzien van de rol van de docent in
het leerproces een scheutje water in de wijn hebben gedaan. Minder begrijpelijk vind
ik de mijns inziens wat modieuze knieval voor taal- en cultuurverschillen in deze
vorm van onderwijs. Misschien zou ik het wel begrijpen als uiteengezet zou worden
waarom die aandacht daarvoor ‘goed’ is, maar bij dat ene korte zinnetje blijft het.
Hoe inzake grammatica de nieuwe Code Nederlands zich verhoudt tot de oude,
blijft in het vage. Uit het veld klonk meteen al na het verschijnen van de eerste druk
de roep om meer expliciete grammatica (bijvoorbeeld op de studiebijeenkomst van
27 april 1991, gewijd aan Code Nederlands) en het zou me verbazen als dat geluid
in de enquêteantwoorden ontbreekt. Bovendien
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werden twee jaar geleden, bij de aankondiging van een herziening, al extra
grammaticaoefeningen in het vooruitzicht gesteld. Nu staat er dat een
functioneelnotionele benadering niet betekent dat er geen aandacht aan de grammatica
wordt geschonken en dat grammatica expliciet wordt aangeboden en geoefend. Maar
de grammatica wordt niet genoemd bij het aansluiten bij heersende tendensen. Heerst
hij niet, is het geen tendens of is er niets veranderd?
Andere minder principiële verschillen tussen de eerste en de herziene versie zijn
o.a.: geactualiseerde teksten, meer teksten, ook fictieve (!), uitsluitend Nederlandse
termen voor de grammaticaterminologie, veel meer oefeningen, geheel nieuwe toetsen,
zeer veel nieuwe illustraties en uiteraard alles in de nieuwe spelling.
Omdat in de herziening de notioneel-functionele aanpak en de daaruit voortvloeiende
opbouw van de cursus gehandhaafd is, acht ik mij ontslagen van een gedetailleerde
beschrijving van de opzet en uitwerking van deze cursus en beperk me tot een aantal
losse opmerkingen.
De hoofdstukken voorwoord, inleiding, opbouw en werkwijze zijn duidelijk en
overzichtelijk geschreven en geven de informatie die de gebruiker nodig heeft. De
aanwijzingen voor de behandeling van de lessen zijn ook duidelijk maar wel erg
minutieus. Een voorbeeldje uit talloos vele: ‘Werkwijze: hoe laat is het? De cursisten
moeten aangeven hoe laat het is op de klokken’. Tja.
Leerboekenschrijvers staan vaak voor het dilemma: wel of geen verhaallijn
inbouwen. Hoewel Richard, Ramón, Angela en Monique op gezette tijden hun
opwachting maken, zit er in Code Nederlands geen echte verhaallijn. Voortdurend
terugkerende figuren die van alles beleven, kunnen op de zenuwen gaan werken,
maar uit didactische overwegingen geef ik daaraan toch de voorkeur boven die schier
eindeloze stoet eendagsvlinders die in Code Nederlands voorbijtrekt. In het echte en
in het boekenleven heb je mensen nodig om op terug te vallen.
Onhandig vind ik het dat op de voorkant van de boeken en van de cd's (bij de
docentenhandleidingen) niet staat aangegeven of het om deel 1 of deel 2 gaat. In een
appendix vindt men een lijst van aardrijkskundige namen met land/ gebied, adjectief
en inwoner. Een goed idee want met geografische aanduidingen, die altijd en overal
aan de orde komen, wordt voortdurend gemodderd.
Code Nederlands is een zorgvuldig doordachte complete cursus waarin op
evenwichtige en genuanceerde wijze de meest recente inzichten op het gebied van
de toegepaste taalkunde aantrekkelijk, gevarieerd en overzichtelijk gestalte hebben
gekregen. De vormgeving van de tekstboeken is mooi, duidelijk en rustig maar mede door de vele foto's en tekeningen - beslist niet saai. De kwaliteit van de
luistercassettes is prima. Over het softwaremateriaal kan ik niet oordelen omdat dat
door de uitgever niet ter beschikking is gesteld. Een volwassen cursus voor volwassen
anderstaligen.
Ook voor extramurale anderstaligen? Voor het antwoord op die vraag eerst
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even naar een andere grote cursus waarvan ook een herziening (derde druk) is
verschenen, Spreken is zilver....
In tegenstelling tot Nederlied schrijven de auteurs van het uit dezelfde stal
afkomstige Spreken is zilver... nergens dat zij hun leergang geschikt achten voor
extramuraal gebruik. Waarom zij mijns inziens terecht afzien van deze claim kan
het best verduidelijkt worden aan de hand van de overwegingen die hebben geleid
tot genoemde herziening.
De doelgroep is veranderd: er komen de laatste jaren minder analfabeten en meer
‘snelle leerders’. De opvang van buitenlanders is veranderd: asielzoekers komen
terecht in grote opvangcentra waar in hoofdzaak vrijwilligers het werk moeten doen.
Het reguliere Nederlandse volwassenenonderwijs is veranderd. Krachtens de nieuwe
Wet op de inburgering moeten buitenlanders een opleiding volgen van 500 uur die
hen vertrouwd moet maken met de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving.
Die opleiding wordt verzorgd door Regionale Onderwijs Centra (ROC's), maar de
ROC's zeggen dat dat aantal uren te weinig is. De schrijvers van Spreken is zilver...
willen met hun leergang laten zien dat in het algemeen met de beschikbare uren het
doel wel te bereiken is.
Ik geloof niet dat de extramurale neerlandistiek hierin veel herkenbaars zal
ontdekken. De extramurale docent heeft te maken met een doelgroep die qua
samenstelling, scholing, maatschappelijke positie en studieperspectief sterk afwijkt
van de doelgroep van zowel de vroegere als de herziene cursus Spreken is zilver...
Bij Code Nederlands is die extramurale claim er wel. ‘De leergang kan ook gebruikt
worden voor volwassenen die buiten het Nederlandstalig gebied Nederlands willen
leren.’ Het is het gebruikelijke zinnetje bij alles wat er verschijnt aan Nederlands
voor anderstaligen. Vrijwel altijd blijft het daarbij - ook in Code Nederlands. De tijd
is echter rijp om die extramurale geschiktheid te beargumenteren en het bovenstaande
‘kan’ te verduidelijken.
Men kan de Noordzee oversteken in een badkuip, maar er zijn betere
mogelijkheden. Is het dit ‘kan’? Of kan het omdat men van mening is dat er geen
principieel verschil is tussen het leren van een tweede en een vreemde taal? Of kan
het omdat men bij het schrijven van de leergang rekening heeft gehouden met
extramuraal gebruik? Dat laatste lijkt me onwaarschijnlijk, al was het alleen maar
omdat Code Nederlands is afgestemd op de doelstellingen van de
Programmacommissie Nederlands als Tweede Taal voor Volwassenen en vanwege
het verband dat wordt gelegd met het Staatsexamen Nederlands als tweede taal.
Dit neemt niet weg dat ik de claim van Code Nederlands juist vind. In de eerste
plaats omdat - in tegenstelling tot Spreken is zilver... - de doelgroep van Code
Nederlands - (bijna) volwassen anderstaligen met een hogere opleiding - aardig
overeenkomt met de doelgroep van de extramurale universitaire neerlandistiek. Maar
ook inhoudelijk lijkt me dat Code Nederlands de buitenlandse markt meer te bieden
heeft dan Spreken is zilver...
Spreken is zilver... is een audio-lexicale methode. Dit houdt onder andere in dat
er veel geluisterd moet worden en dat de leerlingen aanvankelijk alleen non-
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verbaal mogen reageren en handelen. Ook de grammatica krijgt men door ‘kritisch
luisteren’. ‘Dit gaat “als vanzelf”, ongeveer zoals een kind zijn taal leert (zonder
bespreking van grammaticaregels)’. Ik treed hier niet in discussie over de validiteit
van dit uitgangspunt, maar ik weet wel dat als de gemiddelde extramurale scholier
zijn studie Nederlands begint, hij een visie op en een vorming in taalverwerving heeft
die een slechte voedingsbodem vormt voor wat Spreken is zilver... ‘leren zonder
leren’ noemt. Daarentegen vormen de notioneel-functionele uitgangspunten van
Code Nederlands met daarbij expliciete aandacht voor de grammatica mijns inziens
wel een bodem waarover, extramuraal, de ploeg van het woord gemakkelijk valt te
besturen.
Code Nederlands. Basisleergang Nederlands voor volwassen anderstaligen.
Amsterdam: Meulenhoff Educatief, 1996.
Deel 1 (Alice van Kalsbeek, Folkert Kuiken): tekstboek 1, 204 blz., f 41,
-, ISBN 90 280 1224 9; oefenboek 1, 282 blz., f 31,50, ISBN 90 280 2488
3, docentenhandleiding 1 (incl. 2 cd's), 176 blz., f 82,50, ISBN 90 280
3371 8, set van 2 cursistencassettes 1, f 34, -, ISBN 90 280 4185 0;
Deel 2 (Alice van Kalsbeek, Marijke Huizinga, Folkert Kuiken): tekstboek
2, 196 blz., f 41, -, ISBN 90 280 1123 4, oefenboek 2, 282 blz., f 31,50,
ISBN 90 280 2457 3, docentenhandleiding 2 (incl. 3 cd's), 134 blz., f 82,50,
ISBN 90 280 3494 3, set van 2 cursistencassettes 2, f 34, -, ISBN 90 280
4342 1.
Software bij Code Nederlands 1, f 775, -, ISBN 90 280 1487 X; software
bij Code Nederlands 2, f 775, -, ISBN 90 280 1548 5; software Code
Nederlands 1 en 2, f 1350, -, ISBN 90 280 3324 6; uitspraakcassette (niet
herzien), f 25, -, ISBN 90 280 4489 2. Zowel bij deel 1 als bij deel 2 kunnen
tekstboek en cursistencassettes gecombineerd gekocht worden.
Klapwijk, Marion, Siel van der Ree e.a., Spreken is zilver... Baarn: Nijgh
Versluys (voordien De Kangoeroe).
Module 1 (verwerkingsoefeningen), 256 blz., f39, -, ISBN 9024 92700 5;
Afbeeldingenboek 1, 96 blz., f 35, -, ISBN 9024 92701 3; Docentenboek
Module 1 (map + handleiding + cassettes), f 195, -, ISBN 9024 927285;
Docentenhandleiding Module 1, 150 blz., f 35, -, ISBN 9024 92729 3;
cassettes Module 1, f 180, -.
Module 2 (verwerkingsoefeningen), 320 blz., f 44,50, ISBN 9024 92702
1; Afbeeldingenboek 2, 86 blz., f 35, -, ISBN 9024 92703 X; Docentenboek
Module 2 (handleiding + cassettes), f 180, -; Docentenhandleiding Module
2, 227 blz., f 25, -, ISBN 9024 92842 7; cassettes Module 2, f 165,-.
Bij deze leergang tien cd-roms.
‘In het NT2-onderwijs wordt vaak veel tijd besteed aan grammaticale structuren en
vocabulaire. Ook krijgen de deelvaardigheden “luisteren”, “lezen”, en “schrijven”
meestal meer aandacht dan “spreken”’. Dit komt - dat voelt u wel - uit de inleiding
bij een cursus spreekvaardigheid. Die cursus heet Wat je zegt! Maakten de schrijvers
van Trefwoord het ‘gat’ groter dan nodig is, ook de auteurs van

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1998

60
Wat je zegt! zijn niet helemaal vrij te pleiten van preken voor eigen parochie, waarbij
vooral dat ‘veel tijd voor grammaticale structuren’ opvalt. Misschien gebeurde dat
stiekem, maar in het officiële NT2-circuit waren die grammaticale structuren tot voor
kort het geliefde mikpunt van heel communicatief Nederland. Niettemin is Wat je
zegt! een welkome aanvulling op bestaand materiaal omdat in deze cursus niet alleen
de spreekvaardigheid van het vraag- en antwoordspel wordt geoefend maar ook van
het gesprek en de open discussie.
De cursus is bedoeld voor volwassen anderstaligen met een halfgevorderde en
gevorderde kennis van het Nederlands. Hij kan zelfstandig gebruikt worden maar
ook als aanvulling bij een algemene leergang en hij gaat uit van onderwerpen uit het
dagelijks leven in Nederland: vakantie en vrije tijd, kleding, telefoneren, koken en
eten, culturele verschillen, school en (huishoudelijk) werk enzovoort. Bij de
behandeling van deze onderwerpen is er aandacht voor functioneel taalgebruik
(mening vragen, vergelijken enz.) en voor nieuwe woorden en woordcombinaties.
Er moet veel in groepjes gewerkt worden en ook anderszins staat de cursist centraal.
‘Ten minste 80% van de lestijd zijn de cursisten aan het woord en houdt de docent
zijn mond.’ Kunnen docenten dat? Willen docenten dat? Want er worden natuurlijk
veel ‘fouten’ gemaakt. Terecht pleiten de auteurs voor een docent die niet te veel
onderbreekt en die veel gemaakte fouten - dus niet alle - inventariseert om ze, na
behandeling van een gespreksthema, bij voorkeur onderwerpsgewijs (nu eens de
zinsconstructie, dan weer de modale werkwoorden, een andere keer de woordenschat)
te bespreken.
Iedere les begint met een foto waarover bij wijze van opwarmertje vragen worden
gesteld. Daarna volgen allerlei opdrachten: woordenschat-, rubriceeren
rangschikoefeningen, clozeteksten, discussieopdrachten, rollenspellen. Deze
opdrachten zijn gedeeltelijk een afgeleide van het bijgevoegde luistermateriaal want
de auteurs hebben gelukkig het grote belang onderkend dat luisteren heeft voor
spreken. De taken die de cursisten moeten uitvoeren vóór, tijdens en na het luisteren
zijn heel zinvol en op een gelukkige wijze gekoppeld aan de spreekopdrachten.
Wat je zegt! is een aanwinst voor de spreekvaardigheidstraining, ook de extramurale.
Dat ze buiten de muren het antwoord schuldig zullen blijven op de in de cursus
aanwezige quizvraag: ‘Wie is de presentator van de Nederlandse playbackshow?’
en ‘Hoe heet de dokter in de serie “Goede tijden, slechte tijden?”’ is niet erg. Maar
als ze bij de vraag ‘Voor welke Nederlandse voetbalclub speelde Johan Cruijff?’ niet
onmiddellijk doorhebben dat de vraag niet deugt omdat Cruijff zowel voor Ajax als
voor Feyenoord speelde, wordt het zorgelijk.
Bergh, Heleen van den en Bram Poldervaart, Wat je zegt! Een cursus
spreekvaardigheid voor anderstaligen. Groningen: Wolters-Noordhoff,
1994. Cursistenboek, 100 blz., f 38,50, ISBN 9001 71442 0;
Docentenhandleiding, 79 blz., f 54,50, ISBN 9001 71441 2;
Geluidscassette, f 62, -, ISBN 9001 71440 4.
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Etymologie, passief en nog wat
Kroniek van de taalkunde
Joop van der Horst (Leuven)
Etymologie is een merkwaardig vak. Niet in de laatste plaats omdat haar doelstellingen
soms zo grondig veranderen. Ik spreek nu niet over haar voorwetenschappelijke
periode, toen het erom ging het wezen der woorden te achterhalen. Het etymon van
een woord, zo meende men toen, was zijn ‘eigenlijke’ of toch minstens zijn
‘oorspronkelijke’ betekenis. Etymologie was toen de poging dit eigenlijke of
oorspronkelijke van de woorden op te delven tussen de wirwar van latere
verbasteringen.
In de 19de eeuw werd dit idee prijsgegeven. De hoge vlucht van de vergelijkende
en historische taalwetenschap leidde tot een heel andere opvatting van de etymologie.
Dat woorden een ‘eigenlijke’ betekenis zouden hebben, was een hersenschim; en
van een ‘oorspronkelijke’ betekenis viel niet te spreken, aangezien de oorsprong der
woorden in een onpeilbaar ver verleden lag. In feite sprak men in de 19de-eeuwse
etymologie niet graag over betekenis. Men concentreerde zich op de geschiedenis
van de woordvormen, door klankwetten gerelateerd aan vormen in soms ver
verwijderde verwante talen. Hoe verder terug in het verleden, hoe beter. Een woord
waarvoor niet minstens een oer-Germaanse vorm gereconstrueerd kon worden, liever
nog een oer-Indo-europese wortel, was nauwelijks interessant.
Dat reconstrueren van bij voorkeur oer-Indo-europese vormen nam later af. Onder
andere door de ontmoedigende vaststelling dat het Indo-europees door al het
gereconstrueer steeds minder wortels scheen te bevatten, en bijna allemaal met
dezelfde betekenis.
Toen ging men de betekenisontwikkeling belangrijk vinden. En omdat bij de
prehistorie weinig over betekenis te zeggen valt, verschoof de aandacht van
etymologen meer en meer naar woordgeschiedenis in historische tijden.
Binnenkort verschijnt het eerste deel van het grote etymologisch woordenboek
van de Kiliaanstichting (hoofdredacteur M.L.A.I. Philippa), en dat vertoont duidelijk
die belangstelling voor woordgeschiedenis, inclusief betekenis, terwijl de
reconstructies en de prehistorie naar de achtergrond verschuiven. Door allerlei
omstandigheden is de verschijning van deel 1 overigens erg vertraagd.
Van geringer omvang is het bekende etymologisch woordenboek van (De Vries
&) De Tollenaere. Ooit begonnen als aula-pocket is het uitgegroeid tot een volwassen
boek. Onlangs is de 20ste, herziene en weer uitgebreide druk verschenen (uitg. Het
Spectrum, Utrecht 1997). De grote kwaliteit en toegankelijkheid ervan is intussen
wel algemeen bekend.
Nieuw is het Etymologisch Dialectwoordenboek van A. Weijnen (uitg. Van
Gorcum, Assen 1996; ISBN 90 232 2967 3). Woorden die alleen in dialecten
voorkomen en niet in de standaardtaal, zijn in de meeste etymologische
woordenboeken slecht vertegenwoordigd. Dat is jammer voor de echte etymoloog
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omdat dikwijls zeer oude woorden enkel in dialect bewaard gebleven zijn. Het is
ook jammer voor de geïnteresseerde dialectliefhebber die menig ‘raar’ woord nergens
in de boeken kan terugvinden. Weijnen heeft zijn etymologisch dialectwoordenboek
geschreven zowel voor de vakgeleerde als voor de geïnteresseerde liefhebber. Die
liefhebber zal er overigens een zware kluif aan hebben, of waarschijnlijker het
ongelezen in de kast houden, want het is zeer ontoegankelijk voor een gewoon mens.
Reconstructies, prehistorie, Indo-europese wortels of zelfs maar oer-Germaanse
vormen-met-sterretje treft men er hoegenaamd niet in aan. Maar ook
woordgeschiedenis, betekenisontwikkeling en verklaringen ontbreken grotendeels.
Wat Weijnen doet is in feite een woord identificeren als hetzelfde of verwant met
een woord in een algemeen bekende taal. Weijnen heeft gewoon zijn eigen
kaartenbakje uitgetypt.
Zo is er in Noord-Hollandse dialecten het woord miede, ‘tijding dat het schip in
aantocht is’. We vernemen dan dat er in het Fries een woord mie bestaat (‘tijding’)
en dat ze allebei samenhangen met het Duitse Miete (‘huur’), en dat ze verwant zijn
met het Gotische mizdo. Misschien dat veel dialectliefhebbers heel gelukkig zijn met
deze informatie (‘dat rare woord is eigenlijk niet zo raar; het staat zelfs in een boek’),
maar je zal ze de kost geven die zich afvragen hoe men daar in Noord-Holland aan
zo'n Duits woord komt.
Voor de vakgeleerde is het vooral een lijst met verwijzingen naar
dialectmonografieën en andere etymologische woordenboeken. Dat is op zichzelf
wel interessant, want zo kan men vernemen dat het in het Middelnederlands tamelijk
algemene woord miede, waarvan het WNT enkel wat oudere citaten geeft, in het
dialect nog voortleeft. Zonder een lange speurtocht langs talloze dialectmonografieën
is dat anders niet te weten. Maar omdat de opnamecriteria uiterst ondoorzichtig zijn,
mag ook van deze functie niet te veel verwacht worden. Binnen het geheel van de
taalhistorische en etymologische werken kan dit boek dus soms nuttig zijn; als
zelfstandig naslagwerk zal het bij leek en vakgeleerde vooral veel ergernis
veroorzaken.
Een heel ander boek is B. Mesottens Binnenkijken in woorden; etymologische
verkenningen (uitg. Pelckmans, Kapellen 1996; ISBN 90 289 2207 5). Dit boek is
louter voor de geïnteresseerde leek geschreven. Met veel toewijding, veel uitweidingen
ook, vertelt een onderwijzer zijn leerlingen over de geschiedenis van allerlei woorden.
Voor de vakgeleerde is er, geloof ik, niets nieuws in te vinden; alles komt braaf uit
de bestaande etymologische woordenboeken. Maar een ruim publiek zal het met
meer plezier, en meer vrucht, lezen dan Weijnens hermetisch etymologisch
dialectwoordenboek.
Jammer alleen dat de auteur regelmatig slecht op de hoogte blijkt van de situatie
in Nederland. Zo is het waar dat men in België spreekt van Ik zal maar hout
vasthouden, en het is mogelijk dat dat samenhangt met het Franse toucher du bois,
maar zijn verhaal eromheen zou anders geweest zijn als hij geweten had dat in
Nederland in gelijke situaties gezegd wordt: afkloppen. Overigens staat noch hout,
noch vasthouden in het register.
***
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Taalbeheersers hebben het moeilijk met passieve zinnen. Passieve zinnen maken een
tekst namelijk vaak moeilijk leesbaar, maar er zijn ook situaties waarin ze juist de
beste oplossing zijn. Niemand schijnt te kunnen zeggen wanneer het passief wenselijk
is en wanneer onhandig. Louise H. Cornelis heeft haar dissertatie gewijd aan deze
kwestie (Passive and perspective, uitg. Rodopi, Amsterdam/Atlanta 1997; ISBN 90
420 0157 7; f 90, -). Ze heeft dat zo grondig gedaan, dat haar studie ver uitstijgt boven
een gemotiveerd schrijfadvies. Het is een syntactische en pragmatische studie
geworden van het Nederlandse passief als zodanig. Wat is het passief, en wat wordt
ermee gedaan? Aan het slot van het boek komt ze terug op de praktische adviezen,
maar het zwaartepunt ligt bij het onderzoek naar de syntactische aard van het passief
en naar zijn discourse-functies.
Dit is op zichzelf al heel interessant, maar wat dit boek vooral boeiend maakt, is
de aanpak: functionalisme en cognitieve linguïstiek à la Langacker. Aangezien in
deze richtingen de nadruk nogal eens op woordsemantiek ligt, is het verheugend dat
die zienswijze nu ook verder doorgetrokken wordt naar de syntaxis. Ik verwacht daar
veel van, en ik ben door de studie van Cornelis alvast niet teleurgesteld.
Hoe benader je het passief als je ervan uitgaat dat de basiselementen van een taal
eenheden zijn van vorm en betekenis? Dan dient onderzocht te worden of ‘het’ passief
ook zoiets is. En zo ja, wat de betekenis ervan is. Dit voert uiteraard tot de gedachte
dat het passief geen monoliet is, maar de analyseerbare combinatie van worden +
voltooid deelwoord (+ eventueel een door-bepaling), elk met zijn eigen betekenis.
En dat zijn + voltooid deelwoord wel eens meer van worden + pp kan verschillen
dan alleen in tempus. Hetgeen Cornelis dan ook aantoont, om zich vervolgens enkel
te richten op het worden-passief. Wat is dan precies de betekenis van worden (en
wel zo dat we die ook aantreffen in bijvoorbeeld hij wordt ziek); wat is de betekenis
van het voltooid deelwoord als zodanig (dezelfde als het voltooid deelwoord in andere
constructies heeft); en wat is de betekenis van door (ook dezelfde als in andere
constructies)? De conclusie van Cornelis is dat het worden-passief wel in hoge mate,
maar niet totaal analyseerbaar is. Anders gezegd: dat de betekenis van al die elementen
wel terugvindbaar is in het passief, maar dat het geheel toch ook nog iets eigens heeft
bovenop de optelsom van de delen (namelijk dat er een ‘causer’ geïmpliceerd wordt,
wat noch aan worden, noch aan het voltooid deelwoord toegeschreven kan worden
maar enkel aan de combinatie). Op dit punt heeft ze mij niet overtuigd, maar
belangrijker is dat hier wel de juiste vragen gesteld worden, en dat er aan de hand
van interessante observaties antwoorden gegeven worden.
Niet onbelangrijke consequenties van deze aanpak (en mijns inziens een
verademing) zijn, dat we niet langer spreken van ‘het’ passief (worden en zijn
verschillen te zeer); dat het worden-passief niet langer de tegenhanger is van een
actieve zin maar een constructie sui generis (met allerlei eigenschappen die altijd
onderbelicht bleven omdat het actief het zicht belemmerde); en dat cross-linguïstische
studies naar het passief voorlopig al helemaal van de baan zijn (de studie van het
Nederlandse passief heeft aantoonbaar geleden doordat men zo
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vaak begon bij het Engels).
De betekenis die Cornelis uiteindelijk voor het Nederlandse worden-passief
formuleert, is: ‘process towards a final state, the causer of which should not be
identified with’. Dat lijkt misschien een mager resultaat, maar het is het volstrekt
niet. Als je het vergelijkt met de vele functionele beschrijvingen van het passief die
in de literatuur bestaan (Cornelis bespreekt ze uitvoerig), dan is dit een aanmerkelijke
verbetering. Onder andere omdat de ‘patiënt’, het ‘subject’, het ‘topic’ etc. er geheel
uit weggenomen zijn. Dat heeft vergaande gevolgen voor de beschrijving van het
passief, maar de stap lijkt me in essentie juist. Ook als basis voor de verschillende
discourse-functies die Cornelis in deels experimenteel onderzoek blootlegt, blijkt
haar formulering van de passiefbetekenis uiterst bruikbaar.
Van de zeven discourse-functies die uitgewerkt worden (zo'n lijst is per definitie
niet volledig) noem ik er hier slechts twee: het passief is heel geschikt voor negatief
te beoordelen gebeurtenissen (De keuken wordt nooit opgeruimd), en voor
gebeurtenissen met een vage of onduidelijke veroorzaker (De kosten worden verhaald
op de bewoners).
Het boek van Cornelis bevat nog heel veel meer dan hier te zeggen is, maar hopelijk
is dit al genoeg om het aan te bevelen. Het is geen boek voor praktische taalbeheersers,
ook al bevat het wel het fundament voor adviezen. Wel verplichte kost voor
grammatici.
***
Iedere kroniek is ergerlijk onvolledig. Deze ook. Maar om het niet te gek te maken,
wil ik nog enkele boeken noemen.
Het is in Nederland en België de gewoonte geworden dat geleerden die met
pensioen gaan, of 50 jaar worden of iets anders te vieren hebben, een feestbundel
aangeboden krijgen, hetzij met artikelen van vrienden en collega's, hetzij met eigen
werk. Als het een beetje meezit, krijg je allebei. Voor de toegankelijkheid van
wetenschappelijke artikelen is dit een ramp, want er is geen beginnen aan om al die
bundels aan te schaffen. Alleen de zeer grote bibliotheken kunnen zich dat permitteren.
En ondertussen krimpt het bestand aan Nederlandse vaktijdschriften... Enfin, zo
hadden we het afgelopen jaar dus de feestbundel voor A. Hagen (Taalvariaties,
Dordrecht 1996; ISBN 90 6765 533 3) onder redactie van R. van Hout en J. Kruysen,
en de feestbundel voor Ina Schermer-Vermeer (Grammaticaal spektakel, Amsterdam
1997; ISBN 90 801021 6 4) onder redactie van E.H.C. Elffers-van Ketel, J.M. van
der Horst en W.G. Klooster. Beide bundels bevatten uiteenlopende en vaak heel
interessante bijdragen van tal van auteurs. G. Geerts kreeg bij zijn Leuvens emeritaat
een bundeling van eigen werk aangeboden (Nederlands, een en veelzijdig, uitg.
Universitaire Pers Leuven 1995; ISBN 90 6186 694 4).
P.G.J. van Sterkenburg en M.C. van den Toorn onderzochten in Veertig jaar
journaal, veertig jaar taal veranderingen in het recente Nederlands (uitg. Sdu, Den
Haag 1997; ISBN 90 12 08349 4), hetgeen een charmant boekje heeft

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1998

65
opgeleverd. Wie zijn kennis van het Nederlands geruime tijd geleden opdeed, kan
zich hier bijscholen. Maar ook wie goed op de hoogte is van het modernste
Nederlands, zal dit met plezier lezen.
Ook van Van Sterkenburg is Vloeken (uitg. Sdu, Den Haag/Antwerpen 1997; ISBN
90 75566 17 4). Het bevat een geschiedenis van het vloeken en een studie van het
vloeken als maatschappelijk verschijnsel, als inleiding op een groot lexicon van
vloeken (bladzijde 155-424). Hier kan men zien dat jemigdepemig, door velen
beschouwd als een uitvinding van Kees van Kooten, al voorkwam bij Vondel en
Bredero. Maar ook dat er eigenlijk nog geen verklaring is voor de peren in kut met
peren. Voor filologisch gebruik had ik graag meer verwijzingen gezien, zoals een
enkele keer wel gebeurt, bijvoorbeeld bij de melcflessen van korten blisse die
voorkomen in Mariken van Nieumeghen. Het meeste materiaal is echter afkomstig
uit het WNT.
Op het moment dat ik dit schrijf, is de tweede druk van de ANS nog niet verschenen,
maar er wordt gezegd dat het een kwestie van weken of hooguit maanden is. De kopij
is helemaal klaar. Een vast bureau met minstens drie of vier grammatici voor het
bijhouden en uitbreiden van de ANS zit er voorlopig niet in. Wat dat betreft is de
Nederlandse lexicologie heel wat beter bedeeld dan de Nederlandse grammatica.
Wel zijn er projecten begonnen voor een ANS voor Franstaligen (Leuven) en een
ANS voor Duitstaligen (Utrecht). Dat is op zichzelf niet slecht, maar het zou zoveel
beter kunnen. Bij het Instituut voor Lexicologie (Leiden) is het maken van
woordenboeken toevertrouwd aan mensen die (na hun vakstudie!) een lange interne
opleiding genoten hebben. Terecht. Maar het schrijven van een grammatica wordt
in Nederland en België uitbesteed aan pas afgestudeerde jonge onderzoekers, die in
een project van drie of vier jaar nauwelijks de tijd krijgen zich in het handwerk te
bekwamen, om vervolgens te worden afgedankt en, in het gunstigste geval, vervangen
te worden door nieuwe beginnelingen. Ik weet niet waarom dit zo zot geregeld is,
noch ook wie daarvoor verantwoordelijk is. In ieder geval heb ik de Taalunie nooit
horen ijveren voor een permanent Instituut voor de Nederlandse Grammatica.
Het ziet er waarachtig naar uit dat het WNT, zoals al jaren beloofd, in 1998
inderdaad gereed zal zijn. De jongste afleveringen behandelen het traject zitdag zugelen, oftewel de tweede helft van deel 28. Voor gewoon dagelijks gebruik is er
overigens ook de prachtige 10de druk van Verschueren, opnieuw bijgewerkt en
vermeerderd door de bekwame hand van F. Claes. En uiteraard ingericht volgens de
nieuwe spelling. De spellingstrijd lijkt daarmee min of meer tot een einde gekomen.
Wie de dolle historie van de afgelopen twee jaar nog eens (gekleurd) wil nalezen,
kan terecht bij Wim Daniëls en Felix van de Laar, Spellingchaos; een
buitenparlementair onderzoek naar de nieuwe spelling (uitg. Scheffers, Utrecht 1996;
ISBN 90 5546 048 6).
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Boekbesprekingen en aankondigingen
Herman Pleij: Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het
volmaakte leven. Amsterdam: Prometheus 1997. 544 blz. f 55 ISBN 90
5333 560 9, f 85 (geb.) ISBN 90 5333 559 5.
In een Hollands en een Nederrijns handschrift van omstreeks de tweede helft van de
15de eeuw zijn een paar nogal van elkaar afwijkende berijmde teksten over het land
van Cocagne overgeleverd. En in de bundel ‘Veelderhande genuechlijke dichten,
tafelspelen ende refreynen’ die in 1600 te Antwerpen van de pers kwam is bovendien
een prozatekst over Luilekkerland bewaard, die vermoedelijk reeds in 1546 ontstaan
is. Aan deze teksten wordt in de klassieke literatuurgeschiedenissen nauwelijks
aandacht besteed, ten onrechte, zoals Herman Pleij in zijn lijvige Cocagne-boek laat
zien.
De Cocagne-teksten staan in een lange traditie die tot in de Oudheid teruggaat en in
bijna heel West-Europa geattesteerd is. Ze stammen vermoedelijk uit een
plattelandscultuur, wat de overvloedige aandacht voor voedsel en het strikte verbod
van lichamelijke inspanning maar ook het nagenoeg totale ontbreken van erotische
motieven zou verklaren. De permanente angst voor voedselgebrek leidde tot het
ontstaan van fantasieën van een omgekeerde wereld, waarin het voedsel in overvloed
aanwezig was en voor het oprapen lag. In de loop van de tijd kon het Cocagne-motief
verbindingen aangaan met allerlei andere voorstellingen van paradijselijk leven, die
bij alle lagen van de bevolking in omloop waren: het aardse paradijs en het hemelse
Jeruzalem, het rijk van Pape Jan, het moslimparadijs en de door de ontdekkingsreizen
en (vaak gefingeerde) reisverhalen bekend geworden paradijselijke landen in Oost
en West. Op hun beurt konden de Cocagne-teksten daarna ook zelf gaan fungeren
als literaire parodieën ‘op de groeiende stroom reisteksten, de sensationele visioenen
en de even kunstmatige vluchten naar paradijzen en lusthoven’. In de late
Middeleeuwen werd Cocagne door de stedelijke burgerij in het opvoedingsprogramma
voor jongeren opgenomen. Toen de existentiële noden waaruit Cocagne en
Luilekkerland waren geboren, overwonnen waren, werd het motief echter naar de
kinderkamer verwezen.
De verhalen over Cocagne zijn voordrachtsteksten die binnen het circuit van de
vastenavondvieringen fungeerden. Dat verklaart waarom ze uit een aantal vaste
ingrediënten bestaan die in willekeurige volgorde opgeroepen konden worden: de
tot grondwet verheven luiheid, de reusachtige hoeveelheden voedsel dat zichzelf ter
consumptie aanbiedt, de ‘vreetarchitecteur’, de verjongingsbron, de eeuwige lente,
de gemeenschap van goederen, enz. Daarnaast verschijnen ook incidentele motieven
die elke individuele voordrager naar believen kon toevoegen. Bij schriftelijke fixering
levert dit de typische mengeling van zowel overeenkomsten als verschillen op, die
we in de Nederlandse rijmteksten kunnen waarnemen.
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Omdat bij het opschrijven de interpretatie van de voordrager verloren ging, moesten
er echter andere middelen gezocht worden om te garanderen, dat de oorspronkelijke
bedoeling (bv. de ironie) van de tekst bewaard bleef, wat uiteindelijk tot meer
uitvoerigheid en moralisering leidde. De prozatekst van 1546 staat zelfs al in een
zuiver schriftelijke traditie die naar het Schlaraffenland van Hans Sachs verwijst.
Vooral de bijzondere status van Cocagne-teksten die de overgang van orale naar
schriftelijke cultuur markeren, maakt ze tot een fascinerend studieobject. Herman
Pleij is er bovendien in geslaagd een boeiend beeld op te roepen van het alledaagse
leven en denken in de late Middeleeuwen. Een aanbevelenswaardig boek, al had een
en ander toch wat geconcentreerder gekund.
Amand Berteloot (Münster)

Lutgarde Nachtergaele (1996). Apollo op vrijersvoeten. Een onderzoek naar
de thematische coherentie in de Verzamelde verhalen van S. Vestdijk.
Louvain-la-Neuve. Université de Louvain. Recueil de Travaux d'Histoire
et de Philologie, VIIe Serie Fascicule 3. pp 477. ISBN 90-6831-823-3.
Deze ijverige dissertatie van de hand van een Neerlandica extra Muros draagt op een
degelijke manier bij tot het steeds groeiende aantal Vestdijk-studies. Dat de auteur
van het Vestdijk-vak op de hoogte is getuigt haar voorwoord, dat een overzicht geeft
van de verschillende takken van de Vestdijk-studie. Misschien verklaart dit bewustzijn
de keuze van haar methode, die een heel andere blijkt te zijn dan alle opgesomde
benaderingen, nl. de ‘thematische kritiek’, ook wel ‘school van Genève’ genoemd.
Het eerste gedeelte van Apollo op vrijersvoeten geeft een uiteenzetting van deze
benaderingswijze, die zijn hoogtepunt in de jaren zestig in de Franstalige literaire
kritiek schijnt te hebben gekend en die Nachtergaele terecht ‘een in het
Nederlandstalig gebied weinig bekende methode’ noemt. De thematische kritiek wil
door middel van een existentiële benadering van het oeuvre doordringen tot wat zij
als de essentiële hoedanigheid van een schrijver en diens werk beschouwt: zijn
‘leefwereld’. Interpretatie gebaseerd op identificatie.
In het tweede deel presenteert Nachtegaele haar analyse van de motieven en thema's
van de Verzamelde verhalen van Vestdijk. De eerste vier hoofdstukken leveren
inzichten in ‘de verhouding van het Vestdijkiaanse subject tot de tijd’, ‘tot de ruimte’,
‘tot de wereld der voorwerpen’, en ‘tot de ander’, waarbij een merkwaardig coherente
en hechte matrix van symbolen en betekenissen tot stand komt. In hoofdstuk V wordt
de legpuzzel in elkaar gezet: ‘Steunend op onze bevindingen inzake de Vestdijkiaanse
beleving van tijd, ruimte, fenomenale wereld en medemens menen we dat de
Vestdijkiaanse mens zich op beslissende momenten in zijn leven als gespleten ervaart;
hij voelt zich verscheurd tussen
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antipodische neigingen. Die duiden we samenvattend aan met de termen Apollinisme
en Dionysisme.’ (p. 374) Nachtegaele laat overtuigend zien dat bepaalde personages
verschillende aspecten van het verkregen totaalbeeld belichamen, zoals bv. Henk
Mannoury in De bruine vriend die zich aangetrokken voelt door de zee, de vriend
en de nacht, maar ook door het licht van de vuurtoren en de discipline op school.
Anders gezegd, liefde, chaos, opgaan in de ander vormen de ene Dionysische pool
en isolatie, licht, zelfbeheersing, vorm, de andere Apollinische pool.
Deze goed onderbouwde en methodisch geschreven studie biedt een enigszins bekend
beeld van Vestdijk en van zijn personages, gebaseerd op een grondige kennis van
de verhalen zelf en van de Vestdijkstudie: een onmisbare aanwinst voor de
Vestdijkkenners. En toch heb ik af en toe bij mezelf het gevoel waargenomen dat ik
me los wou rukken uit het stevige web dat Lutgarde Nachtegaele met haar interpretatie
gesponnen heeft.
Jane Fenoulhet (Londen)

Peter van de Kamp (1994). Turning Tides: Modern Dutch & Flemish Verse
in English Version by Irish Poets. Brownsville, Oregon, USA, Story Line
Press. 435 pp., $17,97. ISBN 0-934257-70-1
Zelden is er zo'n ambitieuze Engelse bloemlezing van Nederlandse en Vlaamse
literatuur verschenen als Turning Tides: het geeft een overzicht van in het Nederlands
geschreven poëzie uit de laatste honderd jaar. Alleen al vanwege de omvang van het
project zou de redacteur, Peter van de Kamp, geprezen moeten worden: hij heeft de
vertaling van honderden gedichten door negentig verschillende dichters geregisseerd
en bij de totstandkoming van de Engelse versies samengewerkt met achtentwintig
bekende Ierse dichters, onder wie Nobelprijswinnaar Seamus Heaney. Het is een
gigantische onderneming en een grote stap vooruit op de weg naar het bekendmaken
van de Engelstalige wereld met Nederlandse en Vlaamse literatuur.
Natuurlijk is iedere selectie van gedichten uit zo'n lange periode controversieel. Theo
D'haen schrijft in zijn inleiding dat de selectie niet zozeer representatief is voor deze
periode als wel de smaak en voorkeur van redacteur en vertalers weerspiegelt en
nodigt de lezer uit deze keuze te vergelijken met zijn eigen korte overzicht van de
ontwikkelingen in de Nederlandse en Vlaamse literatuur van de twintigste eeuw.
Deze context lijkt me inderdaad noodzakelijk voor lezers die niet bekend zijn met
de Nederlandse literatuur.
Zoals in elke bundel zijn er hier, naast vele lofwaardige keuzen, ook opvallende
omissies. De bloemlezing is verdeeld in perioden van zo'n twintig jaar, terwijl dat
in de Nederlandse literatuurgeschiedenis meestal in perioden van tien jaar gebeurt.
De eerste drie perioden, van 1880-1960, geven een gedegen over-
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zicht van de canon. Belangrijke auteurs als Willem Kloos, Guido Gezelle, Albert
Verwey, Martinus Nijhoff en J.C. Bloem zijn goed vertegenwoordigd maar J.H.
Leopold ontbreekt. Dit zou kunnen wijzen op een voorkeur voor korte, heldere,
traditionele poëzie. De avant-garde dichters I.K. Bonset (Theo van Doesburgh) en
Paul van Ostaijen daarentegen zijn goed vertegenwoordigd evenals de Vijftigers met
gedichten van Hugo Claus, Lucebert, C. Buddingh', Cees Noteboom, Paul Rodenko
en Jan G. Elburg. Helaas ontbreekt de hele tweede golf experimentele dichters uit
de jaren vijftig, de ‘Vijfenvijftigers’: Vlaamse dichters als Paul Snoek, Hughes C.
Pernath en Gust Gils worden niet genoemd evenmin als Nederlandse dichters als
Simon Vinkenoog, C.B. Vaandrager, Armando en Hans Sleutelaar. Uit de periode
1980-1994 zijn veel jongere dichters die bekendheid verwierven weggelaten: Benno
Barnard, Maarten Doorman, Stefan Hertmans en Luuk Gruwez om er maar eens
enkelen te noemen. Eerlijkheidshalve moet ik vermelden dat gedichten van twee
jonge dichters, Miriam Van hee en Charles Ducal, wel in deze afdeling werden
opgenomen naast nieuwer werk van gevestigde dichters. Soortgelijke omissies in
een uitputtende bloemlezing Nederlandse literatuur zouden ongetwijfeld opschudding
verwekken. Turning Tides is echter opmerkelijker voor aantal en gevarieerdheid van
de dichters die werden opgenomen dan voor degenen die werden weggelaten.
Turning Tides onderscheidt zich daarnaast door de wijze van vertalen. Peter van de
Kamp noemt de Engelse gedichten versies en niet vertalingen van de originelen. Van
de Kamp koos voor een experimentele aanpak van het vertaalwerk waarbij hij eerst
van ieder gedicht een letterlijke vertaling maakte en vervolgens samen met de Ierse
dichters werkte aan de interpretatie en totstandkoming van een corresponderend
gedicht in het Engels. Soms bleek deze werkwijze heel effectief en leverde ze
prachtige Engelse gedichten op, soms traden de zwakheden van deze methode aan
de dag. De meest fundamentele zwakheid spruit voort uit de omstandigheid dat de
Ierse dichters de Nederlandse originelen niet konden horen. Terwijl veel van de
Nederlandse gedichten geschreven zijn in traditionele versvormen, waaronder
verschillende sonnetten - een of twee hebben zelfs het woord sonnet in de titel - doet
geen enkele van de Engelse versies een poging het originele rijm te benaderen.
Toegegeven, rijmen in een vertaling kan tot zijn eigen moeilijkheden leiden wanneer
de betekenis van het gedicht al te drastisch wordt veranderd om het rijmschema in
stand te houden, en de keuze om niet te rijmen zou een bewuste strategie van de
vertalers geweest kunnen zijn. Het resultaat van deze strategie is echter dat veel
gedichten eruitzien als vrije verzen terwijl de originelen dat niet zijn. Soms heeft het
gebrek aan bekendheid met het origineel ook tot nogal onnauwkeurige vertalingen
geleid. Zo bevat Herman de Conincks gedicht ‘Ballade van de Traagheid’ een spel
met de woorden ‘zijn’ en ‘zen’ (‘Ik hou van de traagheid van zijn / “zen”, zegt men
in het oosten’) dat vertaald is als ‘I love the indolence of sin / “sen” say our easterners’
en de plank volkomen misslaat. Gelukkig komen dergelijke missers betrekkelijk
weinig voor en Van de Kamp en zijn uitgevers hebben bovendien de Nederlandse
teksten op de pagina's ernaast opgenomen. Soms
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geeft Van de Kamp zelfs twee vertaalde versies van een Nederlands gedicht zodat
de lezer kan vergelijken. Daardoor stelt hij het vertaalproces ter discussie en legt er
de nadruk op dat er nooit een vertaling van een tekst kan zijn die voor 100% accuraat
is.
Resumerend: terwijl Turning Tides niet beschouwd moet worden als de definitieve
bloemlezing van Nederlandse en Vlaamse poëzie van de twintigste eeuw, is het een
zeer waardevolle bron. Het geeft een breder spectrum teksten dan vrijwel iedere
vorige vertaling en de kwaliteit van de vertalingen is in het algemeen zeer goed. Aan
de Engelstalige lezer die onbekend is met het Nederlands, biedt het een glimp van
de vitale wereld van de Nederlandse literatuur in deze eeuw, een glimp die de lezer
hopelijk stimuleert om verder te kijken. De uitvoerige bibliografie met vertalingen
van Nederlandse literatuur die samengesteld werd door mederedacteur Frank van
Meurs, staat er borg voor dat zo'n lezer verdere vertalingen zal kunnen vinden. Toch
is Turning Tides misschien het meest geschikt voor een cursus Nederlandse literatuur
voor gevorderden of vergevorderden of voor een vertaalcursus. Dan kunnen de
Engelse versies naast de Nederlandse teksten gelezen worden, de nuances van het
origineel besproken, en de keuzen van de vertaler afgewogen tegen andere
mogelijkheden. Het komt mij voor dat in zo'n omgeving de ‘kruisbestuiving’ tussen
twee culturen die Van de Kamp met dit boek volgens zijn ‘Woord vooraf’ beoogt,
het beste tot zijn recht komt.
(vertaling: Dick Boukema)
Kendall Dunkelberg (Colombus)

George W. Brandt en Wiebe Hogendoorn (red.), German and Dutch
Theatre, 1600-1848. Cambridge, Cambridge University Press, 1993. 550
pp. III ISBN 0521 23383 6. Reeks ‘Theatre in Europe: a documentary
history’.
Eigenlijk gaat het hier om twee boeken in één band. Die bevatten allebei een ruim
aantal primaire documenten in Engelse vertaling. Ook delen ze beide de
theatergeschiedenis van 1600 tot 1848 in drie periodes in. Maar reeds bij deze
onderverdeling in periodes blijkt dat we met twee verschillende boeken te doen
hebben. Het deel Duitse theatergeschiedenis (p. 1-333) onderscheidt ‘kinderjaren’
van 1600 tot 1726, het tijdvak van de vorming van een klassiek nationaal toneel
(1727-1814) een een postnapoleontische, post-Weimar-periode. Het Nederlandse
gedeelte (p. 335-499) daarentegen onderkent een Gouden Eeuw eindigend met de
verbouwing van de eerste Amsterdamse Schouwburg (1600-1664), de tijd van het
neoclassicisme (1665-1794) en ten slotte de periode van de Franse inval tot het
midden van de negentiende eeuw. Ook de bibliografie is gescheiden in een Duits en
een Nederlands gedeelte. Alleen het register is gemeenschappelijk.
Inhoudelijk is er dus weinig dat de twee theatergeschiedenissen bij elkaar houdt.
Naar de overwegingen die de uitgever of de reeksredactie er desondanks
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toe gebracht hebben vogels van zo diverse pluimage in één kooi te stoppen, kunnen
we slechts raden. Zij doen er ook niet zoveel toe. Zeker is immers dat de zowat 175
bladzijden die Wiebe Hogendoorn heeft gevuld met (vertaalde) primaire bronnen,
aantekeningen, bindteksten en bibliografische verwijzingen, bijzonder goed besteed
zijn. Nu inmiddels R.L. Erensteins Theatergeschiedenis der Nederlanden (1996)
beschikbaar is, valt het op hoezeer Hogendoorns bronnenmateriaal, waarin acteurs,
auteurs en critici rechtstreeks aan het woord komen, de toneelgeschiedenis tot leven
brengt. Al heeft Erenstein meer en mooiere illustraties, een uiteenzetting als die over
de moeizame relatie tussen kerk en toneel in de zeventiende eeuw in diens
Theatergeschiedenis (een overigens voortreffelijk hoofdstuk geschreven door Henk
Duits) blijft een wat schools historisch relaas dat alleen maar baat kan vinden bij de
felheid waarmee bij voorbeeld Gisbertius Voetius in zijn Disputatio de Comoediis
van 1643 vrijwel iedere vorm van toneel uit de wereld wil bannen. Hogendoorn
vergast ons op twee bladzijden Voetius, gevolgd door Vondels weerwoord tien jaar
later. Een aantal goedgekozen primaire bronnen betekent een ideale aanvulling op
het overzichtelijke maar altijd afstandelijke verhaal van de historicus.
Het Nederlandse gedeelte van German and Dutch Theatre 1600-1848 presenteert,
naast 29 illustraties, 124 documenten. Sommige zijn slechts enkele regels lang en
hebben de contextualisering door de redacteur hard nodig, andere spreken min of
meer voor zichzelf. De meeste teksten zijn afkomstig uit gedrukte bronnen, maar
geregeld heeft Hogendoorn de hand weten te leggen op ongepubliceerd
archiefmateriaal. Relatief veel aandacht gaat uit naar opvoeringsaspecten zoals
toneelinrichting, kostuums en acteerstijlen. Beroemde acteurs als Jan Punt, Marten
Corver en Johannes Jelgerhuis komen meermaals aan het woord, over zichzelf en
anderen. Af en toe leken mij de geselecteerde documenten of passages wel erg kort.
Graag had ik ook meer theoretisch getinte stukken gezien over toneelopvattingen en
dergelijke, maar dat komt allicht omdat ik toneel in de eerste plaats nog als literatuur
beschouw; theaterwetenschappers hebben daar allang geen boodschap meer aan. Aan
het toneel in de Zuidelijke Nederlanden besteedt Hogendoorns selectie relatief weinig
aandacht. Verwonderlijk is dat niet, zeker niet wat de achttiende eeuw betreft. En
toch: zelfs met het weinige dat het boek aangaande het Zuiden biedt, kan het de
omvangrijke Theatergeschiedenis van Erenstein soms nog aardig aanvullen. Waar
deze laatste immers geen bijdrage bevat over het toneel in de zuidelijke provincies
tijdens de periode van het Verenigd Koninkrijk, levert Hogendoorn enige fragmenten
met de aantekeningen die Johannes Jelgerhuis maakte in de loop van zijn tournee
langs Antwerpen, Gent en Brussel in 1816. De eerste voorstelling in Antwerpen
verliep voorspoedig, schrijft hij. De tweede avond was de zaal zo goed als leeg:
overal in de stad waren daags tevoren de Nederlandse woorden van de affiches
gescheurd, zodat alleen de Franse overbleven. Het is jammer dat een selectie als die
van Hogendoorn niet in het Nederlands voorhanden is. We kunnen er allemaal iets
uit leren.
Theo Hermans (Londen)

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1998

72

Taalnieuws uit Nederland en Vlaanderen. Met subsidie van de Nederlandse
Taalunie samengesteld door Jannie Verheijen, Amsterdam.
Geluidscassettes, vanaf 1995.
Sinds 1995 (proefaflevering) verschijnt er een serie geluidscassettes gewijd aan
taalnieuws in Nederland en Vlaanderen. De cassettes zijn bedoeld voor neerlandici
en studenten in het buitenland. Bij voldoende belangstelling zullen er per jaar vier
cassettes verschijnen. Op de tot nu toe verschenen cassettes staan onderwerpen als:
etymologie (van ‘water’, ‘juni’, ‘september’, ‘december’), taalvragen (hem/haar,
hen/hun, naartoe, apostrof, faxte/gefaxt, Vlaanderen, tussen-s, havik/haviken),
boekbesprekingen, gesprekken (over spellingherziening, uitspraakverandering),
debatten (Is er een Europese Taalstrijd op komst?), columns, liedjes, nieuws, verslagen
(Zomercursus Zeist 1996, Margriet de Moor en haar vertalers).
De abonnementsprijs bedraagt f 200, - per jaar. Daarvoor ontvangt men 2 kopieën
per aflevering (speelduur ongeveer 50 minuten) en een korte schriftelijke beschrijving
van de cassette-inhoud.
Voor abonnementen en informatie: Redactie Taalnieuws, t.a.v. Jannie Verheijen,
Prinsenstraat 19/1, 1015 DB Amsterdam, Nederland. Fax +31 20 42 000 43; telefoon
+31 20 623 1600.
P. de Kleijn (Den Haag)
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[Neerlandica extra Muros - mei 1998]
Bezonken rood in Frankrijk
Omtrent de receptie van Rouge décanté en een aantal gevolgen
daarvan
Paul Gellings (Zwolle)
Inleiding
Er zijn van die literaire werken die als monumenten verrijzen in een bepaald tijdperk
en daar op eenzame hoogte waardig over uitzien. Sterker nog: in de periode zelf
bepalen zij, en achteraf vertalen zij, in hoge mate de tijdgeest; manieren van denken
en beleven die zonder hen anders waren geweest. In de naoorlogse Nederlandse
letterkunde geldt dat natuurlijk in de eerste plaats voor romans als De avonden, Het
stenen bruidsbed en De donkere kamer van Damocles - baanbrekende boeken die
zich binnen de kortste keren van hun makers los hebben gezongen en die nog steeds
een eigen leven leiden - omdat zij nu eenmaal op de meest treffende wijze de innerlijke
noden van een ganse generatie verwoorden. Later kun je daaraan toevoegen: Rituelen
van Cees Nooteboom; Het verdriet van België van Hugo Claus, èn - waar het in dit
bestek om handelt - Bezonken rood van Jeroen Brouwers(1). Dat laatste werd vertaald
onder de zeer lyrische titel Rouge décanté(2), uitgegeven in Parijs en in het najaar van
1995 in Frankrijk bekroond met de Prix Femina Etranger.
Waarom? Of liever eerst de vraag waarom sommige andere romans het juist niet
hebben gered. De avonden werd door Gallimard in 1970 al opgenomen in haar
prestigieuze, internationale reeks ‘La Collection du Monde entier’. Niet al te adequaat
vertaald overigens: de titel Les soirs dekt bij lange na niet de eindeloze, uitzichtloze
winteravonden die het boek beschrijft; bovendien vervliegt iedere spruitjeslucht als
je een woord als huiskamer vertaalt met ‘living-room’. Ja, hoe valt in vredesnaam
een dergelijk design-achtig woord te rijmen met de familie Van Egters? Vervolgens
gaf een idiote, mythomane flaptekst van Reve zelf, die er op dat moment kennelijk
zeer ver afstond, het boek de nekslag, waarop het niet anders kon dan floppen in
Frankrijk. La chambre noire de Damoclès was dat een tiental jaren voordien al
overkomen en het zal niemand verbazen dat Hermans de vertaling als oorzaak daarvan
aanmerkte.
Daarin had Hermans gelijk. Het zou te ver voeren en een zeer technisch praatje
worden om met voorbeelden te komen, maar wanneer men de titel in ogenschouw
neemt is het probleem meteen zonneklaar. La chambre noire etc. stinkt eenvoudigweg
naar het woordenboek en is voor een Frans publiek bovendien veel en veel te zwaar,
want suggereert een filosofisch traktaat of, in het gunstigste geval, een essay. Veel
beter ware het geweest als het boek in Frankrijk de titel had gekregen van de film
die Fons Rademakers op het boek baseerde: Als twee druppels water, in het Frans
heel goed te vertalen met Comme deux gouttes d'eau. Zeer poëtisch. Het boek had
hoe dan ook op die manier veel meer kans gemaakt bij Franse lezers.
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Een en ander betekent evenwel niet, dat alleen een in een dronken bui geschreven
flaptekst of een beroerde vertaling verantwoordelijk zijn voor het sneuvelen van een
monumentaal Nederlands werk in Frankrijk. Meestervertaler Philippe Noble kwam
in de jaren tachtig met zeer wervende en wervelende vertalingen van Het stenen
bruidsbed en Rituelen, die weliswaar niet sneuvelden, maar toch ook weer niet het
Franse publiek dusdanig verlokten, dat er sprake kon zijn van ‘monumentvorming’
zoals in Nederland. Wellicht heeft het feit, dat beide boeken zijn verschenen bij
Calmann-Lévy, een kleinere, kwalitatief overigens hoogstaande, uitgeverij daar iets
mee te maken, al is de naam Gallimard op zich ook weer geen waarborg voor - al is
het maar tijdelijk - succes.
Een gunstige uitzondering vormt uiteraard Het verdriet van België, door Alain
van Crugten vertaald onder de titel Le chagrin des Belges, dat in de jaren tachtig een
bestseller werd, piramidaal verkrijgbaar in elke boekhandel, zelfs tot in verre
stationskiosken op Corsica. Waar lag dat aan? Aan Van Crugten, die erin was geslaagd
een meer dan voortreffelijke Franse tekst te leveren? Aan Julliard, gerenommeerde
uitgeverij met - wie weet - uitstekende p.r.? Aan België, even aanwezig in het Franse
collectieve onderbewuste als in het onze en in Frankrijk dus ook met allerlei
mogelijke, zeer herkenbare connotaties? Wie zal het zeggen? Zoveel is in elk geval
zeker, dat Vals licht van Joost Zwagerman, door dezelfde Van Crugten briljant
vertaald en voorzien van de titel La chambre sous-marine hopeloos flopte. Toch
weer die kleinere uitgeverij (Calmann-Lévy)? Of is Zwagerman minder monumentaal?
Niet in mijn ogen.

Paul Gellings (l.) in gesprek met Jeroen Brouwers op vrijdag 12 april 1996 in literair café ‘In de
Sinnepoppen’ te Zwolle (Foto: Harry Pierik)
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Brouwers' triomf
Waarom dus? Waarom heeft Brouwers wèl een belangrijke literaire prijs gekregen
in Frankrijk, en wordt hij gelezen, en goed besproken, en heeft hij de facto daarmee
al zijn illustere, naoorlogse, Nederlandse voorgangers geklopt? Het antwoord op
deze vraag is, nog zonder dat men zich in het Franse lezerspubliek verdiept, tegelijk
complex en zeer eenvoudig. Boek en titel zijn goed vertaald. Meer dan goed, in die
zin dat alles een meerwaarde krijgt. Rouge décanté noemde ik al een lyrische titel.
Beter kan het echt niet, wil men recht doen aan Bezonken rood. Daarbij heeft Patrick
Grilli er een Frans boek van gemaakt, een Franse tekst bij het lezen waarvan eenieder
meteen vergeet dat het gaat om vertaalde literatuur; Grilli is een stilist van het
zuiverste water, hij heeft Brouwers herschreven in het Frans. Of - heel paradoxaal door Brouwers met gebruikmaking van zijn eigen, eigenzinnige, lyrische Frans - los
te laten heeft hij Brouwers juist recht gedaan. Patrick Grilli verdient ook een prijs
en het deed mij deugd te merken, dat Jeroen Brouwers zelf die mening onverkort
deelde(3).
Natuurlijk hangt de meerwaarde van Rouge décanté ook samen met het Indische
verleden van Nederland, een hoofdstuk uit onze geschiedenis dat de Franse lezer de
fascinatie biedt van een andere wereld. Niet meer de interieurs van Vermeer of - op
een wat hedendaagser niveau - de vrije liefde zoals bedreven in andere Nederlandse
boeken of films, maar het geheimzinnige en grimmige universum van het toenmalige
Nederlands-Indië met zijn jappenkampen.
Er is echter nog een andere, belangrijker meerwaarde en dat is de reusachtige,
innerlijke noodzaak waaruit Bezonken rood is ontstaan en waarvoor men in Frankrijk
kennelijk zeer gevoelig is. Wie kent het verhaal niet? Na de dood van zijn moeder
kijkt de verteller, niemand minder dan Brouwers zelf, terug op zijn vroege kindertijd
in het jappenkamp Tjideng in de buitenwijken van Batavia. Centraal in het geheel
staat de sterke, schier onverbrekelijke relatie moeder/ kind. In het begin wordt de
moederfiguur nog gezien als een trouwe pelikaan, die voedsel voor haar jong
verzamelt. Later, wanneer zij door de kampcommandant Sone zwaar wordt mishandeld
voor de ogen van de jonge Brouwers, houdt het kind op van haar te houden. Terug
in Nederland ziet de hoofdpersoon deze breuk nog eens bekrachtigd, wanneer zijn
ouders besluiten hem naar een kostschool te sturen. Met name van de kant van zijn
moeder ervaart hij dit als hoogverraad, waarmee de verwijdering tussen haar en hem
nu definitief is ingezet. Op het moment van haar overlijden heeft hij al in geen jaren
contact met haar gehad en ook bij haar crematie is hij niet aanwezig.
Zijn volwassen leven beschrijft hij als een en al verscheurdheid, onafgemaakte
relaties, drank en tranquillizers, waarin voortdurend de herinnering aan de gruwelen
van Tjideng (door hem als kind, juist omdat hij nog kind was, niet als gruwelen
ervaren) de kop opsteekt. Daarbij is het boek een wonderschone reflectie op
vergankelijkheid, op mensenlevens die elkaar vluchtig als de wind (dit beeld is een
belangrijk leitmotiv in het verhaal) even aanraken om daarna te eindigen in pure
onmacht en ten slotte in de dood. Deze gedachte, die de schrijver voortdurend met
zich meedraagt, culmineert ten slotte in de laatste
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regels van het boek tot deze wel zeer evocatieve confrontatie met zijn spiegelbeeld:
‘Later begon het te waaien, en ontstonden er waterdruppels tegen de buitenkant van
het raam, die langzaam over het glas begonnen te schuiven, zodat er tussen mij en
mijn andere ik een webachtig traliemotief ontstond en ik mijn gezicht in de mist in
vloeibaarheid zag ontbinden.’ (p. 125)
Door Patrick Grilli meesterlijk vertaald met:
‘Plus tard, le vent s'est mis à souffler, et des gouttes d'eau sont apparues sur la face
extérieure de la fenêtre qui ont commencé à glisser lentement sur la vitre, de sorte
qu'un motif de grillage évoquant une toile d'araîgnée s'est tissé entre moi et mon
autre moi et que j'ai vu dans le brouillard mon visage se décomposer, se liquéfier.’
(p. 153)
Deze gruwelijke schoonheid heeft men in Frankrijk dus ook opgemerkt, getuige
de prijs en getuige het indrukwekkende ‘dossier de presse’, waaruit blijkt dat de
Franse kritiek Brouwers - overigens al voor de toekenning van de Fémina - met open
armen heeft binnengehaald. In Le Monde des livres van 29 september 1995 omschrijft
Nicole Zand het boek als ‘proza van een grote schoonheid, laconiek en lyrisch,
buitengewoon helder, steeds dieper wordend, steeds verdergaand [...] un magnifique
témoignage d'amour.’ Waarmee ze de toon zet voor de onvoorwaardelijke
Brouwers-receptie die gaat volgen. ‘Het verhaal van een man die veertig jaar lang
met een tijdbom op zak heeft geleefd, en die zijn vrijheid pas terugkrijgt als de zaak
tot ontploffing wordt gebracht,’ luidt het geestdriftig commentaar van Catherine
Argand in het oktobernummer van het vooraanstaande boekenmagazine LIRE. ‘Een
verhaal zo wreed dat je er tevergeefs ook maar iets kunstmatigs in aan zou treffen’,
vindt Céline-expert Frédéric Vitoux in Le nouvel Observateur van 5 oktober. Volgens
Michèle Gazier is ‘Rouge décanté het tegendeel van een nostalgisch, teder boek’.
‘Het is een vulkaan’ schrijft zij op 18 oktober in Télérama. ‘Een explosie, een
voortdurende uitbarsting van gruwelijke en ongerijmde beelden, een lavastroom die
alles met zich meesleurt.’ Alain Bosquet betitelt Brouwers in de Figaro littéraire
van 19 oktober als een schrijver die ‘in staat is te ontroeren en “ademloosheid” vast
te houden.’ In La Quinzaine littéraire van 1 november vergelijkt Maurice Mourier
Brouwers met Proust en Claude Simon. ‘Ce qui n'est pas rien,’ voegt hij daar aan
toe. ‘Een dramatisch liefdesgedicht’ noemt Gérard Pussey het boek in Elle op 6
november 1995. ‘Een prachtig, bevrijdend boek, hartstochtelijk en wanhopig, dat
naar vuur en as ruikt.’ ‘Rouge décanté is een roman die de lezer tekent als witheet
ijzer. [...] een grote roman noir die je niet mag laten liggen!’ schrijft ten slotte André
Rollin in Le Canard enchaîné van 6 december.

Gevolgen
Het najaar van 1995 zou nooit meer hetzelfde zijn, al was het alleen maar vanwege
de gevolgen die deze succesvolle ontvangst bleek te hebben. Allereerst is sindsdien
de positie van de Nederlandstalige letteren in het huis Gallimard aanzienlijk
verstevigd. In een ongebruikelijk hoog tempo werden in 1996 maar liefst drie romans
aangekocht: Het verzonkene van Brouwers (en het is te
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hopen dat Gallimard De Zondvloed op een dag aandurft, zodat uiteindelijk ook
Frankrijk haar Indië-trilogie zal hebben); De meisjes en de partizanen van de
Perzisch-Nederlandse auteur Kader Abdolah, en Het boek van violet en dood van
Gerard Reve. Ook accepteerde Gallimard in het voorjaar van 1996 een tweede Franse
bloemlezing van gedichten van Rutger Kopland, getiteld Souvenirs de l'inconnu.
Dankzij Brouwers was er nu dus eindelijk sprake van een (zij het vooreerst
bescheiden) doorbraak voor de Nederlandse literatuur in Frankrijk, een soort van
hype. Daarbij zij onmiddellijk aangetekend dat Franse uitgevers niet snel werken,
waar het vertaalde literatuur betreft. De mogelijkheid bestaat dan ook dat voornoemde
doorbraak op den duur niet bestendig zal blijken te zijn, al is dat wellicht nog maar
twee jaar na dato een wat sombere uitspraak. Wenselijk is in ieder geval, dat Gallimard
niet al te lang wacht met de uitgave van Het verzonkene (L'Eden englouti). De
vertaling van Patrick Grilli is in ieder geval al klaar en, wederom, een huzarenstukje
van vertalerslyriek. Het zou dus, zowel voor de auteur als zijn Franse uitgever, zeer
te betreuren zijn als de continuïteit van Brouwers binnen het fonds geofferd zou
worden aan laksheid en bureaucratie. Maar hoe het ook zij, het aankoopbeleid van
Gallimard is sinds Brouwers veel minder terughoudend en inmiddels (1997) zijn ook
De zwarte met het witte hart van Arthur Japin en De reis van de lege flessen van
Kader Abdolah geaccepteerd.
Een ander - minder aangenaam - gevolg van Brouwers' succes in Frankrijk is de
breuk tussen hem en uitgeverij de Arbeiderspers. Er was al langer sprake van wrevel,
maar de Fémina-prijs was voor Brouwers de druppel die de emmer deed overlopen.
AP-directeur Ronald Dietz verweet hij een overcommerciële instelling in het algemeen
en verregaande onverschilligheid tegenover de succesvolle, Franse ontvangst van
Bezonken rood in het bijzonder. Want Dietz adverteerde te laat met een heruitgave
van het boek in Nederland, vaardigde bij feestelijkheden - ondanks zijn persoonlijke
vriendschap met de schrijver - alleen maar redacteuren af en zou ook nog geweigerd
hebben Brouwers' verblijfkosten in Parijs ten tijde van de prijsuitreiking te vergoeden.
Grieven, grieven en nog eens grieven(4). Voor Brouwers in ieder geval allemaal even
zovele redenen om begin 1996 van de Arbeiderspers over te stappen naar uitgeverij
Atlas.

Conclusie
Heel voorzichtig ten slotte zou ik aan het voorafgaande de conclusie willen verbinden
dat, wil de Nederlandse literatuur kans van slagen hebben in een veel groter taalgebied,
er kennelijk een prijs moet worden toegekend. Weliswaar waren de kritieken in eerste
instantie al zeer lovend, maar er was pas sprake van een herdruk (zeer fors, om en
nabij de 30.000 exemplaren) en erkenning bij een breder publiek, toen Rouge décanté
werd bekroond met een van Frankrijks belangrijkste prijzen (niet een ordinaire fooi
van een ton van een bankinstelling of kioskenketen zoals in Nederland, maar een
echte, van oudsher literaire prijs). Moge dat lot ook beschoren zijn aan Arthur Japin,
Kader Abdolah en vele
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anderen, totdat er misschien op een dag - maar dan moet de Nederlandse literatuur
in Frankrijk al wel een begrip zijn - geen prijzen meer nodig zijn voor grotere
erkenning.
Maar voorlopig blijft mijn hoop toch gevestigd op het Franse literaire prijzencircus.
Misschien ligt er nog een voor de tweede Brouwers in het verschiet of voor De
ontdekking van de hemel van Harry Mulisch dat in 1998 in een vertaling van Philippe
Noble en Isabelle Rosselin eveneens bij Gallimard zal verschijnen en wel onder de
titel La découverte du ciel. Het klimaat is in ieder geval gunstig, want in Duitsland
en Amerika heeft Mulisch met zijn boek al onmiskenbare furore gemaakt. En dat
weten ze in het land van Rouge décanté maar al te goed.

Eindnoten:
(1) Uitg. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1981.
(2) Ed. Gallimard, Parijs, 1995.
(3) De auteur zei dat tijdens een werklunch op de Franse ambassade op vrijdag 8 december 1995
waarbij ook schrijver dezes aanwezig was. De Franse ambassadeur, de heer Bernard de
Montferrand, legde bij die gelegenheid overigens een zeer complimenteuze link tussen het werk
van Brouwers en dat van de Frans-joodse auteur Eli Wiesel.
(4) Zie hieromtrent ook Jeroen Brouwers, Feuilletons, herfst 1996. Uitgeverij Noli me tangere,
Zutendaal onder protectoraat van Uitgeverij Atlas - Amsterdam/Antwerpen 1996.
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Het oeuvre van Willem Frederik Hermans:(*) gelijk hebben in een
chaotische werkelijkheid
Ralf Grüttemeier (Oldenburg)
Bij het overlijden van Willem Frederik Hermans op 27 april 1995 werden de reacties
in de pers gekenmerkt door een aantal overeenkomsten, die ook in de
literatuurwetenschappelijke publicaties kunnen worden teruggevonden. Allereerst
was men het erover eens dat Hermans - geboren in 1921 - als een van de drie grote
Nederlandse schrijvers van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd moest worden,
samen met Gerard Reve en Harry Mulisch. Voorts wijdde vrijwel ieder in memoriam
uit over de kennistheoretische opvattingen van Hermans die meestal worden aangeduid
met een citaat uit ‘Preambule’, uit Hermans verhalenbundel Paranoia (1953): ‘Er is
maar een werkelijk woord: chaos.’ Daarachter staat de overtuiging dat de wereld
volgens Hermans onkenbaar is, uitgedragen in zijn hele oeuvre, aldus zijn interpreten.
Hermans zegt immers zelf: ‘Ik behoor tot die soort schrijvers die altijd hetzelfde
boek schrijven.’(1) Een steeds weer terugkerende topos in de beschouwingen was
voorts de voorliefde van Hermans voor de polemiek. De titel van Hermans' roman
Ik heb altijd gelijk uit 1951 wordt daarbij ook op Hermans zelf van toepassing geacht.
Daarmee lijkt aan het werk van Hermans een tegenspraak ten grondslag te liggen:
hoe kan iemand die zozeer probeert zijn gelijk te halen, denken dat de wereld
onkenbaar is - en vice versa? In het volgende overzicht zal het zeer omvangrijke
oeuvre van Hermans - romans, novellen, toneelstukken, essays en polemieken - tegen
de achtergrond van deze tegenstelling gekarakteriseerd worden.

Poëtica
Volgens de interpretaties van het literaire werk van Hermans gaat het er in zijn boeken
steeds weer om, de boodschap te verkondigen dat de wereld onkenbaar is. Deze visie
wordt aangeduid als ‘moederbeeld’ (Dupuis), als ‘grondverhaal’ (Smulders), als
‘thematische eenheid’ (Vermeiren, Yans) of als ‘continuïteit’ (Anbeek). De reden
voor de opvallende eensgezindheid van de interpretaties moet daarbij behalve in de
boeken ook worden gezocht in de uitgebreide poëticale zelfpresentatie van Hermans,
die in Het sadistische universum I (1964) en Mandarijnen op zwavelzuur (1964)
werd gebundeld.
Zijn prozaopvatting heeft Hermans het uitvoerigst in zijn opstel ‘Experimentele
romans?’ uit 1953 verwoord. De daarin door Hermans aangeprezen ‘klassieke’ roman
is een tekst waarin de schrijver alles aan een bepaald idee ondergeschikt moet maken:
‘waarin bij wijze van spreken geen mus van het dak valt, zonder dat het een gevolg
heeft’.(2) Welke ideeën heeft Hermans daarbij op het oog? In ieder geval niet het
streven naar een realistische nabootsing van de werkelijkheid.
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Terwijl namelijk de schrijver in een roman naar eenheid en doelgerichtheid moet
streven, is het leven juist allesbehalve een eenheid en doelgericht: ‘veelheid en
zinneloosheid van handeling, verwarring, chaos en verveling’, dat is het leven. Wat
de romanschrijver volgens Hermans in deze situatie moet doen, is van de roman geen
realistisch-maar een mythisch verhaal maken: hij moet een ‘persoonlijke mythologie’
scheppen. Ook hier stuit men weer op een paradox. De schrijver Hermans schijnt
namelijk een lage dunk te hebben van wat hij aan ideeën in zijn literaire teksten aan
de man kan brengen. De mens is te vergelijken met een ‘steen, een molecuul, een
atoom, die ontstaan en vergaan, zich verbinden of zich splitsen en dat is alles en de
rest is verbeelding’.(3) Dezelfde mening is in Hermans' satirische roman Onder
professoren (1975) de hoofdpersoon Rufus Dingelam toegedaan: ‘De praatjes waaien
weg en de atomen blijven.’(4) Meer dan een bekentenis tot een natuurwetenschappelijk
wereldbeeld lijken deze pessimistische uitspraken uitdrukking te moeten geven aan
de traditionele vanitas-topos - maar dan wel zonder een troostende God als
eindbestemming.(5)

Schopenhauer en Wittgenstein
Achter dit wereldbeeld is de invloed van Arthur Schopenhauer te herkennen, volgens
Baudoin Yans de filosoof die het meest zijn stempel op het literaire werk van Hermans
heeft gedrukt.(6) Yans ziet de overeenkomsten vooral in de overtuiging dat de aarde
gelijkstaat met vernietiging en dat leven een aanhoudend sterven is. Aan Schopenhauer
ontleende Hermans ook een van de twee motto's die aan zijn eerste verhalenbundel
Moedwil en misverstand (1948) voorafgaan: ‘Das Leben und die Träume sind Blätter
eines und des nämlichen Buches.’
Daarnaast moet men echter nog een tweede filosoof noemen die voor Hermans
van cruciaal belang wordt geacht: Ludwig Wittgenstein.(7) Hermans las Wittgenstein
voor het eerst in 1949 en publiceerde sinds 1963 over hem, onder andere een
Nederlandse vertaling van de Tractacus. De belangrijkste invloed van Wittgenstein
ligt wellicht in het niets en niemand sparende vragen met als doel zinloos van zinvol
taalgebruik te scheiden. Dit resulteert bij de vroege Wittgenstein in de inmiddels
spreekwoordelijke conclusie ‘Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man
schweigen.’ Hermans vertaalt dit in een interview als volgt: ‘Ik geloof dat iemand
die Wittgenstein gelezen heeft en er een klein beetje van begrepen heeft, dat die tot
de overtuiging komt dat het meeste wat op de wereld beweerd wordt onzin is, of
zinloos is.’ Er zijn echter ook duidelijke verschillen aan te wijzen. De werkelijkheid
is bij Wittgenstein aanzienlijk minder chaotisch dan bij Hermans; Wittgenstein is in ieder geval volgens de tegenwoordig vigerende interpretatie - uiteindelijk religieuzer
dan Hermans en zijn mensbeeld is minder pessimistisch. Wittgenstein kan dus maar
voor een deel verantwoordelijk worden gesteld voor Hermans' overtuiging dat de
werkelijkheid onkenbaar is en dat de helden in Hermans' verhalen er niet in slagen
anderen van hun concept van de werkelijkheid te overtuigen.
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Exemplarische teksten
Als exemplarische vertolking van dat standpunt wordt over het algemeen Hermans'
roman De donkere kamer van Damokles (1958) aangehaald. Daarin raakt Henri
Osewoudt tijdens de Duitse bezetting in contact met Dorbeck, die sprekend op hem
lijkt. Dorbeck zegt in het verzet actief te zijn en geeft Osewoudt opdrachten die deze
ook uitvoert, waaronder het doden van collaborateurs. Na de oorlog wordt Osewoudt
echter gevangengenomen onder de verdenking zelf een geduchte collaborateur te
zijn geweest. Dorbeck blijkt spoorloos en Osewoudt slaagt er niet in anderen van het
bestaan van Dorbeck te overtuigen en zo zijn onschuld te bewijzen. Bij iets wat op
een zinloze vluchtpoging lijkt, wordt hij doodgeschoten. De vigerende interpretaties
van deze roman stellen dat het uiteindelijk voor de lezer niet valt uit te maken of
Dorbeck bestaat of niet: de lezer is literair misleid en de wereld blijkt onkenbaar.(8)
Dezelfde strekking wordt ook afgeleid uit de bij Hermans vaak moeilijk te trekken
grens tussen geestesziekte en gezond verstand. In het verhaal ‘Paranoia’ uit de bundel
Paranoia (1953) denkt de hoofdfiguur, Arnold Cleever, een ontsnapte SS-man te
zijn die van alle kanten wordt bespied en belaagd. Cleevers paranoia leidt hem naar
zijn ondergang: hij springt van het dak af nadat hij zijn huisbaas Gorree heeft
doodgeschoten en de hele woning met daarin zijn door hemzelf opgesloten vriendin
Anna in brand heeft gestoken. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat het verschil
tussen ‘gezond’ en ‘gek’ in het verhaal danig wordt gerelativeerd. Uiteindelijk heeft
Cleever niet minder vaak gelijk dan degenen die in het verhaal als psychisch gezond
worden beschouwd.(9)
Ook Nooit meer slapen (1966) wordt als ideeënroman beschouwd waarin Hermans
op meesterlijke wijze zijn wereldbeeld verkondigt. De geoloog Alfred Issendorf gaat
voor promotieonderzoek op een expeditie naar Noorwegen. Het bewijs voor zijn
theorie dat sommige kleine meertjes in het noorden van Noorwegen door het
neerstorten van meteorieten zijn ontstaan, kan hij nergens vinden. Maar dat doet er
uiteindelijk ook niet toe omdat hij te midden van muggen, mist en rotsen tot een
belangrijker inzicht is gekomen: niemand begrijpt niemand en het universum hangt
van misverstanden en toeval aan elkaar. Zo leest Alfred in het vliegtuig op weg naar
huis in de krant dat een meteoriet is neergestort juist in dat gebied waar hij heeft
rondgelopen, niets heeft gevonden en met moeite als enige van zijn expeditie kon
overleven. Het boek wemelt bovendien van korte passages die exemplarisch zijn
voor Hermans' visie op de mens en zijn kennis omtrent de wereld. Zo heeft Alfred
van zijn op de expeditie verongelukte vriend Arne alleen het dagboek met
aantekeningen kunnen redden. Omdat Alfred geen Noors kent, kan hij het niet lezen
en geeft het aan Arnes hoogleraar Nummedaal - die echter blind blijkt te zijn.

Vorm
Terwijl Hermans op thematisch gebied als ‘monolitische’ schrijver wordt gekenschetst,
worden door de literatuurwetenschap op stilistisch vlak nogal wat
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verschillen geconstateerd. Zo bijvoorbeeld wat betreft het zeldzame vertelperspectief
van Nooit meer slapen: de roman wordt door een ikverteller in de onvoltooid
tegenwoordige tijd gepresenteerd.(10)
Een andere mogelijkheid die Hermans aangrijpt om varianten van dezelfde
boodschap te presenteren, is het verschil tussen realistische verhalen en
droomverhalen.(11) In Hermans' eerste verhalenbundel Moedwil en misverstand komen
beide soorten naast elkaar voor. Realistische verhalen zoals ‘Een ontvoogding’ of
‘Elektrotherapie’ staan naast een verhaal als ‘Atonale’ dat als volgt begint: ‘“Maar
het water moest dan toch wel eerst heel hoog gestaan hebben, voor de vorst ingevallen
was,” overwoog Varenhijt, toen hij die morgen met de schaatsen in de hand naar zijn
werk toeliep. Want de straten waren kanalen; het ijs lag tot aan de drempels van de
huizen, in de portieken.’(12) Varenhijt werkt in een fabriek die een eindeloos
brikettenlint produceert. Dat lint loopt langzaam rond de aarde en vernielt na een
omlooptijd van 6 jaar de fabriek die het lint voortstuwt. Hermans zelf scheidt die
twee vormen niet nadrukkelijk. Wel streeft hij expliciet naar een vermenging van de
twee modi: het gaat hem in die tijd om het ‘realisme van de droom’, wat een variatie
op het reeds aangehaalde motto van Schopenhauer lijkt dat aan Moedwil en
misverstand voorafgaat. In later werk speelt het droomverhaal geen rol meer; er
komen fantastische romans als De God Denkbaar Denkbaar de God (1956) of Het
evangelie van O. Dapper Dapper (1973) voor in de plaats. Maar welke literaire vorm
Hermans ook kiest, de meeste literatuurbeschouwers zijn de mening toegedaan dat
het ‘epistemologisch nihilisme’ (Raat) het hele oeuvre van Hermans zou kenmerken,
van zijn eerste roman Conserve(13) (1947) tot aan zijn laatste, postuum verschenen
boek Ruisend gruis(14) (1995). In het vervolg zal ik enkele vraagtekens bij dat
monolitische beeld van Hermans plaatsen.

Byron
Als vertrekpunt kan het reeds genoemde polemische element in Hermans' werk
dienen. Zo zijn bijvoorbeeld die verhalen waarin teksten van of over Lord Byron
opdoemen moeilijk te vangen onder de noemer ‘epistemologisch nihilisme’. Hermans'
fascinatie voor Byron en dat wat Mario Praz in het door Hermans bewonderde The
Romantic Agony (1933) de ‘byronic hero’ noemt, is vooral in het werk uit de jaren
veertig aanwezig. Maar ook in later werk zijn nog sporen van Byron te vinden, bv.
in Hommes hoest (1980). In deze novelle is het cruciale moment dat naar Hommes
ondergang leidt, gekoppeld aan Byron. Homme wijkt, door Helena ‘verleid’, van
zijn oorspronkelijk plan rechtstreeks naar Istanboel te rijden af en steekt voor een
tocht door Turkije de Hellespont over. Op de boot memoreert Helena dat Byron naar
de overkant zou zijn gezwommen. Nadat ze het water zijn overgestoken is de
aftakeling van Homme en zijn auto niet meer te stuiten. Byron is in 1980 niet meer
dan een mene-tekel dat vooruitwijst naar de ondergang van de held. Op het moment
dat Homme afwijkt van de strakke regels waaraan hij zijn leven heeft onderworpen,
begeeft hij zich op een hellend vlak dat letterlijk naar de afgrond leidt. Enkele
decennia
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eerder echter speelde Byron een veel grotere rol in Hermans' oeuvre.
Hermans koos als motto voor zijn romandebuut Conserve het gedicht ‘Damaetas’
uit het poëziedebuut van Byron: Hours of Idleness (1807). De held uit dat gedicht
staat voor immorele wellust: ‘In law an infant, and in years a boy,/ In mind a slave
to every vicious joy;/ From every sense of shame and virtue wean'd,/ [...]’. Maar in
de laatste regels vindt de omslag plaats die hem vanwege zijn roekeloos verleden tot
lijden doemt: ‘Ev'n still conflicting passions shake his soul,/ And bid him drain the
dregs of Pleasure's bowl;/ But, pall'd with vice, he breaks his former chain,/ And
what was once his bliss appears his bane.’(15)
De belangrijkste elementen van de ‘byronic hero’ komt men in het vroege werk
van Hermans herhaaldelijk tegen. In Conserve heeft Damaetas model gestaan voor
Ferdinand: hij is als jongen sadistisch en immoreel en gaat later als psychiater aan
zijn onbeantwoorde liefde voor Onitah ten onder. Ook Varenhijt uit ‘Atonale’ heeft
trekken die door Byron en zijn oeuvre geïnspireerd zijn. Hij is zich er niet alleen van
bewust dat hij zijn geliefden naar de ondergang zal leiden, maar geniet in zijn
immoraliteit ook van de voorspelling: ‘Goed, onthoud dit: ik ben buitengewoon
kwaad. Ik heb het lang overlegd en had voor deze soort overwegingen een
voortreffelijke aanleg: als jij mij tracht te benaderen, ik zal dat niet verhinderen, maar
weet dat je in een hinderlaag valt.’ Steeds weer vindt de lezer in Moedwil en
misverstand gedrag dat voor alles niét in overeenstemming is met de heersende
moraal, al gaat het daarbij nooit om prototypes van de ‘byronic hero’. Waar het
Hermans vooral om te doen lijkt, is de agressie tegen de bestaande moraal en de
fascinatie van het kwaad - wat moeilijk te rijmen is met afstandelijk ‘epistemologisch
nihilisme’ en de gelijkwaardigheid van alle wereldbeschouwingen.
De receptie van Hermans laat zien dat het weliswaar mogelijk is om ook de vroege
geschriften onder te brengen bij het ‘epistemologisch nihilisme’. Maar deze
interpretatie ex posteriori doet geen recht aan de affiniteit met de ‘Romantic Agony’
en het ‘épater le bourgeois’ bij de vroege Hermans, net zoals omgekeerd deze
elementen een storende factor binnen de vigerende interpretatie van Hermans zijn.
Hermans blijkt dat zelf te hebben beseft: in het kader van zijn pogingen om zijn eigen
oeuvre als uiterst homogeen te presenteren, heeft hij in de herschreven versie van
Conserve(16) het gedicht van Byron geschrapt.

Polemiek
Hermans' jeugdflirt met Byron hoort thuis in de context van Hermans' voorliefde
voor de negatie van gevestigde normen en ideeën. In het werk van Hermans worden
er weliswaar geen ‘waarheden’ verkondigd, maar het is soms wel degelijk mogelijk
aan te geven wie niét gelijk heeft. Zo zou men zeker wat Conserve betreft eerder van
epistemologisch scepticisme dan van epistemologisch nihilisme moeten spreken.(17)
Deze roman, geschreven in 1943, speelt in mormonen-kringen in Salt Lake City en
vertelt het verhaal van twee zusters, Onitah en Isabelle, die verliefd raken op hun
halfbroer Jerobeam. Terwijl het
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tussen Jerobeam en Isabelle tot een langdurige incest-verhouding komt, sluit de
afgewezen Onitah zich op in de wereld van de Egyptische religie (waar farao's met
hun zusters mochten trouwen) en haar grootste wens is na haar dood gemummificeerd
te worden. Haar laatste dagen brengt ze bij de reeds vermelde Ferdinand door die
haar na haar dood ook daadwerkelijk mummificeert. Als men de
wereldbeschouwingen die in deze roman vertegenwoordigd zijn aan een nadere
analyse onderwerpt, blijkt dat Hermans wel degelijk differentieert tussen
absolutistische en niet-absolutistische ideologieën. Voorop staat daarbij de kritiek
op de ‘totalitaire wereldbeschouwing’ van de mormonen. Toen Hermans de roman
in 1943 ten tijde van de Duitse bezetting van Nederland schreef, zag hij
overeenkomsten tussen het religieuze totalitarisme van de mormonen en het politieke
totalitarisme van Hitler, aldus Hermans in retrospectief.(18)
Voor Ik heb altijd gelijk uit 1951 geldt eveneens dat het moeilijk onder de noemer
‘epistemologisch nihilisme’ kan worden gevangen. De hoofdfiguur van deze roman,
Lodewijk Stegman, keert gedegradeerd tot sergeant uit Nederlands-Indië terug en
krijgt een centrale rol toebedeeld bij het oprichten van een nieuwe politieke partij
die ervoor pleit Nederland op te heffen. Alle pogingen om een nieuw bestaan op te
bouwen mislukken echter. Stegman blinkt vooral uit door zijn scheldpartijen op alles
en iedereen. Uit de hele roman blijkt wederom dat het Hermans in dit boek niet om
de chaos en de onkenbaarheid van de werkelijkheid te doen is, maar om een
agressieve, polemische aanval op gevestigde waarden en ideologieën, waarbij niemand
gespaard wordt.
Vooral de katholieken moeten het bij Lodewijk Stegman ontgelden: ‘De
katholieken! Dat is het meest schunnige, belazerde, onderkruiperige, besodemieterde
deel van ons volk! Maar dié naaien er op los! Die planten zich voort! Als konijnen,
ratten, vlooien, luizen.’ Het venijn van deze passage leidde zelfs tot een van de
weinige literaire processen in Nederland, waarbij Hermans werd aangeklaagd in zijn
roman de katholieke volksgroep beledigd te hebben. Interessanter dan het feit dat
Hermans werd vrijgesproken, is zijn verdediging en de argumentatie van de rechter.
Noch Hermans noch de rechter beriepen zich namelijk op de gelijkwaardigheid van
alle ideologieën en de onkenbaarheid van de wereld. Hermans wilde veeleer een
principiële scheiding aanbrengen in die zin dat een schrijver nooit voor de uitspraken
van zijn fictieve personages aansprakelijk kan worden gesteld. De rechter volgde
hem daarin niet maar redeneerde dat uit de context van de hele roman bleek dat
Lodewijk niet de spreekbuis van Hermans was maar kritisch gepresenteerd werd. In
hoeverre beide argumenten te verdedigen zijn - Hermans heeft bijvoorbeeld in
interviews een vergelijkbaar standpunt verkondigd als dat van Lodewijk Stegman doet er hier verder niet toe. Wel wil ik constateren dat in 1951 blijkbaar niet
‘epistemologisch nihilisme’ in Ik heb altijd gelijk centraal stond, maar agressie en
polemiek.
Dat zou in de volgende jaren veranderen, met als een van de vroegste voorbeelden
de novelle ‘Het behouden huis’ (1952), opgenomen in de bundel Paranoia (1953).
De literaire en essayistische productie van Hermans in de volgende jaren vullen
elkaar aan en staan in dienst van het boven geschetste,
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door Hermans gewenste interpretatiemodel. Eind jaren zestig begint daar echter weer
verandering in te komen, bijvoorbeeld in Hermans' toneelstuk King Kong (1972,
geschreven in 1968). Dit stuk gaat over het geval van Chris Lindemans waar zich
vlak na de oorlog een Parlementaire Enquêtecommissie over heeft gebogen. Op de
achtergrond van het geval Lindemans speelt een belangenconflict: heeft Lindemans
het geallieerde offensief bij Arnhem op 17 september 1944 aan de Duitsers verraden
of was hij een dubbelspion die de Duitsers om de tuin moest leiden? Vanuit Engelse
kant bekeken zou een verrader-Lindemans een alibi zijn voor het mislukte offensief,
vanuit Nederlands perspectief was de vaderlandse eer in het geding. De
Enquêtecommissie kwam tot de conclusie dat Lindemans het offensief niet had
verraden. Lindemans zelf kon men niet meer ondervragen: hij overleed in 1946 in
gevangenschap onder merkwaardige omstandigheden, nog vóór zijn proces kon
beginnen. Het toneelstuk van Hermans is voor het grootste gedeelte letterlijk gebaseerd
op de in 1950 gepubliceerde verslagen van de commissie en stelt vooral de fouten
en de ongerijmdheden van het commissiewerk uitvoerig aan de orde.
In de standaardinterpretatie werd dit doorgetrokken naar de bekende boodschap
dat de historische waarheid niet te achterhalen is: ‘Wie het langst praat, krijgt van
de geschiedenis gelijk.’(19) Het is echter zeer de vraag of dat de strekking van het
toneelstuk is. Zo wordt er in King Kong bijvoorbeeld herhaaldelijk op gewezen dat
een bepaalde getuige niet werd opgeroepen die op veel vragen antwoord had kunnen
geven. Daardoor wordt ten eerste de indruk gewekt dat (delen van) de ‘historische
waarheid’ wel degelijk achterhaald kunnen worden en ten tweede dat de commissie
wellicht iets wilde verbergen. Het lijkt Hermans er dus eerder om te doen het
ondeugdelijke commissiewerk aan de kaak te stellen dan om een variant van zijn
bekende stelling ten tonele te voeren. Een bijkomend argument voor de hier
voorgestelde interpretatie is dat de historicus Lou de Jong, niet ingevoerd in de
literatuurwetenschappelijke standaardinterpretatie van Hermans, King Kong zelfs
als verdediging van het Engelse standpunt las. In King Kong wint de polemiek en
het afbreken van gevestigde visies het dus van de verwisselbaarheid van alle
wereldbeschouwingen.
Volgt men de hier uitgezette lijn dan is het ook geen paradox dat Hermans rond
1970 veel energie en tijd stopte in het afbreken van het beeld van F. Weinreb als
verzetsheld - volgens Hermans was hij veeleer een collaborateur en verrader.(20)
Waarom zou iemand die doordrongen is van de overtuiging dat de wereld onkenbaar
is, er zo veel energie in stoppen zijn gelijk te halen? Overigens kwam een in opdracht
van de regering uitgevoerd onderzoek uiteindelijk tot dezelfde conclusie als Hermans.
Dat het polemische, agressieve en niet-nihilistische element in het werk van
Hermans vanaf eind jaren zestig weer sterker naar voren komt, blijkt ook uit zijn
satirische romans Onder professoren (1975) en Uit talloos veel miljoenen (1981). In
Onder professoren valt op een druilerige zaterdagochtend bij de hoogleraar scheikunde
Rufus Dingelam een telegram in de brievenbus waarop staat dat hij de Nobelprijs
heeft gewonnen. De gevolgen daarvan in de onrustige jaren rond 1970 worden door
Hermans aangegrepen om satirisch - dus
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indirect - zijn visie te geven op de studentenprotesten en de universiteitswereld in
een provincieplaats. Men zou de roman kunnen zien als een afrekening met Hermans'
werk op de Groningse universiteit als fysisch geograaf tussen 1958 en 1973, het
moment waarop Hermans niet geheel vrijwillig ontslag nam. Maar zelfs wanneer
men de roman niet autobiografisch wenst te interpreteren, blijft het problematisch
om hierin het standpunt te ontdekken dat de wereld onkenbaar is. Hermans veegt
immers de vloer aan met bepaalde attitudes in de universiteitswereld - dat kan men
alleen wanneer men er niét van uitgaat dat de ene wereldbeschouwing de andere
waard is.

Herindeling werk
Afsluitend zou ik het patroon willen schetsen dat men uit de voorafgaande bevindingen
kan afleiden. Binnen Hermans' oeuvre kan men drie fasen onderscheiden: een
romantisch-scepticistische beginfase, een ‘klassieke’, epistemologisch-nihilistische
middenfase en een polemisch-scepticistische eindfase.
Vanaf zijn debuut tot aan Ik heb altijd gelijk (1951) domineert bij Hermans - zowel
in zijn verhalend als in zijn essayistisch werk - de agressie en het afbreken van de
gevestigde normen. Parallel daaraan loopt een romantische flirt met het Byronisme.
Daarna, tot en met Nooit meer slapen (1966), streeft Hermans er zowel op literair
als op poëticaal gebied naar een uiterst homogeen oeuvre te presenteren dat maar
één boodschap kent: de wereld is onkenbaar en de ene wereldbeschouwing is de
andere waard. Dat is de periode van de ‘klassieke’ Hermans en dit beeld is ten
onrechte de visie op het hele oeuvre van Hermans gaan domineren. Het zou interessant
zijn te onderzoeken of de ervaring van het proces tegen Ik heb altijd gelijk een
belangrijke katalysatorfunctie binnen deze ontwikkeling van Hermans heeft gespeeld.
In de laatste drie decennia van Hermans' oeuvre treedt het polemische element
weer sterker naar voren. Dat leidt tot een gevarieerd spectrum: het gaat weer meer
om de negatie van bestaande waarden en ideeën. Daarbinnen is er weliswaar nog
steeds een lijn aanwezig waarin het waarheidsprobleem centraal staat (Herinneringen
van een engelbewaarder, King Kong), maar zonder dat daarbij de interpretatie - de
wereld is onkenbaar - bij voorbaat vaststaat. Daarnaast is er nog satirisch (Onder
professoren, Uit talloos veel miljoenen), fantastisch (Het evangelie van O. Dapper
Dapper, Ruisend gruis), essayistisch (Het sadistische universum 2, Malle Hugo) en
autobiografisch (de Simmillionverhalen) werk te onderscheiden.
Zoals in de inleiding reeds vermeld heerst er consensus dat het oeuvre van Hermans
een van de grootste monumenten uit de Nederlandse letterkunde is. Het is de vraag
of Hermans, die van het doorbreken van iedere vorm van consensus hield, het daar
op den duur mee eens zou zijn geweest. In Onder professoren zegt immers
Nobelprijswinnaar Dingelam tegen het einde van de roman, in Monaco uitkijkend
over de zee: ‘Al die miljoenen wezens in de zee, die kan het niets schelen dat ik
geleefd heb en wat ik heb gedaan, [...] Het is natuurlijk onzin, wat ik zit te zeggen,
maar ik weet het niet... Of ik weet alleen

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1998

15
dit, dat ik twijfel. Dat ik twijfel of het allemaal wel nodig is wat de mensen doen, of
nog beter: dat ik op dit ogenblik het gevoel heb dat het allemaal niet nodig was
geweest.’ In hoeverre hier Dingelam als spreekbuis voor Hermans fungeert, is niet
te achterhalen. Gezien Hermans' oeuvre waren bij hem in ieder geval die momenten
in de meerderheid waarop hij iets moest rechtzetten of zijn persoonlijke mythologie
in literaire vorm moest scheppen.

Eindnoten:
(*) Dit artikel zal ook verschijnen in het Nederland-nummer van het Turkse tijdschrift Gündo an
Edebiyat in de eerste helft van 1998.
(1) In: Schrijversdebuten ‘Het Vaderland’, Den Haag, 1960, 89-91, hier: 89.
(2) Cf. hier en in het vervolg: Willem Frederik Hermans: Het sadistische universum 1 & 2,
Amsterdam, 1996, 103-107. Dit citaat is een toespeling opde Bijbel (Matth. 10: 29-30): ‘Worden
niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen
zonder uw Vader.’ Zie hierover en voor een algemene karakterisering van het werk van Hermans
Gerard Raat: ‘Almacht en onmacht. Het schrijverschap volgens Willem Frederik Hermans’, in:
Literatuur 12 (1995), 207-212.
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(4) Onder professoren, Amsterdam, 131996, 416.
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Egodocumenten in Nederland
Rudolf Dekker (Rotterdam)
Inleiding
Historici hebben vaak een obsessie met het eerste en het oudste. Maar wie het oudste
egodocument in de Nederlandse taal wil achterhalen stuit onvermijdelijk op
problemen. Zo is er de kwestie van de definitie. Mogen we het nog maar enkele
decennia oude concept egodocument wel terugprojecteren op het verre verleden?
Een ander probleem is dat we niet weten wat er verloren is gegaan en welke teksten
er nog in archieven en bibliotheken verborgen liggen. Beide problemen spelen bij
de identificatie van de oudst bewaarde Nederlandstalige autobiografie - althans van
het tweede gedeelte ervan. Alleen dit laatste gedeelte werd in 1966 na ‘moeizame
opsporing’ teruggevonden in het Rijksarchief te Gent en het jaar daarop uitgegeven
in Ons Geestelijk Erf. Het eerste deel ‘schijnt verloren te zijn’. Dat is een treurige,
maar vrij gebruikelijke gang van zaken met een Nederlands egodocument. Maar gaat
het hier wel om een echt ‘egodocument’? De auteur, Alijt Bake, noemde het een
‘boecxken van mijn beghin ende voortghanck’. Al klinkt hier en elders een ego door
in de tekst, toch moeten we hier de term egodocument vrij ruim interpreteren.
De autobiografie van Alijt Bake (1415-1455) had een sterk religieus karakter. Dat
de auteur een vrouw is, valt op, maar is niet uitzonderlijk. De oudste Engelstalige
autobiografie, zo bleek uit een nog recenter opgedoken handschrift, is eveneens van
de hand van een vrouw: Margery Kempe. Waarna de geschiedenis van de Engelse
autobiografie herschreven moest worden.
Over de geschiedenis van het egodocument is in Nederland echter tot nu toe zo
weinig geschreven, dat er van her-schrijven nog geen sprake kan zijn, al zijn er de
studies van G. Kalff over het dagboek (1935) en van P. Spigt over de autobiografie
(1985). Typerend genoeg leidde het thema (auto) biografie in de boekenweek van
1993 tot weinig meer dan enkele impressies van Igor Cornelissen in zijn Speurtocht
naar de (auto) biografie.
Zolang er nog teksten als die van Alijt Bake boven water komen, blijft het moeilijk
een overzicht te schetsen. Zodra bijvoorbeeld het 2000 bladzijden tellende dagboek
van de romanschrijfster Margaretha Jacoba de Neufville (1775-1856) weer opduikt
in het familiearchief waar het voor het laatst in 1966 gesignaleerd is, zal de literatuur
weer een hoogtepunt rijker zijn. Vooralsnog is er weinig animo om in natte kelders
of op tochtige zolders naar dergelijke handschriften te zoeken. We mogen al blij zijn
wanneer voorbijgangers weggegooide handschriften van het trottoir redden. Dat
gebeurde met de autobiografie van de revolutionaire patriot Pieter Vreede, nadat de
Leidse uitgeverij Brill in 1977 haar zolders had opgeruimd en het archief op straat
had gezet.
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De egodocumenten die in openbare archieven en bibliotheken berusten zijn inmiddels
wel grondig in kaart gebracht, althans wat betreft de periode tot 1814. Verdere
inventarisatie van teksten uit de 19de eeuw staat op stapel en kan hopelijk binnenkort
van start gaan. Die uit de periode tot 1814 zijn in twee repertoria van ruim duizend
teksten beschreven: zo'n 200 dagboeken, evenveel autobiografieën, zo'n 500
reisverslagen en een aantal teksten die moeilijker te rubriceren waren. Sommige
teksten zijn bekend, zoals de autobiografie van Jacob Cats. Maar er zijn veel meer
onbekende hoogtepunten gevonden. Zo is er het dagboek van David Beck, een
dichtende Haagse schoolmeester, die in 1623 dagelijks zijn belevenissen noteerde
(zijn dagboeken uit eerdere en latere jaren zijn verloren gegaan). Het is misschien
geen literair meesterwerk, maar hier schrijft wel voor het eerst een dichter over het
totstandkomen van zijn werk. Ook noteerde Beek welke boeken hij las, wat zijn
dagboek tot een waardevolle tekst maakt voor leeshistorisch onderzoek.
Een ander bijzonder egodocument dat onlangs opdook, is de autobiografie van de
Haarlemmer Willem van den Hull (1778-1858). Dit manuscript bevond zich bij
nazaten in de Verenigde Staten. Van den Hulls tekst is interessant als literatuur, onder
meer omdat hij associatief schreef. Het gezoem van een mug herinnerde hem
bijvoorbeeld aan een droom die hij als kind had en die betrekking had op het
overlijden van zijn broertje. Deze autobiografie vormt een waardige pendant van de
Camera Obscura.

Terminologie
Het woord egodocument is een verzamelbegrip voor verschillende genres, waaronder
dagboek, autobiografie, brief en reisjournaal. Deze genres hebben pas vrij recent hun
huidige karakter gekregen. Tot rond 1600 hadden dergelijke teksten een diffuus
karakter. De materiële vorm van de in manuscript overgeleverde egodocumenten is
eveneens zeer divers. Dat geldt vooral voor dagboeken, die soms weinig meer zijn
dan een verzameling kladblaadjes. De Utrechtse apotheker Hendrik Keettell
(1761-1845) hield zijn dagboek bij op poederpapiertjes. Andere dagboeken zijn in
het net overgeleverd maar ontstonden wel op basis van kladnotities. Constantijn
Huygens jr. (1628-1697) noteerde in zijn dagboek regelmatig het in het net schrijven
van zijn kladaantekeningen. Anderen hielden hun dagboek bij in almanakken, een
nieuwe vorm van drukwerk die het dagboekschrijven bevorderde. De eerste die dit
deed was de Gelderse edelman Otto van Wijhe, die gebruikmaakte van een Deventer
Almanak voor het jaar 1574. Uit de 17de eeuw is er het opmerkelijke dagboek van
de Amsterdamse wijnhandelaar Isaac Pool in een reeks van almanakken.
Autobiografieën vormen doorgaans in materiële zin een geheel maar sommige
auteurs kwamen niet verder dan het maken van kladaantekeningen. Hugo van Zuylen
van Nyevelt (1781-1853) sorteerde zijn persoonlijke papieren en beschreef op de
omslagen in tien ‘epoques’ zijn levensloop. Ook Gijsbert Karel van Hogendorp
(1762-1834) kwam niet verder dan het ordenen van de grote massa papier die hij
tijdens zijn politieke carrière verzameld had, en het maken van
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korte notities. Daartegenover zijn er ook uitvoerige autobiografieën die keurig in het
net werden geschreven. Sommige auteurs lieten hun levensverhaal in een kostbare
leren band binden, zoals de militair Willem de Vaynes van Brakell (1763-1843).
Numeriek valt de grote toename van het aantal getraceerde egodocumenten na het
midden van de 18de eeuw op: het schrijven kwam in de mode. Uit het decennium
1800-1810 zijn evenveel teksten bewaard als uit de hele zestiende eeuw. Die toename
heeft zich ongetwijfeld voortgezet na 1814. Maar zolang de inventarisatie niet voltooid
is, blijft deze latere periode terra incognita.

Het reisjournaal
Het reisjournaal nam relatief vroeg een vaste vorm aan: al in de zestiende eeuw
verschenen voorschriften hoe ze geschreven dienden te worden. Reisgidsen en
-verslagen verschenen al vroeg in druk, en deze boeken dienden weer als voorbeeld.
In veel reisjournalen is de reiziger zelf nauwelijks aanwezig: ze zijn zuiver descriptief
en kunnen niet als egodocument worden beschouwd. Persoonlijk getinte reisjournalen
vormen niettemin de grootste groep teksten uit de periode voor 1814. De oudste
optekeningen zijn vooral pelgrimsverslagen; uit latere eeuwen komen daarvoor in
de plaats verslagen van militaire campagnes, zakenreizen, Grand Tours en vanaf de
18de eeuw toeristenreisjes.

Het dagboek
De ruim tweehonderd dagboeken vormen eveneens een belangrijke groep. Dagboeken
hebben als genre een gecompliceerder geschiedenis. Sommige hebben een religieuze
achtergrond, als dagelijkse optekening van gebeden. Een andere wortel vormt de
genealogie, de optekening van geboorten, huwelijken en sterfgevallen in een familie,
later uitgebreid tot familieboekjes. Daarnaast zijn er kasboeken die zich tot dagboek
ontwikkelden. Aantekeningen bijgehouden in ambtelijke functies vormen eveneens
een aanzet voor het dagboek. Dagboeken namen relatief laat, pas in het begin van
de 19de eeuw, hun moderne vorm aan.
De meeste Nederlandse dagboeken hadden aanvankelijk een zakelijk en
kroniekmatig karakter maar sinds de zeventiende eeuw werden sommige schrijvers
meer persoonlijk. Er vond een overgang plaats van, wat wel genoemd wordt, het
‘externe dagboek’ naar het ‘interne dagboek’. Deze introspectie had aanvankelijk
een religieus karakter. Het dagboek fungeerde vooral bij hervormden als een middel
om duidelijkheid te scheppen in hun verhouding tot God. Het openhartige journal
intime, het dagboek als middel tot zelfkennis, dateert pas uit de late achttiende eeuw.
Het eerste Nederlandse voorbeeld is dat van Alexander van Goltstein, die zijn dagboek
de ‘vertrouwde van mijn hart’ noemde. In zijn dagboek zien we de secularisatie van
deze tekstvorm in de praktijk. Het begint nog in de traditie van het piëtistische
dagboek maar Alexander meldt halverwege dat hij zijn geloof aan het verliezen is.
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negentiende eeuw geschreven door Willem de Clercq.
Dagboeken bevatten doorgaans notities voor eigen gebruik en fungeerden vaak
als geheugensteun. Hierbij moet het woord ‘dag’ overigens niet te letterlijk worden
opgevat want maar weinigen maakten met dagelijkse regelmaat aantekeningen. Wel
worden de impressies meestal heet van de naald neergeschreven, welke werkwijze
de auteur weinig mogelijkheden openlaat om structuur in zijn tekst aan te brengen.
Veel dagboeken zijn echter overgeleverd in bewerkte netversies, waarvan de
kladnotities meestal verloren zijn gegaan. Deze tendens zette door in de late achttiende
eeuw toen de eerste literaire dagboeken werden gepubliceerd, zoals dat van
Hieronymus van Alphen. De gedrukte versie daarvan verschilt aanzienlijk van het
in handschrift overgeleverde origineel. Later, in de negentiende eeuw, werd het
dagboek een geliefde vorm voor de roman, vooral sinds de Tachtigers. De keuze
voor deze in oorsprong niet-fictionele vertelvorm droeg bij tot het naturalisme dat
zij nastreefden.
De dagboeken die ouders bijhielden over het opgroeien van hun kinderen, vormen
een apart genre. Dat van Constantijn Huygens is het meest omvangrijke uit de
zeventiende eeuw in heel Europa. Schreef Huygens als enige zo'n dagboek? Of is
alleen dat van hem bewaard gebleven? Hoe het ook zij, pas twee eeuwen later zijn
in Nederland vergelijkbare bronnen te vinden, zoals de aantekeningen van Willem
de Clercq over zijn vijf kinderen.
Vanaf het eind van de achttiende eeuw propageerden pedagogen het bijhouden
van zo'n dagboek, omdat het de ouders inzicht kon geven in de ontwikkeling van
hun kind. Toch duurde het tot rond 1900 voordat het bijhouden van een
‘kinderdagboek’ in bredere kring gebruikelijk werd. Het populair-wetenschappelijke
tijdschrift Het Kind publiceerde er in 1910 een pleidooi voor. In 1916 publiceerde
Lili van Kol een bewerking van het dagboek dat ze gedurende de eerste levensjaren
van haar zoontje had bijgehouden, Uit het dagboek eener jonge moeder. Het boekje
heeft een meer poëtisch dan pedagogisch karakter maar bevat af en toe citaten uit
het oorspronkelijke dagboek en kan een voorbeeldfunctie hebben gehad.
Omstreeks 1800 kreeg het dagboek nog een ander pedagogisch doel. Sommige
ouders lieten hun kinderen een dagboek bijhouden om hen aan te sporen tot
zelfreflectie: ze moesten gaan nadenken over het goede en vooral het kwade dat ze
dagelijks gedaan hadden. Een bijkomend motief was dat ouders hun kinderen via
zo'n dagboek beter konden controleren. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het dagboek dat
Otto van Eck vanaf zijn elfde jaar bijhield en het geldt vermoedelijk ook voor een
tiental andere kinderdagboekjes uit die tijd. Het dagboek-schrijven werd ook een
pedagogisch hulpmiddel: in sommige scholen stond - en staat - het zelfs op het
lesprogramma. Dat er vooral veel dagboeken geschreven werden in tijden van
spanning bewijst de grote collectie die verzameld is op het Rijksinstituut voor
Oorlogsdocumentatie.
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De autobiografie
De autobiografie gaat eveneens terug op een veelheid van genres en de ontwikkeling
ervan loopt in grote lijnen parallel aan die van het dagboek. Ook hier komt een impuls
voort uit de familieboekjes, waarbij zonen hun levensbeschrijving toevoegden aan
die van hun ouders. Zestiende-eeuwse teksten hebben vaak nog een kroniekmatig
karakter en zijn niet meer dan een opsomming van gebeurtenissen uit de omgeving
van de auteur. Later kwam er een onderscheid tussen de persoonlijke autobiografie
en het genre van de memoires, waarin het publieke leven van de auteur centraal staat.
Ook autobiografieën getuigen van een ontluikend individualisme, waarbij religieuze
zelfbeschouwing zich in de achttiende eeuw ontwikkelde tot een diepergravende
introspectie.
Meer dan bij het dagboek werd in de autobiografie de vorm bepaald door literaire
conventies. Een klassiek voorbeeld waren de Belijdenissen van de kerkvader
Augustinus, dat eeuwenlang als model heeft gediend voor bekeringsgeschiedenissen.
Geënt op dit stramien waren de autobiografieën die in kringen van het piëtisme, de
bevindelijke stroming binnen het hervormde geloof, werden geschreven. Een geheel
ander model bood de schelmenroman. Franciscus Kersteman beschreef zijn eigen
leven in deze trant. Zijn literaire voorbeelden vond deze jurist en oplichter dicht bij
huis want hij had al verschillende picareske romans gepubliceerd. Toch baseerden
lang niet alle schrijvers hun levensverhaal in even grote mate op bestaande
voorbeelden als de bekeringsgeschiedenis, de schelmenroman of de
geleerdenbiografie, wat ook een standaardgenre was. Sommige auteurs waren
nauwelijks bekend met zulke voorbeelden en sloten eerder aan bij mondelinge
verhaaltradities.
In de late achttiende eeuw kreeg de autobiografie haar moderne vorm. De
Confessions van Jean-Jacques Rousseau ging toen als het nieuwe model gelden. Pas
na verloop van tijd oefende dit in 1782 gepubliceerde werk in Nederland invloed uit.
Er verscheen geen Nederlandse uitgave van maar er was wel belangstelling voor,
getuige het feit dat Bilderdijk er een vertaling van maakte. Eerlijkheid en
openhartigheid vormden nu de voornaamste eisen die aan een schrijver werden
gesteld. Het woord autobiografie deed in de loop van de negentiende eeuw zijn intrede
in de Nederlandse taal, wat aangeeft dat het genre toen een vastomlijnde vorm had
gevonden.
De autobiografie heeft in het algemeen een meer publiek karakter dan het dagboek.
Ook in handgeschreven versie was zij vaker bestemd voor een publiek van kinderen
of zelfs een bredere kring van lezers. Een autobiografie is als regel een hechter en
bewuster geconstrueerde tekst dan een dagboek. De schrijver wil een bepaald beeld
van zichzelf overbrengen op zijn lezers. Dat geldt zeker voor degenen die hun teksten
lieten drukken. Vóór de negentiende eeuw gebeurde dat hoogstzelden, want het
publiceren van een boek over zichzelf vond men toen getuigen van hoogmoed. De
oudste gedrukte autobiografieën verschenen dan ook postuum. De autobiografie van
Jacob Cats werd bijvoorbeeld pas veertig jaar na zijn overlijden opgenomen in een
nieuwe editie van zijn verzameld werk. In de achttiende eeuw publiceerden alleen
Johanna Dorothea Lindenaer,
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Coenraat Droste, Gerrit Paape en Franciscus Kersteman bij hun leven een
autobiografie. Het is geen toeval dat zij allen reeds actief waren als schrijvers en
journalisten en gewend waren in de publiciteit te treden.
Omstreeks 1800 kreeg de autobiografie een hogere literaire status dankzij auteurs
als Rousseau, Stendhal, J.W. Goethe, Edward Gibbon en Benjamin Franklin. De
autobiografie werd een literaire vorm en de grens met fictie vervaagde. In sommige
autobiografieën herschiep de auteur zijn eigen leven met veel fantasie. Veelzeggend
is de titel die de in 1763 geboren schrijver Jacob Eduard de Witte aan zijn
autobiografie gaf: Roman van mijn leeven. De invloed van het naturalisme droeg in
de negentiende eeuw veel bij tot de populariteit van de autobiografie als verhaalmodel.
Een bekend voorbeeld is Een nagelaten bekentenis van Marcellus Emants. Emants
kwam trouwens uit een familie die een lange traditie kende in het schrijven van
dagboeken en reisjournalen.
Hoe vaag de grens tussen roman en autobiografie ook kan zijn, toch is het in de
meeste gevallen duidelijk of de lezer een tekst moet begrijpen als autobiografie (met
al dan niet bewust gebruikte fictionele elementen) of als fictie (met onvermijdelijke
ontleningen aan de realiteit). Daarbij moet wel met dubbele bodems rekening worden
gehouden. Juist de dik opgelegde verzekeringen ‘dat alles wat volgt werkelijk gebeurd
is’, horen bij de presentatie van een picareske roman. Zuiver fictieve teksten die de
pretentie hebben echt te zijn, vervalsingen dus, zijn zeldzaam. Een voorbeeld zijn
de zogenaamde Gedenkschriften van een zekere H.v.A., die in 1882 werden
gepubliceerd. Deze memoires zijn echter ontsproten aan de fantasie van de
veelschrijver A.W. Engelen.

Wie schreven egodocumenten?
Dat autobiografische genres tot bloei kwamen in de Republiek wekt geen verbazing.
Er is een parallel met de ontwikkeling in Italië in de eeuwen hiervoor, zoals geschetst
door Jacob Burckhard. Hij argumenteerde dat burgers zich in de Middeleeuwen
hadden losgemaakt uit de traditionele standenhiërarchie en daardoor in onzekerheid
verkeerden over hun identiteit. Dit leidde tot een sterkere neiging tot zelfbeschouwing
en tot een groter individualiteitsbesef, wat in egodocumenten een neerslag vond.
Zeker is dat onder de Nederlandse autobiografen en dagboekschrijvers uit de
Republiek de burgerij sterk vertegenwoordigd is. Vooral velen die uit hoofde van
hun beroep dagelijks de pen hanteerden, zoals predikanten, hoogleraren en juristen,
bevinden zich onder de schrijvers. Maar er zijn ook egodocumenten van
ambachtslieden, winkeliers, vissers en boeren. Alleen de onderste sociale lagen
hebben tot in de 20ste eeuw nauwelijks autobiografische geschriften voortgebracht.
Een uitzondering vormen de herinneringen van enkele politiek bewuste, linkse
arbeiders.
Onder de auteurs bevinden zich ook weinig vrouwen; Alijt Bake bleef een
uitzondering. Hier zijn verschillende redenen voor aan te wijzen. De schrijfvaardigheid
van vrouwen bleef tot in de negentiende eeuw achter bij die van mannen. Vrouwen
uit de burgerij leerden als regel wel schrijven, maar hun
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verdere opleiding bleef beperkt. Het is geen toeval dat Anna Maria van Schurman
(1607-1678), de meest ontwikkelde vrouw van haar tijd, wél een autobiografie heeft
nagelaten. Misschien speelden ook allerlei praktische redenen mee, zoals gebrek aan
tijd vanwege het huishouden. De Zaanse Aafje Gijsen (1753-1781) stopte met het
bijhouden van haar dagboek toen ze trouwde. Wellicht hadden vrouwen er ook minder
behoefte aan hun levens vast te leggen, wat nog bevorderd werd door de van hen
verwachte bescheidenheid. Zelfs mannelijke autobiografen voorzagen hun geschriften
van uitvoerige bescheidenheidsformules en beklemtoonden bijvoorbeeld dat zij
schreven op sterke en herhaalde aandrang van vrienden en familieleden.

Waarom werden egodocumenten geschreven?
De meeste egodocumenten waren bestemd voor de kinderen van de auteur. Ze waren
tot in de twintigste eeuw vooral bedoeld om een brug te slaan tussen twee generaties.
Ze werden eerder geschreven vanuit een traditioneel familiebewustzijn dan vanuit
een modern individualiteitsgevoel. Soms vinden we beide, schijnbaar tegengestelde
aspecten binnen één tekst terug, zoals in de autobiografie van Willem van den Hull,
die zowel getuigt van individualiteitsbesef als van een obsessie met zijn uitgebreide
familie. Misschien heeft het feit dat hij schreef voor een aangenomen zoon tot een
vermenging van beide aspecten bijgedragen.
In verschillende teksten lijkt het alsof men opschreef wat men gewoonlijk
doorvertelde. Deze teksten staan relatief dicht bij het gesproken woord. Vooral auteurs
van wie de stijl niet gevormd - en beperkt - was door een universitaire opleiding
hoort men als het ware praten in hun teksten. Een voorbeeld is de autobiografie van
Elizabeth Strouven (1600-1661), stichteres van een klooster in Maastricht. Na 1800
komt het ook voor dat men juist datgene ging opschrijven waarover men niet kon of
wilde praten. Over zijn jeugdjaren bewaarde Andreas Charles van Braam Houckgeest
het stilzwijgen, totdat hij besloot zijn autobiografie te schrijven: ‘Treurige en pijnlijke
herinneringen aan mijne kindse en jeugdige jaren verbonden waren oorzaak, dat ik
hoogst zeldzaam, zelfs met mijne vrouw zeer spaarzaam, over dat tijdperk van mijn
leven sprak.’ Geschreven teksten werden in de 19de eeuw een alternatief voor
mondelinge communicatie.

Besluit
Grote veranderingen in vorm en inhoud van egodocumenten traden op in de periode
1780-1830. Om deze omslag en de ontwikkelingen in de 19de en 20ste eeuw nader
te bestuderen is een verdere inventarisatie van teksten van groot belang. Een tendens
die nadere bestudering verdient, is de steeds sterkere band tussen egodocument en
fictie. Steeds meer fictie werd gebaseerd op dagboeken. Zo wordt verondersteld dat
Louis Couperus bij het schrijven van Eline Vere zijn dagboek gebruikt heeft. De
autobiografische inslag van literatuur werd sindsdien alleen maar sterker. Dat ook
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Hartsen, een vergeten figuur uit de omgeving van Multatuli. Andere tendensen zijn
de popularisering en commercialisering van deze genres, zoals onder meer blijkt uit
autobiografieën van sportlieden, niet zelden geschreven door ‘ghostwriters’. Zelfs
de verkenning van deze terreinen moet nog beginnen. Eén ding staat echter vast: de
vaak gehoorde opmerking dat de Nederlander van nature niet geneigd zou zijn over
zichzelf te schrijven is een mythe gebleken.
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Valse vrienden en dwaalduiders Nederlands-Frans: de originaliteit
van het Nederlands
Jean-Pierre Colson (Brussel en Louvain-la-Neuve)
In een vorige publicatie (Neerlandica extra Muros 1992, 30, 35-39) heb ik er al voor
gepleit dat de lexicografen meer aandacht zouden besteden aan de ‘faux amis’ of
‘valse vrienden’ Nederlands-Frans. Sinds het verschijnen van een paar veelbelovende
artikelen in de jaren zeventig en tachtig (Verhasselt 1973; Cohen 1980, 1981;
Ellerbroek 1980, Vanhoof 1980; Van Wesemael 1983) schijnt dit onderwerp weer
in het vergeetboek van de Nederlandse taalkunde te zijn geraakt. De hierboven
genoemde artikelen baseren zich vooral op bestaande studies over Fans en Engels,
zodat het aantal besproken Nederlandse voorbeelden erg gering is. Dit geldt ook voor
de zeer doordachte uiteenzetting van J. Van Roey (1993), een specialist van de faux
amis Frans-Engels. Sporadische voorbeelden van valse vrienden Frans-Nederlands
zijn wel te vinden in Meijer (1991), die echter het bredere probleem van de valstrikken
van de Franse taal voor ogen heeft(1). Wie meer over de faux amis Frans-Nederlands
wil weten is eigenlijk aangewezen op onuitgegeven ‘licentiaatsverhandelingen’
(scripties)(2).
Nu de contrastieve analyse opnieuw in de belangstelling komt te staan(3) rijst de
vraag of het Nederlands, net als het Engels, geteisterd wordt door veel valse vrienden
afkomstig uit het Frans, en of daar een woordenboek aan besteed zou moeten worden.
Een afdoend antwoord op deze vraag vereist vooralsnog nader onderzoek. Met dit
artikel hoop ik een aanzet te geven tot dergelijk onderzoek. Ik doe erin verslag van
mijn eerste bevindingen met een corpus van ongeveer 600 frequente valse vrienden
Nederlands-Frans, dat ik de afgelopen jaren op basis van lees- en luistermateriaal
heb verzameld.

1. Valse vrienden
1.1. Definitie
Een bruikbare definitie(4) van het begrip faux amis in strikte zin is te vinden in Van
Roey (1993, 120): ‘Woordparen uit verschillende talen die dezelfde of een gelijkende
vorm vertonen, al dan niet toe te schrijven aan historische verwantschap of ontlening,
maar die van elkaar verschillen in hun semantische (d.i. denotatieve, connotatieve,
stilistische of collocatieve) inhoud en bovendien eventueel ook in hun
(morfo-)syntactische kenmerken, en daardoor voor de vreemdetaalgebruiker
misleidend zijn’. Brutaal (Nederlands, voortaan NL) vertoont bv. een opvallende
vormgelijkenis met brutal (Frans, voortaan F), maar de betekenissen lopen niet altijd
parallel (een brutale leerling is un élève insolent, impertinent).
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1.2. Verdeling van de valse vrienden Nederlands-Frans
Zoals gezegd is het aantal studies -en vooral het aantal voorbeelden- van de interactie
tussen Nederlands en Frans vrij gering. In deze paragraaf wil ik op basis van mijn
eigen taalmateriaal een praktische bijdrage leveren aan dit onderzoeksgebied.
In de loop van 15 jaar onderwijs Nederlands aan de Université catholique de
Louvain en het Institut Marie Haps (Brussel) heb ik een (voorlopig) corpus van meer
dan 600 frequente valse vrienden verzameld. De selectie gebeurde op empirische
wijze, namelijk door het lezen van krantenartikelen en het luisteren naar de
Nederlandstalige radio en televisie. Hier volgt een eerste overzicht van de verdeling
van de types valse vrienden.
Tabel 1. De types valse vrienden Nederlands- Frans in het corpus
Inclusie N/F

30%

Inclusie F/N

24%

Overlap

30%

Volledig valse vrienden

16%
_____

Totaal

100%

1.2.1. Inclusie van het Nederlands in het Frans
Gemakshalve gebruik ik hier de terminologie van Van Roey (1993), die evenals
Weina (1977) een onderscheid maakt tussen ‘inclusion’ (inclusie) en ‘overlapping’
(overlap).
Het eerste geval in tabel 1 betreft de inclusie van het Nederlands in het Frans. Met
andere woorden, de betekenis van de Franse valse vriend is breder dan die van de
Nederlandse, en dit vanwege denotatieve, maar ook connotatieve of stilistische
aspecten. Het gaat om het bekende verschijnsel dat veel leenwoorden aanleiding
geven tot ‘particularisatie’ of een meer specifieke betekenis: ‘(woorden) worden
veelal slechts ontleend in één van de betekenissen waarmee ze zich in de loop der
tijden in de donortaal hebben verrijkt.’ (Van Roey 1993, 117).
Zo werd NL. journaal aan het Frans ontleend, maar het wordt alleen gebruikt voor
een nieuwsuitzending op radio of televisie, terwijl F. journal ook NL. krant kan
betekenen. Al met al heeft F. journal dus een breder semantisch veld dan NL.
journaal. Tot dezelfde categorie behoren o.a. de volgende voorbeelden uit mijn
corpus(5): Anciënniteit, arriveren, branche, café, carrière, champignon, chanson,
collaborateur, coureur, crèche, crediteur, discussiëren, douche, elan, emissie, exact,
examen, executie, finesse, front, fysisch, genre, informateur, intelligentie, intentie,
interest, interveniëren, investeren, kwestie, letter, mondiaal, natuur, object, opinie,
origine, participatie, passage, piste, professor, route, simpel, subject, titel.
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1.2.2. Inclusie van het Frans in het Nederlands
In dit geval heeft de Nederlandse valse vriend een bredere betekenis dan de Franse:
het gaat om generalisatie. Het is een wijdverbreide opvatting dat deze categorie
waarschijnlijk zeer beperkt is. Die opinie vindt men onder meer terug bij Wéry (1996,
28): ‘Dit laatste fenomeen, namelijk de particularisatie, komt veel vaker voor dan
de generalisatie’. Dit argument berust op de volgende redenering. De meeste valse
vrienden tussen het Nederlands en het Frans zijn eigenlijk woorden van Franse of
Latijnse (Griekse) oorsprong. De ontlening van woorden door particularisatie is dan
de algemene regel, temeer omdat het Frans in de meeste talen van Europa een soort
prestigewaarde heeft bewaard, die vooral in verband staat met literatuur, filosofie,
administratie of politiek (niet toevallig zijn die vier woorden van Franse afkomst).
Tot mijn eigen verbazing bleek echter uit mijn corpus van 600 valse vrienden dat de
inclusie van het Frans in het Nederlands een frequent verschijnsel is (24% van de
gevallen, zie tabel 1). Zo is NL. drama meer dan F. un drame, want het Nederlandse
woord wordt vaak door le théâtre vertaald (Hij heeft veel belangstelling voor
Nederlands drama, Il s'intéresse beaucoup au théâtre néerlandais). Tot deze categorie
behoren bv. ook: Automaat, coupé, creatief, efficiënt, elitair, emotioneel, expert,
fabrikant, formaat, functioneren, harmonica, index, intellect, intensief, isolatie, jurist,
kaart, kabinet, karakter, lijst, meter, moord, olie, pamflet, plan, premie, prestatie,
proces, rivier, rol, ronde, sjaal, succes, taak, ton.

1.2.3. Overlap
In dit geval hebben het Nederlandse en het Franse woord een aantal betekenisfacetten
gemeen, maar zowel het Nederlandse woord als het Franse hebben op hun beurt
eigen betekenissen. Zo kan NL. milieu in bepaalde contexten door F. milieu worden
vertaald (NL. het leefmilieu, F. le milieu naturel); in veel gevallen moet NL. milieu
echter vertaald worden door F. l'environnement, l'écologie (NL. de
milieuprobleemstelling, F. le problème de l'environnement); op zijn beurt valt F.
milieu vaak samen met NL. het midden (F. le milieu de la page, NL. het midden van
het blad). Deze categorie van overlap is ook uiterst frequent in het geval van de faux
amis Frans-Engels. Hier volgen nog een aantal voorbeelden Nederlands-Frans:
Batterij, blank, braaf, bruut, campagne, centrale, controleur, coöperatie, dissertatie,
effect, empirisch, exclusief, fabriek, failliet, familie, fantasie, feest, figuur, fijn, film,
formeel, fractie, grijs, hausse, informatie, informeren, juist, koers, machinaal,
mankeren, medicijn, nationaal, noteren, paar, patroon, perceel, pijn, plaats, post,
primair, rage, rapport, reserve, station.

1.2.4. Volledig valse vrienden
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Het laatste geval is dat van een volkomen scheiding: de Nederlandse en de Franse
valse vriend hebben geen enkele betekenis gemeen. Het gaat dus om ‘echte’ faux
amis. NL. even horloge is nooit F. une horloge (= een klok), wel une
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montre. Andere voorbeelden uit het corpus(6): Brutaliteit (F. insolence, impertinence),
chanteur (F. maître-chanteur), commotie (F. remous, émoi), conducteur (F.
contrôleur), dirigent (F. chef d'orchestre), file (F. bouchon), halte (F. arrêt), hanteren
(F. utiliser), imponeren (F. impressionner), jubilaris (F. héros de la fête), mitrailleur
(F. mitrailleuse), notitie (F. note), offer (F. sacrifice), pastoor (F. curé), perron (F.
quai); plein (F. place), proleet (F. goujat), prominent (F. éminent), quasi (F. en
apparence), raar (F. bizarre), recherche (F. police judiciaire), reclame (F. publicité),
trakteren (F. offrir, payer).
Bij een aantal valse vrienden Nederlands-Frans wordt de situatie nog moeilijker
gemaakt door de regionale varianten. Een econoom houdt zich in het
Standaardnederlands bezig met economie (F. un économiste), maar in Vlaanderen
bestaat ook de betekenis beheerder van een school, een instelling (F. un économe).
Een ander voorbeeld is het bijwoord quasi dat in het Standaard-Nederlands synoniem
is met zogenaamd, naar iemand voorgeeft (F. prétendument, sous prétexte de,
apparemment), maar dat in Vlaanderen vaak de Franse betekenis krijgt: bijna,
nagenoeg, vrijwel (F. presque, pour ainsi dire). In die twee gevallen kan men zeggen
dat het nauwe contact tussen het Nederlands van België en het Frans tot het verdwijnen
van de valse vriend leidt. Deze vorm van contaminatie kan opgevat worden als
aantasting van het Nederlands(7). De vestiging van de Europese instellingen in Brussel,
met vaak het Frans als voertaal, zou die tendens nog kunnen versterken. Ook om die
reden is een uitvoerige studie van de valse vrienden Nederlands-Frans gewenst.
Andere valse vrienden zijn bijna uitsluitend in Nederland gebruikelijk, zoals de
boulevard (F. le front de mer, la promenade en bord de mer)(8). Merkwaardig genoeg
zullen zowel de Nederlands- als Franstalige Belgen in dit geval hetzelfde woord
gebruiken, resp. NL. de dijk, F. la digue. Historische en politieke eigenheid van
Nederland, België of Frankrijk blijkt soms sterker te zijn dan culturele en taalkundige
banden.
Tot op zekere hoogte draagt het regionale Frans van België ook bij tot een
beperking van de valse vrienden. Wanneer Nederlanders en Vlamingen het hebben
over filevorming op de autoweg, zullen de Fransen meestal zeggen ça bouchonne, il
y a des bouchons, des ralentissements, terwijl de Belgische RTBF voor des files
waarschuwt.

2. Dwaalduiders
2.1. Definitie
Onze definitie van valse vrienden (par. 1.1.) legt de nadruk op semantische misleiding:
het gaat om woordparen die op elkaar lijken, maar een andere betekenis hebben. Wil
men rekening houden met andere soorten verwarrende woorden, dan is ook een
andere term nodig.
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Hendrickx en Hendrickx (1991) gebruiken in dat verband een neologisme: de
dwaalduiders. Daarmee bedoelen ze alle gevallen waarin sprake is van schijngelijkenis
tussen woorden uit twee talen, inclusief de valse vrienden dus. Persoonlijk zou ik de
term dwaalduider willen bewaren voor die gevallen, die wel verwarring kunnen
stichten, maar volgens de definitie toch geen valse vrienden zijn. Een voorlopige
definitie luidt dan: dwaalduiders zijn woordparen uit verschillende talen die vanwege
hun vorm of de structuur waarin ze gebruikt worden, verwarrend zijn.

2.2 Vormelijke dwaalduiders
Als we schijngelijkenis breder definiëren dan op louter semantische basis, dan komen
we in de eerste plaats terecht bij de vormelijke dwaalduiders. Het gaat dan om
woordparen uit verschillende talen die een verwarrend vormverschil vertonen, maar
wel dezelfde betekenis hebben. In de contrastieve analyse Nederlands-Frans krioelt
het van dergelijke gevallen:
NEDERLANDS
aborteren

FRANS
avorter

admiraal

amiral

advocaat

avocat

amnestie

amnistie

applaudisseren

applaudir

catastrofaal

catastrophique

combinatie

combinaison

concluderen

conclure

etappe

étape

exporteur

exportateur

financieren

financer

fotograferen

photographier

orkest

orchestre

raffinaderij

raffinerie

stabiel

stable

theoretisch

théorique

viaduct

viaduc

violist

violoniste

Dit zijn maar een paar voorbeelden. Dat deze categorie roet in het eten gooit bij
het leren van het Nederlands als vreemde taal blijkt duidelijk uit de fouten die
studenten maken (zie bijvoorbeeld het foutencorpus in Colson 1988; veel Franstalige
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studenten zeggen bijvoorbeeld: Dat is catastrofisch). Omgekeerd blijken Vlamingen
of Nederlanders daar evenzeer last van te hebben als ze Frans leren. Fouten als stabile,
combination, théorétique zijn legio in het Frans van Nederlandstaligen. Het gaat in
deze beide gevallen om overgeneralisatiefouten op basis van de gebruikelijke
morfologische overeenkomsten tussen het Frans
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en het Nederlands: het Franse suffix -ique correspondeert meestal met het Nederlandse
suffix -isch, dus zetten de Franstaligen het F. catastrophique om in NL. catastrofisch
in plaats van catastrofaal. De derivatieve morfologie is hier misleidend. In andere
gevallen (admiraal, amnestie, viaduct) zijn er toevallige etymologische afwijkingen
tussen het Frans en het Nederlands in het spel. Het gaat hier weliswaar ook om een
probleem van vorm, maar niet van derivatieve morfologie. Om met alle gevallen
rekening te houden lijkt het dus beter de term vormelijke dwaalduiders te hanteren,
waarin dan eventueel morfologische problemen onderscheiden kunnen worden.
Welke historische factoren liggen nu ten grondslag aan de vormelijke variatie
tussen het Nederlands en het Frans? Dit probleem verdient op zichzelf een uitvoerige
studie. Meestal gaat het om een verschillende aanpassing van de gemeenschappelijke
stam uit het Latijn of het Grieks: op grond van Lat. concludere krijgt men een
Nederlandse aanpassing: concluderen en een Franse: conclure. In andere gevallen
wordt er in het Nederlands een Latijns woord gebruikt (abortus, antibioticum, museum,
universalia) terwijl het Frans de Latijnse vorm heeft aangepast: resp. avortement,
antibiotique, musée, universaux. Soms zelfs heeft het Nederlands een Latijnse of
Romaanse vorm, terwijl het Frans een totaal ander woord hanteert:
NEDERLANDS
academicus

FRANS
universitaire

accuraat

soigneux

acribie

méticulosité

blamage

honte, déshonneur

labiel

instable

stramien

trame, canevas

2.3. Structurele dwaalduiders
Naast deze vormelijke dwaalduiders kunnen nog enkele andere categorieën worden
onderscheiden.
Uitgaande van het begrip ‘faux amis de structure’ (Vinay & Darbelnet 1972)
vermeldt J. Van Roey (1993, 112) ‘parallel opgebouwde syntactische combinaties
waarvan de bestanddelen vanuit vertaaloogpunt equivalent zijn maar waarvan de
globale structuur niet dezelfde lading dekt’. Hij geeft als voorbeeld de Franse
constructie Elle est assez désordonnée, die de betekenis heeft van Ze is nogal slordig
en niet van Ze is slordig genoeg.
Aangezien deze categorie buiten de strikte definitie van valse vrienden valt, zou
men ze beter kunnen benoemen als ‘structurele dwaalduiders’. In mijn eigen
foutencorpus (Colson 1988) heb ik vastgesteld dat bij Franstalige leerders van het
Nederlands dit soort constructies frequent voorkomt. F. Ceci n'a rien à voir avec
cela is bijvoorbeeld NL. Dit heeft er niets mee te maken. Vlamingen of Franstaligen
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in contact met het Nederlands (m.n. germanisten) vertalen bovendien vaak NL. Te
maken hebben met door F. Avoir à faire à, terwijl de juiste
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vertaling Avoir affaire à is. Dit voorbeeld ligt op het grensgebied van grammatica
en spelling. Op dezelfde grens vindt men een frequente fout van Franstalige
germanisten die Nederlands leren: op basis van NL. tien procent/percent schrijven
ze in het Frans dix pourcents, een substantief dat in het Frans helemaal niet bestaat
(de enige correcte vorm is dix pour cent). NL. Een appeltje voor de dorst is F. Une
poire pour la soif en niet une pomme. N.L. Op de hoogte zijn is niet F. être à la
hauteur (=NL. op peil, op niveau zijn), wel être au courant. Een mooi voorbeeld is
ook NL. Iemand aan iets herinneren, waarvoor het Frans de constructie omkeert:
Rappeler quelque chose à quelqu'un. Op dezelfde wijze is NL. Iets in het midden
laten F. Laisser quelque chose de côté (in het Nederlands trouwens ook iets terzijde
laten). Uit deze voorbeelden blijkt dat structurele dwaalduiders verder gespecificeerd
kunnen worden, maar dit zou buiten het bestek van dit artikel vallen. In veel gevallen
(Een appeltje voor de dorst, iets in het midden laten) gaat het eerder om fraseologische
dan om structurele verschillen.
Daarnaast zijn veel Nederlandse samenstellingen de oorzaak van verwarring bij
Franstaligen. NL. overlast is F. nuisances en niet surcharge zoals de letterlijke
vertaling zou laten vermoeden. Op dezelfde wijze zal een letterlijke vertaling op het
verkeerde spoor zetten voor samenstellingen als nasleep, afvloeien, brugpensioen,
meevaller, hamvraag. NL. onbetaalbaar is niet alleen F. impayable (komisch,
grappig), maar ook hors de prix. Zo blijkt inzicht in de structuur van samenstellingen,
wat vaak erg nuttig is voor het begrijpen van de frequent voorkomende
samenstellingen in het Nederlands (postkantoor, zwembad, enz.) een enkele keer ook
tot misleidende vertalingen te leiden.
Samenstellingen als buitenbeentje, dwarsligger of zelfs overlast vertonen uiteraard
een idiomatisch karakter en bevinden zich derhalve in het grensgebied met de
fraseologie. Dit is een van de problemen met de categorie structurele dwaalduiders.
Aangezien fraseologismen bijna nooit een letterlijke vertaling gedogen, kunnen ze
eventueel allemaal als dwaalduiders worden beschouwd. De lijst van dwaalduiders
kan op die manier bijna oneindig worden uitgebreid, door bijvoorbeeld nog rekening
te houden met andere grammaticale verschillen (gebruik van het meervoud, het
genus), met de spelling, het woordaccent, de intonatie enz. R. Meijer (1991) sluit
zijn ‘Valstrikken in de Franse taal’ zelfs af met verwarrende gebaren. Zo betekent
de vinger tegen de slaap voor een Nederlander Koppie, koppie, maar voor een
Franstalige Ben je helemaal gek!.

3. Conclusies
De valse vrienden vormen een van de moeilijkste problemen uit de contrastieve
analyse. Om ze te definiëren en te classificeren moeten heel wat theoretische en
methodologische klippen omzeild worden.
In alle talen is de faux amis-probleemstelling dus bijzonder veelzijdig. Het
Nederlands doet daarin geenszins onder voor het Engels of het Duits. De geografische
nabijheid van Wallonië en Frankrijk zorgt al sinds de Middeleeuwen
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voor heel wat leenwoorden uit het Frans. Ook via het Duits en vooral het Engels
heeft het Nederlands deel aan het Europese erfgoed van internationale woorden. Dat
er door al die invloeden heel wat eigen betekenisnuances zijn ontstaan ten opzichte
van verwante woorden in het Frans, het Duits en het Engels is geen verrassing. De
dwaalduiders Nederlands-Duits en Nederlands-Engels hebben reeds aanleiding
gegeven tot aparte studies (resp. Van Megen 1992, Hendrickx & Hendrickx 1991).
Dit is niet het geval met de toch zeer talrijke valse vrienden Nederlands-Frans. Deze
situatie is paradoxaal. Het Frans is immers de taal die op de meest directe manier in
contact komt met het Nederlands, vooral in België. Franstalig België is bovendien
die streek van de wereld waar het grootste aantal leerders van het Nederlands als
vreemde taal te vinden is. Dat de faux amis Nederlands-Frans zo lang vergeten zijn
heeft misschien te maken met de haat-liefdeverhouding tussen Nederlands en Frans
in Vlaanderen, of met het feit dat de meeste neerlandici ook Nederlandstaligen zijn
en zich onzeker voelen met de finesses van het Frans. Het Nederlands heeft als
middelgrote taal binnen de Europese Unie in elk geval baat bij contrastieve studies
die zijn authenticiteit helpen bewaren. Een lijst van valse vrienden Nederlands-Frans
zou een stap in die richting kunnen zijn. Of er een echt woordenboek nodig is zoals
voor Frans-Engels is een andere vraag, die in deze fase, bij gebrek aan verdere
gegevens, nog niet beantwoord kan worden.
Laten we trouwens niet vergeten dat het Nederlands veel minder Franse (of Latijnse,
Griekse) woorden bevat dan het Engels. Ook binnen de valse vrienden komt er een
opvallend verschil met het Engels naar voren. Uit het ‘Dictionnaire des faux amis
français-anglais’ (Van Roey e.a. 1988) blijkt dat de twee meest frequente gevallen
de overlap en de inclusie van het Engels in het Frans zijn. De inclusie van het Frans
in het Engels vertegenwoordigt minder dan 10% van de valse vrienden(9). Welnu,
voor het Nederlands is deze categorie (volgens mijn eigen corpus) goed voor 24%
van de voorbeelden. Het komt dus vaak voor dat het Franse (Latijnse, Griekse) woord
in het Nederlands meer betekenissen heeft dan in het Frans. Dat verschil staat in
verband met de parallelle invloeden uit het Engels en het Duits, maar heeft zeker
ook te maken met de productiviteit en de eigen dynamiek van het Nederlands. Het
wordt tijd dat de taalkundigen vanuit contrastieve hoek meer aandacht besteden aan
die originaliteit.
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Eindnoten:
(1) Het handboekje van R. Meijer (1991) is vooral van praktische aard en heeft geen filologische
pretenties.
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(2) In België komen daarbij onder meer de volgende universitaire instellingen in aanmerking:
Katholieke Vlaamse Hogeschool (Antwerpen), Katholieke Universiteit Leuven, Université
catholique de Louvain, Université de Liège. Voorbeelden in de bibliografie zijn, in alfabetische
volgorde: Braeckmans (1991), Burnon (1990), Declercq (1992), Depouhon (1991), Dhondt
(1986), Nijs (1969), Poisquet (1989), Strubbe (1993), Tops (1992), Van Beeck (1989), Van
Vaerenbergh (1987), Wéry (1996). Het lexicon van Van Vaerenbergh (1987) is interessant maar
bevat minimale informatie (zie ook Paulussen 1988) en berust bovendien op het vrij naïeve
uitgangspunt dat de Van Dale altijd de juiste vertaling geeft (zie in dat verband Colson 1992).
Pogingen om de methode van Van Roey e.a. (1988) op het Nederlands toe te passen zijn te
vinden bij Burnon (1991) en Wéry (1996).
(3) De huidige trends in de methodes voor woordenschatverwerving worden besproken in Beheydt
(1995).
(4) Voor een overzicht van de gangbare definities, zie Van Roey (1985), Van Roey (1993), Granger
& Swallow (1988).
(5) In dit artikel kan ik niet bij al die voorbeelden commentaar geven. Veel ervan geven echter
aanleiding tot bijzondere opmerkingen.
(6) Voor sommige woorden kan men aarzelen tussen gedeeltelijke of volledige valse vrienden,
bijvoorbeeld omdat een betekenis van het Franse woord niet meer gebruikelijk is. De vertalingen
tussen haakjes zijn uiteraard niet volledig. Ze geven alleen een idee van het betekenisverschil.
(7) Ook het Frans ondergaat zo'n contaminatie vanuit het Engels. E. (Engels) Opportunity wordt
in principe vertaald door F. Occasion en is dus een valse vriend. Maar de journalisten en de
jongere generatie gebruiken steeds meer F. opportunité met de Engelse betekenis, zodat de
valse vriend aan het verdwijnen is.
(8) Het Nederlandse woord boulevard werd aan het Frans ontleend, maar het Franse woord komt
eigenlijk van het Nederlandse bolwerk.
(9) Zie Van Roey e.a. (1988).
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Volgorderestricties en andere karakteristieke eigenschappen:
principiële verschillen tussen nevenschikking en onderschikking
Emmeken van der Heijden (Bonn)
In veel taalkundig onderzoek naar nevenschikking van het laatste decennium wordt
deze vorm van verbinding als structureel identiek aan onderschikking beschouwd
(onder andere Van Zonneveld 1992; Johannessen 1993; Munn 1993; Rijkhoek 1996).
De overeenkomsten tussen beide soorten relaties zijn immers groot, zoals onder
anderen Rijkhoek laat zien in haar onderzoek naar de syntactische gelijkenis van
nevenschikking en resultatieve, relatieve en comparatieve bijzinnen. Eventuele
verschillen tussen onderschikking en nevenschikking worden toegeschreven aan de
syntaxis van de voegwoorden.
Zoals we in paragraaf II van dit artikel zullen laten zien, zijn er inderdaad
verschillen aan te wijzen tussen de syntactische eigenschappen van onderschikkende
en nevenschikkende voegwoorden. Ons inziens is er echter ook een structureel
verschil tussen nevenschikking en onderschikking, waaruit onder andere de
volgorderestricties in nevenschikking en de afwezigheid ervan in onderschikking
volgt. We zullen dat structurele verschil uiteenzetten in paragraaf III. We beginnen
in de volgende paragraaf eerst met een opsomming van eigenschappen waarin
nevenschikking van onderschikking verschilt en een globale inventarisatie van welke
voegwoorden nevenschikkend genoemd mogen worden.

I. Nevenschikkende en onderschikkende verbindingswoorden
Nevenschikkingen zijn constructies bestaande uit twee of meer taalelementen (...)
die een reeks van (zonder meer) naast elkaar geplaatste, gelijkwaardige leden vormen,
en die door (nevenschikkende) voegwoorden of reeksvormers verbonden zijn of
althans verbonden kunnen worden (Geerts e.a. 1997: 1440). (1) en (2) zijn voorbeelden
van nevenschikkingen met en en of als nevenschikkende voegwoorden.
(1) Letterkundigen en taalkundigen waren op dat congres aanwezig.
(2) Ze doen maar alsof of ze hebben er echt geen kaas van gegeten.

In dit artikel zal aan nevenschikkende voegwoorden gerefereerd worden middels de
term nevenschikkende verbindingswoorden (CO), aan de verbonden taalelementen
met de term leden. Onderschikkende verbindingen, zoals die in (3) en (4), worden
gelegd door twee verschillende woordsoorten: die van de onderschikkende
voegwoorden en die van de preposities.
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(3) Taalkundigen van voor de Tweede Wereldoorlog werkten nog niet met het
generatieve grammaticamodel.
(4) Ze doen maar alsof, omdat ze niet weten wat ze anders moeten doen.

Onderschikkende voegwoorden zijn voornamelijk beperkt tot het leggen van
zinsverbanden, terwijl preposities over het algemeen zinsdelen en zinsdeelstukken
verbinden. Omdat in dit artikel de dichotomie nevenschikking-onderschikking centraal
staat en niet die van zinsverbanden versus zinsdeelverbanden worden hier beide
woordgroepen samengenomen onder de term onderschikkende verbindingswoorden
(SUB).
In de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS; Geerts e.a. 1984; 1997) wordt
een strikt onderscheid gemaakt tussen onderschikkende en nevenschikkende
verbindingswoorden. In Rijpma & Schuringa (1969) wordt echter met betrekking
tot een aantal verbindingswoorden opgemerkt dat ze zowel nevenschikkende als
onderschikkende eigenschappen bezitten. Als, zoals en evenals zijn voorbeelden
daarvan. Deze verbindingswoorden worden net als de onderschikkende
verbindingswoorden gevolgd door een zin met een afhankelijke woordvolgorde.
(5) Zoals Piet altijd gedaan heeft, sta ik nu ook elke ochtend vroeg op.

Ze delen echter met onder andere en de eigenschap samentrekking toe te staan.
(6) Hij heeft mij nooit zo opgehemeld als ik hem.

In de spraakkunst van Paardekooper (1976) vinden we behalve in de reeks behalve-ook
gekarakteriseerd als ‘net geen nevenschikkend voegwoord’ (p. 411). Behalve verbindt
net als nevenschikkende verbindingswoorden zinsdelen met dezelfde grammaticale
waarde ((7)).
(7) Behalve op de middelbare school, geeft hij ook les op de universiteit.

Behalve vormt echter in tegenstelling tot en en of niet één zinsdeel met de leden die
het verbindt.
(8) *Behalve hem ook haar heb ik een opdracht gegeven.
(9) Hem en haar heb ik een opdracht gegeven.

Deze observaties en ook andere uit de spraakkunsten van Rijpma & Schuringa en
Paardekooper zijn in strijd met het strikte onderscheid dat in de ANS tussen
nevenschikkende en onderschikkende verbindingswoorden wordt gehanteerd. Het
lijkt ons dan ook zinvol dit strikte onderscheid op te geven en in plaats daarvan een
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gradueel onderscheid voor te stellen, zoals dat ook door Quirk (e.a. 1985) is gedaan
voor Engelse verbindingswoorden.
We zullen hieronder een aantal eigenschappen opsommen waarin nevenschikking
van onderschikking verschilt en een aantal verbindingswoorden
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noemen die zowel nevenschikkende als onderschikkende eigenschappen vertonen(1).

1. CO verbindt gelijkwaardige leden.
Deze gelijkwaardigheid wordt in de ANS geïnterpreteerd als een functionele
gelijkwaardigheid: elk lid kan functioneren als het geheel. Zo kunnen zowel Jan als
de buren als object optreden van het werkwoord uitnodigen in (10).
(10) Ik heb Jan en de buren voor mijn verjaardagsfeest uitgenodigd.

Dat is niet mogelijk in de onderschikking (11).
(11) Ik heb Jan van de buren voor mijn verjaardagsfeest uitgenodigd.

Behalve-ook, behalve(2), in plaats van, uitgezonderd, net als, evenals, zoals, als en
dan die in de ANS bij de onderschikkende verbindingswoorden ingedeeld worden,
verbinden net als en en of gelijkwaardige leden. (12) en (13) zijn twee voorbeelden
daarvan.
(12) In plaats van Jan zijn de buren voor dat feest uitgenodigd.
(13) Zij worden vaker voor een feestje uitgenodigd dan wij.

2. CO verbindt elke syntactische categorie.
Er zijn geen categoriale beperkingen op de leden in een nevenschikking. De
taalelementen die in een onderschikking kunnen optreden zijn wel beperkt. Zo kunnen
participia en adjectieven wel door een nevenschikkend verbindingswoord verbonden
worden, maar niet door een onderschikkend.
(14) Ze heeft gefietst en veel geslapen.
(15) *Ze heeft veel geslapen na gefietst.
(16) goede en dure sigaretten
(17) *goede omdat dure sigaretten

Een uitzondering hierop vormt want dat uitsluitend zinsverbanden legt. Wanneer het
twee zinsdelen verbindt, resulteert dat in een ongrammaticale of marginale constructie.
(18) *Ze heeft veel geslapen, want gefietst.
(19) ?goede want dure sigaretten
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De verbindingswoorden die bij de eerste eigenschap genoemd zijn, sluiten zich ook
wat betreft deze eigenschap bij de nevenschikkende verbindingswoorden en
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en of aan, zoals de voorbeelden (20) en (21) laten zien.
(20) Hij heeft meer geslapen dan gefietst.
(21) behalve goede ook dure sigaretten

3. CO staat voorwaartse en achterwaartse samentrekking toe.
(22) en (23) zijn voorbeelden van voorwaartse samentrekking, (24) en (25) van
achterwaartse.
(22) Menno heeft Annie gewenkt en Annie Menno.
(23) *Menno heeft Annie gewenkt nadat Annie Menno.
(24) Carla wachtte voor en Peter wachtte achter de Opera.
(25) *Carla wachtte voor terwijl Peter wachtte achter de Opera.

Ook verbindingswoorden als behalve en dan staan beide soorten samentrekking toe.
(26) Menno heeft Annie gewenkt, evenals Annie Menno.
(27) Ik weet dat Peter vaker de man voor dan dat hij de man achter de Opera gezien
heeft.

Omdat want beperkt is tot het leggen van zinsverbanden staat het noch voorwaartse,
noch achterwaartse samentrekking toe.

4. CO met het daaropvolgende lid heeft een vaste volgorde met betrekking
tot het eerste lid.
Hoewel in een onderschikking het onderschikkend verbindingswoord met het
daaropvolgende lid voor het eerste lid kan komen te staan, is dat in een nevenschikking
niet mogelijk.
(28) *En ik geef een feestje, ben ik dertig geworden.
(29) Omdat ik dertig geworden ben, geef ik een feestje.

De hierboven genoemde verbindingswoorden richten zich nu niet tot de
nevenschikkende verbindingswoorden, maar tot de onderschikkende. Hun positie
ten opzichte van het eerste lid is niet aan volgorderestricties onderhevig(3).
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(30) Ik heb hem een cadeautje gegeven in plaats van dat hij mij een cadeautje gegeven
heeft.
(31) In plaats van dat hij mij een cadeautje gegeven heeft, heb ik hem een cadeautje
gegeven.
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Echter evenmin/zomin als dat in de ANS bij de nevenschikkende verbindingswoorden
wordt behandeld, kan voorop in de zin geplaatst worden. Met betrekking tot deze
eigenschap sluit het zich dus aan bij de onderschikkende verbindingswoorden.
(32) Ik ga me niet voor die cursus opgeven, evenmin als Jan.
(33) Evenmin als Jan ga ik me voor die cursus opgeven.

5. CO kan niet voorafgegaan worden door een nevenschikkend
verbindingswoord.
(34) *Jan komt niet want hij heeft nog veel te doen en want hij krijgt zelf bezoek.
(35) Jan komt niet omdat hij nog veel te doen heeft en omdat hij zelf bezoek krijgt.

Ook hier onderscheidt evenmin/zomin als zich van de andere nevenschikkende
voegwoorden, aangezien het gecoördineerd kan worden.
(36) Net zomin als Jan en net zomin als Klaas ga ik me voor die cursus opgeven.

Het graduele onderscheid tussen nevenschikkende en onderschikkende
verbindingswoorden dat we hier aan de hand van een aantal verbindingswoorden
hebben laten zien, is schematisch weergegeven in (37).
(37)
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+
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-

-
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onderschikkende
verbindingswoorden -

-

-

-

-

Dit schema dat de graduele indeling duidelijk maakt van verbindingswoorden bij
de nevenschikkende verbindingswoorden dan wel de onderschikkende, impliceert
geenszins dat het verschil tussen nevenschikking en onderschikking ook gradueel
is. Integendeel, ons inziens bestaan er twee principiële verschillen tussen beide
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vormen van verbinding. Deze verschillen kunnen in verband gebracht geworden met
de hierboven genoemde vijf nevenschikkende eigenschappen. De eerste drie zijn het
gevolg van een syntactische eigenschap van nevenschikkende verbindingswoorden,
een eigenschap die de onderschikkende verbindingswoorden missen. Eigenschap 4
en 5 duiden op een structureel verschil tussen nevenschikking en onderschikking.
Het bovenstaande schema laat zien dat de verdeling van plussen en minnen zo
goed als parallel verloopt aan deze reductie van de vijf eigenschappen tot twee
principiële verschillen. Met andere woorden, de verbindingswoorden in het schema
delen ofwel de eerste drie eigenschappen met de nevenschikkende
verbindingswoorden, zoals in plaats van en dan, ofwel de laatste twee, zoals want.
De hier gepresenteerde graduele indeling van verbindingswoorden is dan ook een
duidelijke aanwijzing voor de verschillen tussen nevenschikking en onderschikking.
Deze verschillen worden in paragraaf II respectievelijk III uiteengezet.

II. Verschillen tussen nevenschikkende en onderschikkende
verbindingswoorden
Zoals in de inleiding is gezegd, gaat men er in de huidige literatuur van uit dat het
verschil tussen onderschikking en nevenschikking wordt veroorzaakt door een verschil
in eigenschappen van beide soorten verbindingswoorden. Dit verschil wordt
gekarakteriseerd als het verschil tussen een gouverneur en een niet-gouverneur.
Hiermee wordt bedoeld dat een onderschikkend verbindingswoord, dat een gouverneur
is, syntactische invloed uitoefent op het lid dat erop volgt. Zo deelt van in (38) een
naamval uit aan het persoonlijke voornaamwoord hem.
(38) Het boek van hem is niet zo duur.

Ook bepaalt een onderschikkend verbindingswoord de grammaticale categorie van
het lid. Zo volgt er op van een naamwoordelijke of prepositionele woordgroep, maar
is een zin of een adjectivale woordgroep in die positie onmogelijk.
(39) een boek van voor de oorlog
(40) *Ik begrijp niets van dat je nog steeds alleen de afwas doet.

Een nevenschikkend verbindingswoord daarentegen oefent zelf geen syntactische
invloed uit, maar zorgt ervoor dat syntactische kenmerken die worden veroorzaakt
door elementen buiten de nevenschikking op de leden van de nevenschikking worden
overgedragen. Zo wordt de naamval van haar niet uitgedeeld door en, maar door
van. En geeft die naamval als het ware aan zijn leden door.
(41) Het boek van hem en haar is niet zo duur.
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Het nevenschikkende verbindingswoord verbindt daardoor gelijkwaardige leden
(eigenschap 1). Ook legt het geen restricties op aan de categoriale waarde van zijn
leden. Het kan immers elke syntactische categorie verbinden (eigenschap 2) en ook
onvolledige leden (eigenschap 3).
In Van der Heijden & Klein (1995) wordt erop gewezen dat verbindingswoorden
die samentrekking toelaten, als talige tegenhanger gezien kunnen worden van een
rekenkundig teken of een teken uit de verzamelingenleer of de formele logica. Anders
geformuleerd: de verbindingswoorden waarbij samentrekking kan optreden, drukken
allemaal een kwantiteit uit. Dienovereenkomstig worden in het genoemde artikel die
verbindingswoorden rekenkundige voegwoorden genoemd. Niet alleen samentrekking
maar ook het in deze paragraaf aangegeven verschil tussen nevenschikkende en
onderschikkende verbindingswoorden kan in verband gebracht worden met deze
kwalificering, en wel op de volgende manier. Wanneer een verbindingswoord geen
invloed uitoefent op het lid dat daarop volgt, dan drukt dat verbindingswoord een
kwantitatieve betekenis uit(5). Wanneer we kijken naar het schema (37), dan zien we
dat de verbindingswoorden die de eerste drie eigenschappen bezitten een kwantitatieve
betekenis uitdrukken. De betekenis daarentegen van onderschikkende
verbindingswoorden als nadat en omdat en ook van het verbindingswoord want, die
hun leden wel syntactische eisen opleggen, kan omschreven worden als kwalitatief.
We kunnen die dan ook niet tot de rekenkundige voegwoorden rekenen.
We hebben hiermee het eerste syntactische verschil tussen nevenschikking en
onderschikking en de daarmee gepaard gaande semantiek besproken. Daarmee zijn
echter nog niet alle verschillen tussen nevenschikking en onderschikking verklaard.
Het structurele verschil tussen nevenschikking en onderschikking zal in de volgende
paragraaf uiteengezet worden.

III. Een structureel verschil tussen nevenschikking en onderschikking
Dat de delen van een nevenschikking een vaste volgorde vertonen, en dat
nevenschikkende verbindingswoorden niet door nevenschikkende verbindingswoorden
voorafgegaan kunnen worden (eigenschap 4 en 5), duidt op een structureel verschil
tussen nevenschikking en onderschikking. We karakteriseren dit verschil als
syntactische n-valentie (n>1) versus syntactische univalentie. Met de ‘syntactische
n-valentie (n>1)’ van nevenschikkingen wordt bedoeld dat een nevenschikkend
verbindingswoord zich met al zijn leden tezamen als een zelfstandige syntactische
eenheid gedraagt. ‘Syntactische univalentie’ geeft aan dat in onderschikkingen het
onderschikkende verbindingswoord alleen met het daaropvolgende lid als een
zelfstandige syntactische eenheid functioneert. Deze karakteriseringen zijn
schematisch weergegeven in (42) en (43).
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(6)

In Munn 1993 waaraan in de inleiding werd gerefereerd, wordt structuur (43) voor
nevenschikking voorgesteld, natuurlijk met vervanging van SUB door CO. Deze
structuur kan echter niet de juiste zijn, zoals we hieronder zullen laten zien. In de
andere aangehaalde studies wordt wel structuur (42) voorgesteld voor een
nevenschikking met twee leden(7). Vreemd genoeg echter wordt het verschil met de
structuur voor onderschikking in (43) in deze studies niet opgemerkt. Nevenschikking
en onderschikking worden beschouwd als ‘structurally alike’ (Rijkhoek 1996: 29).
Ons inziens maken syntactische n-valentie versus syntactische univalentie een
belangrijk structureel verschil uit tussen nevenschikking en onderschikking. We
zullen hieronder aanwijzingen voor dit structurele verschil presenteren aan de hand
van data die in de genoemde studies dan ook niet aan bod komen.
Op de eerste plaats kan SUBP verplaatst worden en voor het eerste lid komen te
staan (eigenschap 4).
(44) Omdat ik ziek ben, kom ik niet naar college.

Het nevenschikkende verbindingswoord met het daaropvolgende lid ((CO') in (42))
kan dat niet.
(45) *En omdat ik toch geen zin heb, kom ik niet, omdat ik ziek ben.

(45) is wel mogelijk wanneer het nevenschikkend verbindingswoord met al zijn leden
vooropgeplaatst wordt.
(46) Omdat ik ziek ben en omdat ik toch geen zin heb, kom ik niet.

Op de tweede plaats komt het nevenschikkend verbindingswoord met alleen het lid
dat erop volgt niet voor in contexten waarin een maximale woordgroep vereist wordt,
zoals in initiële nevenschikking (zie Neijt 1979).
(47) *Jan komt niet of [want hij moet nog een lezing voorbereiden] of [want hij krijgt
zelf bezoek].
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Het nevenschikkende verbindingswoord met al zijn leden (COP) evenals het
onderschikkende verbindingswoord met alleen het lid dat erop volgt (SUBP), zijn
wel mogelijk in deze context.
(48) Of [Jan komt niet want hij moet nog een lezing voorbereiden] of [hij komt niet
want hij krijgt zelf bezoek].
(49) Jan komt niet of [omdat hij nog een lezing moet voorbereiden] of [omdat hij
zelf bezoek krijgt].

We zien dat eigenschap 5 uit paragraaf 1 met dit structurele verschil samenhangt.
Zoals (49) laat zien, kan een onderschikkend verbindingswoord voorafgegaan worden
door een nevenschikkend verbindingswoord; een nevenschikkend verbindingswoord
zelf kent deze mogelijkheid niet. Het nevenschikkende betrekkingswoord vereist
immers al de verbonden leden binnen zijn bereik.
Een andere positie waar maximale woordgroepen worden vereist, is die van het
lid volgend op een onderschikkend verbindingswoord. Ook in deze positie is een
onderschikkend verbindingswoord met één lid, een nevenschikkend verbindingswoord
slechts met al zijn leden mogelijk.
(50) [voor [na de maaltijd]
(51) [voor [Jan en Piet]
(52)* [voor [en Piet]

Een derde aanwijzing voor het genoemde structurele verschil tussen nevenschikking
en onderschikking betreft contexten met meer dan één onderschikking of
nevenschikking. (53) is zo'n context. Het is een voorbeeld van een zelfstandig
naamwoord met daaraan verbonden twee afzonderlijke SUBP's.
(53) het boek [in de boekenkast] [over slangen]

Deze afzonderlijke SUBP's kunnen van positie wisselen.
(54) het boek [over slangen] [in de boekenkast]

In (55) is sprake van twee nevenschikkingen.
(55) Jan en Marie of Kees

Deze constructie kan echter niet dezelfde structuur hebben als (53), aangezien
omkering van de nevenschikkende verbindingswoorden een interpretatieverschil
teweegbrengt.
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(56) Jan of Kees en Marie

In (55) en (56) is daarentegen sprake van een ingebedde nevenschikking. Een
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van de leden van een nevenschikking is zelf weer een nevenschikking. De mogelijke
structuren voor (55) en (56) zijn: [X CO [Y CO Z]] en [[X CO Y] CO Z]. Beide
structuren zijn syntactisch bivalent.
In de hier gepresenteerde karakterisering van nevenschikking als een syntactisch
n-valente woordgroep behoren niet alleen alle leden, maar ook alle
verbindingswoorden uit één nevenschikking tot dezelfde syntactische eenheid. Het
optreden van verschillende nevenschikkende verbindingswoorden leidt dan ook
automatisch tot het optreden van verscheidene nevenschikkingen, waarvan door de
syntactische n-valentie (n> 1) de ene ingebed is in de andere. Wanneer er verschillende
onderschikkende verbindingswoorden optreden, hoeft er daarentegen van ingebedde
onderschikking geen sprake te zijn. Elke SUBP bestaat immers slechts uit één
verbindingswoord en één lid.
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)

[de auto en de fiets en de bus]
[de auto [en de fiets of de bus]] of: [[ ] ]
[de auto [van de vrouw [van mijn zwager]]]
[de auto [van de vrouw [uit Canada]]]
[[de auto [van de zaak]] met een open dak]]

Tot slot kunnen in een opeenvolging van verscheidene nevenschikkende
verbindingswoorden in dezelfde nevenschikking, die verbindingswoorden weggelaten
worden. In een opeenvolging van onderschikkende verbindingswoorden is dat
onmogelijk.
(62) de auto, de fiets en de bus
(63) *de auto, de vrouw van mijn zwager

Ook deze laatste twee voorbeelden zouden erop kunnen wijzen dat er in (62) sprake
is van één COP, terwijl er verscheidene SUBP's in (63) aanwezig zijn. Het
niet-lexicaal realiseren van bepaalde elementen zou beperkt kunnen zijn tot identieke
onderdelen van één woordgroep en niet mogelijk zijn bij identieke elementen uit
verschillende woordgroepen.
We hebben hiermee de eigenschappen 4 en 5 veralgemeniseerd tot een structureel
verschil tussen nevenschikking en onderschikking. Wanneer we nu weer kijken naar
schema (37), dan zien we dat de verbindingswoorden als in plaats van, dan en evenmin
als die zich met betrekking tot de karakterisering uit de vorige paragraaf als
nevenschikkend lieten betitelen, met betrekking tot de structuur onderschikkend
genoemd moeten worden. Hun syntactische univalentie blijkt uit het feit dat ze alleen
met het lid dat op hen volgt vooropgeplaatst kunnen worden en als lid in een
nevenschikking kunnen optreden.
(64) In plaats van Jan ben ik maar gekomen.
(65) In plaats van Jan en in plaats van Piet ben ik maar gekomen.
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Want daarentegen, dat geen rekenkundig voegwoord genoemd kon worden, gedraagt
zich structureel zoals en en of. Constructies met want zijn dan ook syntactisch n-valent
(n>1).

IV. Slotsom
We hebben in dit artikel laten zien dat nevenschikking in twee opzichten van
onderschikking verschilt. Op de eerste plaats stellen verbindingswoorden die een
nevenschikkend verband leggen, in tegenstelling tot onderschikkende geen eisen aan
het lid dat op hen volgt. Op grond van hun overeenkomstige semantiek hebben we
ze in navolging van Van der Heijden & Klein (1995) rekenkundige voegwoorden
genoemd. Daarnaast verschilt nevenschikking structureel van onderschikking, een
verschil dat we hebben aangeduid als syntactische n-valentie (n>1) versus syntactische
univalentie. Dit verschil hebben we onder andere met volgordeverschillen tussen de
delen van een nevenschikking en die van een onderschikking in verband gebracht.
Studies die nevenschikking als structureel identiek aan onderschikking beschouwen,
zien dit laatste verschil tussen nevenschikking en onderschikking over het hoofd.
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Eindnoten:
(1) De hier gepresenteerde opsomming van eigenschappen van nevenschikking noch die van
verbindingswoorden met zowel nevenschikkende als onderschikkende eigenschappen is
uitputtend.
(2) Hiermee wordt behalve bedoeld in de betekenis van uitgezonderd.
(3) Bij verplaatsing van zinsdelen met comparatieve verbindingswoorden is gelijktijdige verplaatsing
van het vergelijkende element even of het element met het morfeem -er, verplicht.
(i) *Dan Piet is Jan groter.
(ii) Groter dan Piet is Jan.
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(4) De leden die want verbindt, zijn gelijkwaardig in die zin dat beide zelfstandig kunnen optreden.
De functionele gelijkwaardigheid van de leden kan in een constructie met want niet worden
aangetoond, omdat want geen zinsdelen of zinsdeelstukken verbindt.
(5) Deze stelling kan niet omgedraaid worden, aangezien er onderschikkende betrekkingswoorden
zijn als zonder en met, die een kwantitatieve betekenis uitdrukken, maar zich syntactisch als
een gouverneur gedragen.
(6) P, wat staat voor projectie, duidt de maximale woordgroep aan.
(7) Recursieve nevenschikking wordt in deze studies geanalyseerd als een opeenvolging van
verschillende COP's. Nevenschikking wordt daarin dus als een strikt bivalente relatie beschouwd.
Grootveld (1994) heeft terecht laten zien dat in deze opvatting recursieve nevenschikking niet
van ingebedde kan worden onderscheiden.
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De bloei van de schrijversbiografie
Kroniek van de literatuurwetenschap
Anne Marie Musschoot (Gent)
Het werd hier al gezegd: literatuurgeschiedenis is terug van weggeweest. En dat
houdt ook in dat de biografie, als levensverhaal toch een vorm van geschiedschrijving,
evenzeer in de lift zit. Aan het eind van onze vorige ALW-kroniek (NEM XXXV,
2, mei 1997) werd de vraag gesteld of de van overheidswege op gang gebrachte en
stevig financieel gesteunde studie van auteursbiografieën de ontwikkelingen binnen
de literatuurwetenschap wel wezenlijk kon beïnvloeden of bijsturen. Achteraf
beschouwd lijkt die vraag misschien op zich niet zo relevant: van belang is alleen
dat een stimuleringsprogramma blijkt te kunnen inspelen op actuele tendenties binnen
het onderzoek.
Duidelijk is in ieder geval wel dat de overgang van structuralisme naar
poststructuralisme in het begin van de jaren '70 niet alleen tot de veelbesproken
contextualisering van het onderzoek heeft geleid, maar ook een vernieuwde aandacht
voor het individu met zich heeft gebracht. In een klimaat waar structuralisme en
close-reading toonaangevend zijn (in de Nederlanden vertegenwoordigd door Merlyn
in de eerste helft van de jaren '60) wordt de man (of de vrouw) achter het werk
buitenspel gezet en wordt gezocht naar algemene, dieperliggende samenhangen.
Vertegenwoordigers van de Franse Nouvelle critique hebben deze autonomistische
en ahistorische benaderingswijze echter al heel snel opengebroken. In ‘Histoire ou
littérature’, het slothoofdstuk van Sur Racine (1963), heeft Roland Barthes lapidair
gesteld dat de literaire geschiedenis een geschiedenis van werken moet zijn, niet een
geschiedenis van personen of auteurs. De aanbeveling ‘amputer la littérature de
l'individu’ zette ook al de lijnen uit voor de aangekondigde koerswijziging: ‘c'est
donc au niveau des fonctions littéraires (production, communication, consommation)
que l'histoire peut seulement se placer, et non au niveau des individus qui les ont
exercées’. En zie, de suggestie dat de literatuurgeschiedenis zich zou richten op het
fungeren van literatuur bleek te kloppen met de werkelijke ontwikkeling, maar heeft
niet kunnen verhinderen dat de hier reeds aangegeven tendens naar een
‘functionalistische’ poststructuralistische aanpak ook de impact van het individu
weer naar voren heeft gehaald. Men mag dan al eenstemmig met Michel Foucault
de dood van de auteur hebben gepreekt, de ‘vent’ is weer terug, om het met een term
uit de discussie tijdens het Nederlandse interbellum te zeggen.
Er kan hierbij overigens nog worden opgemerkt dat ook nu, zoals steeds, de
methodologische verschuivingen blijken samen te gaan met veranderingen in de
literatuur zelf: parallel met wat zich aftekent in de literatuurwetenschap laten de
laatste decennia een toenemende voorkeur zien voor het egodocument en voor het
autobiografische schrijven. Ook dat is trouwens een ontwikkeling die niet
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beperkt is tot de Nederlanden maar vanuit een internationaal perspectief kan worden
waargenomen.
Voor de Nederlandstalige literatuur heeft deze gang van zaken alvast de gunstige
constellatie opgeleverd dat, na de voorzichtige reïntroductie van de levensbeschrijving
via de ‘documentatie’ (bijvoorbeeld over Paul van Ostaijen, over Guido Gezelle),
de schrijversbiografie nu tot volle bloei is gekomen en nu ‘plotseling’ zelfs een
populair genre blijkt te zijn. In de jaren '80 en '90 verschenen klassieke biografieën
van Van Oudshoorn, Multatuli, Carry van Bruggen, Aletrino, Couperus, Achterberg,
Vestdijk, Van Eeden, Gezelle, nog met een grotere intensiteit gevolgd door uitgebreide
levensverhalen van Gorter, Heijermans, Slauerhoff, Henriëtte Roland Holst, Streuvels
en, heel recent, de gezusters Loveling en Lodewijk van Deyssel. Vele andere zijn
nog - vaak op bestelling - in de maak. De kip-of-het-eivraag of deze explosie het
gevolg is van het hiervóór gesignaleerde stimuleringsprogramma, dan wel of dit
laatste het gevolg is van een ‘natuurlijke’ ontwikkeling, laten we hier verder in het
midden. Maar vast staat wel dat het ‘explosieve’ karakter van deze in de Nederlanden
ongekende populariteit toch samenhangt met de besturing vanuit het Prins
Bernhard-Fonds.
Om zomaar wat te noemen: dankzij het ‘gunstige klimaat’ kan sinds 1991 een
Biografie Bulletin verschijnen (dat in 1997 aan zijn zevende jaargang toe is) en kon
met de ruimhartige steun van het gemeentebestuur van Dordrecht (en van het
bedrijfsleven) een Stichting Dordtse Academie in het leven worden geroepen die een
tweejaarlijkse prijs toekent ‘voor een oorspronkelijk Nederlandstalige biografie over
een persoon of personen die voor de cultuur van de Nederlandstalige gebieden van
belang zijn of zijn geweest’. Waarbij de Academie moet letten op zowel literaire als
wetenschappelijke kwaliteiten. De derde Dordtprijs voor de biografie werd in 1995
door de Dordtse Academie toegekend aan Wim Hazeu, voor zijn Slauerhoff. Een
biografie. Bij de uitreiking van de biografieprijzen werden ook overzichten
samengesteld die in boekvorm zijn uitgegeven. Uit De biografie in Nederland en
Vlaanderen 1993-1994. Overzicht en bibliografie, samengesteld door Harry Poeze
en Martin Ros (Kampen, Kok Agora, 1995) komt het verbijsterende resultaat
tevoorschijn dat de periode 1993-1994 maar liefst 310 ‘biografische’ titels heeft
opgeleverd; in het overzicht 1988-1990 waren dat er ‘maar’ 262. Het gaat dan wel
om biografieën op verschillende domeinen: geschiedenis en politiek; wetenschap en
techniek; godsdienst; literatuur; beeldende kunst; architectuur; muziek; toneel, film,
fotografie en kleinkunst; sport; en ‘wat dan nog overblijft’. Natuurlijk zijn niet alle
titels uitgaven in boekvorm.
De bron dreigt nog niet meteen op te drogen: ‘een zwerm van biografen daalde
neer op de vaderlandse dodenakkers, op zoek naar een smakelijke prooi’, zoals Peter
van Zonneveld het stelde bij de bespreking van een aflevering van Biografie Bulletin
in Vrij Nederland van 26 april 1997. In 1988 startte Marjo van Soest in hetzelfde
weekblad een reeks ‘Andermans levens’, waarin ze maar liefst achtentwintig biografen
interviewde. Inmiddels is er niet alleen de
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kwantitatieve bloei van de geschreven levens maar krijgt het genre ook aandacht
door speciale symposia, prijzen (ook andere dan de Dordtse) en subsidies.
Vanwaar die ‘algemene’ belangstelling, blijft men zich afvragen. Het zal wel niet
alléén te maken hebben met de voorbeeldfunctie van het genre, waardoor de lezer
zich kan spiegelen aan de groten der aarde. De lezer kan toegeven aan zijn
nieuwsgierigheid, maar hij kan ook leren van zijn ‘helden’ en ze navolgen. Jawel.
Maar de twintigste-eeuwse biograaf doet ook even ongegeneerd aan ontluisterende
portrettering en zelfs debunking - in álle genres trouwens. Het bijwijlen gênant
onbeschaamde, voyeuristische aspect van het genre lijkt wel in te spelen op de door
de media (en vooral de televisie) gedicteerde concentratie op de human interest. Uw
kroniekschrijfster heeft in een niet al te ver verleden nog meegemaakt dat tijdens een
avondvullend interview met Hugo Claus nauwelijks vragen werden gesteld over
diens (toen) jongste werk, maar des te meer over zijn dagindeling en schrijfgewoontes.
Maar het gaat, zoals Jan Fontijn, zelf de auteur van een schitterende tweedelige Van
Eeden-biografie, al herhaaldelijk heeft aangegeven, om veel meer dan dat: een goed
biograaf moet een goed boek kunnen schrijven, een pakkend, interessant verhaal
dus, en zich hierbij liefst bedienen van de retorische technieken van de romancier.
Reeds in zijn korte studie over De Nederlandse schrijversbiografie (Utrecht, H&S,
1992) signaleerde Fontijn dat in de moderne biografie kunst en wetenschap geen
tegenstellingen meer zijn ‘maar parallel-verschijningen, die elkaar niet in de weg
staan’ (p. 103). De nieuwe biografieën, ook in andere taalgebieden - waar de traditie
van de biografie zoals bekend veel steviger geworteld is - vertonen een opvallend
sterke literaire gerichtheid: soms weet men niet of het biografieën zijn of romans (de
voorbeelden die Fontijn geeft zijn de Schubert-biografie van Hans J. Fröhlich, de
Hölderlin-biografie van Peter Härtling en de Mozart-biografie van W. Hildesheimer).
Ook in zijn recente essaybundel, Broeders in bedrog. De biograaf en zijn held
(Amsterdam, Querido, 1997) gaat Fontijn in op de kwaliteiten van de biograaf als
romancier. De biograaf moet volgens hem niet alleen een cultuurhistoricus zijn én
een psycholoog, hij moet ook de biografie kunnen schrijven van ‘zomaar een meisje’.
De eigentijdse, gezonde relativering van de heldenverering, en de postmoderne
benadering die ervan uitgaat dat dé historische waarheid toch niet te achterhalen is
en dat de identiteit geen vaststaand, afgerond gegeven is, doen de moderne biografen
andere vragen stellen dan voorheen. Doorslaggevend is de visie van de biograaf, stelt
Fontijn en, nog scherper: van belang is niet dat het over buitengewone mannen en
vrouwen gaat, wel dat de auteurs dit levensverhaal, dat ze tenslotte zelf scheppen,
interessant maken omdat ze kunnen schrijven. De voorbeelden van de moderne
biograaf zijn dan ook romanciers. De mooiste portretten van vrouwenfiguren zijn
geschreven door Flaubert, Couperus, Tolstoj, Fontane, Emants. Het gaat dus volgens
Fontijn niet om het belang van het onderwerp - terzijde kan natuurlijk worden
opgemerkt dat dit wel een zeer mannelijk gekleurd voorbeeld is - maar om de manier
van schrijven. Deze opvatting wordt ook elders bevestigd. In ‘De biografie als literair
genre’, opgenomen in de bundel Aspecten
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van de literaire biografie (Kampen, Kok Agora, 1990) schreef Maarten van Buuren
al dat van de biograaf het onmogelijke wordt geëist: ‘hij moet historicus zijn,
psycholoog en schrijver tegelijk’ (p. 60).
Dat dit onmogelijke wél kan is inmiddels ook duidelijk geworden door een
voorbeeld dat Fontijn niet noemt maar dat zijn visie opvallend veel bewijskracht
meegeeft, namelijk het voorbeeld van de Leidse hoogleraar Frits van Oostrom. In
Maerlants wereld reconstrueert deze de levensloop van de middeleeuwse dichter
Jacob van Maerlant die, behalve door enkele schaarse neerlandici, werkelijk door
niemand meer gelezen wordt. Maar toch heeft Maerlants wereld de
AKO-literatuurprijs gekregen en had de uitgever in oktober jongstleden er al zo'n
vijfendertigduizend exemplaren van verkocht. Het boek leest inderdaad als een roman.
De Nederlanden zijn jaren achterop gebleven op het vlak van de biografie. In alle
ons omringende landen hebben álle auteurs van enige betekenis ten minste één, vaak
zelfs twee of meer biografieën gekregen. Maar het is natuurlijk niet zo dat de
biografische traditie helemaal afwezig was in ons taalgebied. Men kan voorbeelden
van wat er wél allemaal gepresteerd is vinden bij Anja van Leeuwen, hoofdredacteur
van het Biografie Bulletin, in Ons Erfdeel 1995, nr. 2 en in de Nieuwsbrief letteren,
uitgegeven door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Kunst
en door het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds, jg. 5, nr. 2-3, winter
1996-'97. Toch kunnen we nu wel zonder overdrijven spreken van een opmars van
het genre, van een ongekende bloei die tegelijk een forse inhaalbeweging is.
Nóg een geslaagd voorbeeld van dit immense werk in uitvoering is wel In de
zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890 door
Harry G.M. Prick (1997). De biografie bestrijkt de eerste vijfentwintig levensjaren
van deze excentrieke en rebelse held vol passies, en brengt diens lief en leed uiterst
gedocumenteerd in beeld. Het ziet ernaar uit dat geen beschikbaar detail de lezer
bespaard is gebleven. Het boek telt een kleine 1000 pagina's, er zijn 2400 noten
(Prick heeft ze zelf geteld) en de bibliografie beslaat 24 pagina's. Het gaat om het
levenswerk van Harry G.M. Prick, voormalig conservator van het Letterkundig
Museum en Documentatiecentrum in Den Haag, die de belangstelling voor Lodewijk
van Deyssel, na diens dood in 1952, levendig heeft gehouden door ettelijke studies,
door edities en door een proefschrift (over de Adriaantjes).
Het is ook ‘de eindelijke inlossing van een toezegging waartoe [hij zich] door Van
Deyssel zelf [heeft] laten verleiden’, zoals Prick zelf meedeelt in de ‘Inleiding en
verantwoording’ tot deze monumentale studie. Al heel vroeg, als jongeman nog, was
hij gefascineerd door de man áchter het oeuvre. Hij zocht epistolair contact en werd
meteen heel hartelijk ontvangen. Dat was in 1942, op een moment dat de
geïnteresseerde knaap zowat de enige was die nog belangstelling had voor deze
vertegenwoordiger van de Tachtigers: die waren als groep uit het blikveld verdwenen.
Het waarom van deze fascinatie is ook voor Prick zelf niet helemaal duidelijk meer,
maar als zeventienjarige jongen werd hij een welkom
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klankbord voor het tachtigjarige literaire monument. Hij werd binnen de kortste keren
aangeduid als gedoodverfde biograaf van de schrijver. Alle beschikbare informatie,
inclusief het geringste kattebelletje, werd hem toevertrouwd en is dus nu verwerkt
in de biografie.
De uitzonderlijke overvloed aan documenten die door Van Deyssel werden
nagelaten - men kan wellicht zelfs spreken van een teveel - levert een totaal andere
soort studie op dan bijvoorbeeld de eveneens tweedelige biografie van Van Eeden
door Jan Fontijn. Van Eedens biograaf heeft een uitgebreide psychologische studie
gemaakt, zoekt verklaringen en achtergronden en schetst de cultuurhistorische context.
Prick documenteert; Fontijn interpreteert. Liefhebbers van biografieën zullen zo hun
voorkeuren hebben maar wellicht van alles genieten. Over Van Deyssel zullen ze
bijvoorbeeld verwend worden met extra informatie met betrekking tot zijn
eetgewoonten, zoals zijn afkeer van bloemkool of zijn voorliefde voor pâté de foie
gras. Er wordt ook ingegaan op de geur van de kleren van Van Deyssels moeder en
dergelijke meer. De liefde voor het detail, eigen aan Van Deyssels persoonlijkheid
en schrijfstijl, is duidelijk in de biograaf overgegaan (als ze er niet al was). Pricks
boek voegt overigens veel meer toe aan de kennis van Van Deyssel dan dat soort
details. Van Deyssel was iemand die haarfijn zijn eigen gedragingen en zijn omgeving
observeerde en ook alles noteerde wat hij waarnam (met al zijn zintuigen), wat hij
deed en wat hij naliet te doen, dit alles in ongepubliceerd materiaal waaruit Prick
omstandig citeert. Materiaal dat hier met liefde wordt gepresenteerd en dat dan ook
weer door anderen, bijvoorbeeld door meer cultuurhistorisch geïnteresseerde lezers
en onderzoekers verder kan worden bestudeerd. Er is dus voor elk wat wils, en zo is
het ook goed.
Op de laatste pagina van het eerste deel van Van Deyssels biografie is de centrale
held nog net geen vijfentwintig geworden. De volgende tweeënzestig levensjaren
zullen in een tweede deel behandeld worden. Dat levert andere verhoudingen op, en
wellicht ook weer een ander soort boek. Uitkijken dus. Prick heeft nog veel in petto.
Maar ook andere biografen rukken op.
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Cultuur der Nederlanden in het Engels
Ludo Beheydt (Louvain-la-Neuve)
Nu de belangstelling voor de culturele identiteit zowel binnen als buiten Europa een
hoge vlucht neemt, vergroot ook de behoefte aan werken die de cultuur en de
samenleving van het Nederlandse taalgebied voor een anderstalig publiek toegankelijk
maken. En die behoefte is dubbel. Enerzijds is er een vraag naar inleidende werken
die een voor een ruim publiek toegankelijk overzicht bieden en anderzijds bestaat
bij een beperkt, maar zeer geïnteresseerd publiek het verlangen om diepgaand kennis
te maken met een bepaald aspect van de cultuur der Nederlanden. Uiteraard is er
voor die verschillende behoeften heel wat algemene en gespecialiseerde lectuur
voorhanden. Maar toch is die literatuur, doordat ze in het Nederlands is geschreven,
niet altijd direct toegankelijk. Daarom is het goed dat er ook vanuit een cultuurpolitiek
standpunt nagedacht wordt over de internationale bekendmaking van de cultuur der
Nederlanden. Dat daarbij in de eerste plaats aan de Engelstalige bekendmaking wordt
gedacht ligt voor de hand. Engels is nu eenmaal de meest toegankelijke taal van de
hele westerse wereld.
Wie zijn kennismaking met de cultuur der Nederlanden zeer algemeen, maar toch
historisch wil aanpakken, beschikt sinds kort over het prachtige The Drama of the
Low Countries. Twenty centuries of civilization between Seine and Rhine, een uitgave
van het Mercatorfonds waarin historici en cultuurhistorici uit Noord en Zuid een
uiterst gevarieerde historische cultuurtocht door de Lage Landen presenteren.
Behalve zo'n algemeen overzichtswerk over cultuur zijn er natuurlijk ook bekende
deelstudies. Voor de late Middeleeuwen behoeft Huizinga's The Waning of the Middle
Ages (1924) in de vertaling van F. Hopman nauwelijks aanbeveling. In de ook nu
nog beschikbare goedkope Penguinuitgave blijft dit een klassieker. Voor de
zeventiende eeuw kunnen we verwijzen naar studies als die van Simon Schama The
Embarassment of Riches, van J.L. Price Culture and Society in the Dutch Republic
During the 17th Century of van Svetlana Alpers The Art of Describing, om slechts
een paar voorbeelden te noemen.
Voor de geschiedenis van de 17de eeuw in het algemeen kan men natuurlijk niet
voorbijgaan aan het alom geprezen werk van J.I. Israel, The Dutch Republic. Its Rise,
Greatness and Fall. 1477-1806 uit 1995, maar men zal er mijns inziens nog steeds
goed aan doen dit te confronteren met het oudere werk van Pieter Geyl in de reeks
Cassell History uit 1989. De twee delen Revolt of the Netherlands 1555-1609 en The
Netherlands in the Seventeenth Century. 1609-1648 (1961) verschillen fundamenteel
in visie van Israels werk. Geyl ziet namelijk op het einde van de zestiende eeuw een
natuurlijke Groot-Nederlandse natie ontstaan, terwijl Israel de breuk tussen het
Noorden en het
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Zuiden als een onvermijdelijk resultaat van een al eeuwen aan de gang zijnde
ontwikkeling ziet. Is men meer geïnteresseerd in een afzonderlijke algemene
geschiedenis van Vlaanderen dan is het bekroonde boek van de Britse historica
Patricia Carson (1991) The Fair Face of Flanders warm aan te bevelen. Overigens
is ook haar succesrijke Flanders in Creative Contrasts een zeer leesbaar historisch
overzicht. Heeft men met betrekking tot Vlaanderen meer interesse voor problemen
van natievorming en nationalisme dan verdient de bundel van Theo Hermans die hij
in samenwerking met L. Vos en L. Wils publiceerde onder de titel The Flemish
Movement. A Documentary History (1780-1990) alle aandacht, niet alleen vanwege
de uitstekende korte geschiedenis van de Vlaamse Beweging (39 blz.) van L. Wils
maar vooral vanwege de vele in het Engels vertaalde oorspronkelijke documenten.
Toch zou ook hier een confrontatie met bijvoorbeeld het oude werk, van de Amerikaan
Shepard B. Clough uit 1930 A History of the Flemish Movement in Belgium. A study
in Nationalism voor interessant vergelijkingsmateriaal kunnen zorgen.
Wie meer geïnteresseerd is in een overzichtswerk dat cultuur benadert vanuit een
bredere antropologische invalshoek beschikt voor Nederland over een rits werken,
waarvan Han van der Horsts The Low Sky. Understanding the Dutch (1996) wellicht
het evenwichtigste is en dat van Theo van Stegeren, The Land and People of the
Netherlands (1991) het best afgestemd op het Amerikaanse publiek (cf. de bespreking
van Kees Snoek in een eerder nummer van NEM). Voor dat Amerikaanse publiek
mag men natuurlijk William Z. Shetters uitstekende werk niet over het hoofd zien.
In september 1997 is de geheel herziene en geactualiseerde uitgave van The
Netherlands in Perspective. The Dutch Way of Organizing a Society and its Setting
verschenen.
Voor de Nederlandse literatuur in het Engels is de in 1978 voor het laatste opnieuw
uitgegeven Literature of the Low Countries. A short history of Dutch Literature in
the Netherlands and Belgium van Reinder P. Meijer nog steeds een bruikbaar
overzicht, al zou er zo langzamerhand een aanvulling over de laatste 25 jaar bij mogen
komen. Voor de zeventiende eeuw zijn we enkele jaren geleden verwend met M.A.
Schenkevelds (1991) Dutch Literature in the Age of Rembrandt. Dit is weliswaar
geen echte literatuurgeschiedenis, maar het geeft wel een prachtig tijdsbeeld en
situeert Nederlandse auteurs in hun sociale en culturele context. Bovendien is het
rijkelijk met fragmenten uit literaire werken gelardeerd en is er ook nog eens een
kleine bloemlezing aan toegevoegd. Voor de Middelnederlandse periode is er het
spannende verhaal van de literatuur dat door F. van Oostrom prachtig ingebed is in
de cultuurhistorische achtergrond en dat onder de veelzeggende titel Court and
Culture. Dutch Literature 1350-1450 verschenen is bij de University of California
Press (Berkeley 1992). Voor de Vlaamse literatuur van de laatste jaren is er een paar
jaar geleden wel een interessante bundel verschenen in The Review of Contemporay
Fiction. Die bundel, New Flemish Fiction (1994), die samengesteld is door de
gastredacteuren H. Bousset en Theo Hermans,
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bevat behalve vertaalde teksten ook een uitvoerige inleiding over hedendaags Vlaams
proza van de hand van Hugo Bousset.
Voor de kunstgeschiedenis van de Nederlanden is er al sinds jaar en dag een
overvloedige literatuur in het Engels voorhanden. Standaardwerken als Max
Friedländers From Van Eyck to Bruegel (1956) of Erwin Panofsky's Early
Netherlandish Painting (1953) zijn nog steeds verplichte literatuur aan veel
Amerikaanse universiteiten. Als overzichtswerk wordt nog steeds veel gebruikgemaakt
van de Penguin Dutch Art and Architecture 1600-1800 van J. Rosenberg, S. Slive
en E.H. ter Kuile. In 1997 is daar bijgekomen Dutch Art. An Encyclopedia onder
redacteurschap van Sheila D. Muller en uitgegeven door Garland Publishing Inc.
Wie alleen in de schilderkunst geïnteresseerd is kan terecht bij R.H. Fuchs' Dutch
Painting (1978) gepubliceerd in de World of Art-reeks van Thames and Hudson en
recent ook in Seymour Slives Dutch Painting 1600-1800 in de Penguinreeks. Voor
de Vlaamse kunst is er in de peperdure Mercatorreeks het schitterende Flemish Art
van H. Liebaers e.a., maar daarnaast is er in de Penguinreeks de al in 1960 verschenen
Art and Architecture in Belgium, 1600-1800 van H. Gerson en E.H. ter Kuile. Ter
vervanging van deze laatste Penguin verschijnt er binnenkort een overzichtswerk
van Hans Vlieghe dat echter een beperktere periode zal beslaan (1585-1700).
Heeft men meer belangstelling voor bepaalde actuele thema's in de cultuur en de
samenleving van de Nederlanden dan is het jaarboek van de stichting ‘Ons Erfdeel’
The Low Countries, nog steeds het eerste aangewezen medium. Weliswaar biedt een
jaarboek geen afgerond geheel, maar het is toch een poging om op een enigszins
samenhangende wijze zowel de eigentijdse levende cultuur als het culturele erfgoed
van de Nederlanden te verkennen. Het jaarboek 1996-97 is in dit opzicht exemplarisch.
Aansluitend bij de actualiteit zijn de artikelen over de strijd tegen het water, de
emancipatie van de homobeweging, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, de positie
van de vrouw in Noord en Zuid, of de dekolonisatie van Indonesië na vijftig jaar.
Meer artistiek-cultureel zijn dan artikelen over Art Nouveau in Vlaanderen, over het
werk van Raoul de Keyser, Jan Vercruysse, Maria Sybilla Merian, Eugène Brands
of Jan Toorop. Meer historisch gerichte bijdragen over Oostende, over de evolutie
van het Nederlands, over het Vlaams nationalisme of over Abel Tasman bieden
telkens kleine syntheses die de mozaïek van de cultuur meer kleur geven. Ten slotte
zijn er nog de talrijke literatuurbijdragen die het cultuurbeeld vervolledigen. Wat ik
in dit jaarboek bijzonder gewaardeerd heb, is de poging om in de gedwongen
diversiteit toch enige lijn te krijgen. In dit opzicht vond ik de opeenvolging van de
artikelen over Indonesië bijzonder geslaagd. Na het inleidende artikel over de
controverses rond Multatuli volgt een indringend artikel over de controverses rond
de dekolonisatie van Indonesië. Deze twee documentaire artikelen krijgen vervolgens
een toch wat ruimer cultureel perspectief door de twee erop volgende artikelen over
literair werk dat betrekking heeft op Indonesië, werk van Jeroen Brouwers en van
Hella Haasse. De beslissing om bij die literatuurbijdragen ook telkens
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fragmenten uit de werken te laten aansluiten, kan alleen maar toegejuicht worden,
zeker als de volledige werken in het Engels beschikbaar zijn. Al met al vind ik dit
jaarboek, zowel door zijn themakeuze als door zijn structuur beter dan dat van het
jaar ervoor.
Het vijfde deel van dit jaarboek, The Low Countries 1997-1998, zet de traditie
onvermoeid voort. Behalve overzichtsartikelen over Nederlandstalig proza van na
1985 (A.M. Musschoot) en over poëzie van tien jonge dichters (A. Korteweg en Frits
Niessen) komen weer een aantal kunstenaars aan de beurt (Bruegel, Dibbets, Vermeer,
Permeke). Daarnaast bevat dit jaarboek ook actualiteitsgebonden cultuurartikelen
over tolerantie in Nederland, Nieuwe Politieke Cultuur in België, dertig jaar Vlaamse
film en zelfs over de Vlaamse wielertraditie. Tot de best gelukte bijdragen reken ik
die van Kossmann over tolerantie in de Nederlanden en die van Musschoot als
synthese van jonger prozawerk.
Hebben de jaarboeken van The Low Countries vooral hun nut als algemene
encyclopedische werken, dan is de door William Z. Shetter en Inge Van der Cruysse
geredigeerde bundel Contemporary Explorations in the Culture of the Low Countries
van de American Association for Netherlandic Studies een welkome verdiepende
reeks studies over deelaspecten van de Nederlandse cultuur (University Press of
America. 319 blz. ISBN 0-8191-9998-2). Wie via de genoemde inleidende werken
geïnteresseerd is geraakt in bepaalde deelaspecten van de cultuur der Nederlanden
zal misschien naar meer gaan zoeken en dan bieden de bundels van de AANS altijd
een rijke verscheidenheid aan recente interdisciplinaire studies. Wie na het
Multatulistuk uit het ‘Yearbook’ vertrouwd geraakt is met Multatuli's koloniale
opvattingen zal wellicht minder verrast worden door het artikel van Gary Baker over
de anti-burgerlijke tendensen in Multatuli's Vorstenschool en Woutertje Pieterse.
Wie met plezier in het ‘Yearbook’ het artikel over Jeroen Brouwers' East Indies
Triptych gelezen heeft, zal waarschijnlijk geïnteresseerder Snappers artikel over
Jeroen Brouwers' Sunken Red lezen. En na het algemene artikel over het kolonialisme
in Indonesië biedt het gespecialiseerde artikel over The Curse of the Missions: Jacob
Haafner on Colonialism and the Christian Missions toch weer een heel andere
invalshoek op het kolonialisme. Vaak bevatten de bundels van de AANS bijzonder
nuttige gespecialiseerde deelstudies die voor studenten Nederlandse cultuur een brede
interdisciplinaire aanpak bieden. Soms ontdekt men toevallig mooie aanvullingen.
Zo wordt het meer algemene artikel van Louise Milne over ‘geld en uitwerpselen’
bij Breughel in het Jaarboek 1997-98, mooi aangevuld door het artikel over ‘dromen’
in Brueghels Dulle Griet van dezelfde Louise Milne in de AANS-bundel. De hier
besproken bundel bevat daarnaast ook artikelen van meer algemene strekking, zoals
het zeer lezenswaardige overzichtsartikel van Karel Porteman over het zelfbeeld van
de Nederlander in de zeventiende eeuw, een belangwekkend en hoogst instructief
artikel voor wie de notie ‘culturele identiteit’ vanuit een historisch perspectief wil
benaderen. Ook voor mij was het een revelatie te merken hoe Visschers Sinnepoppen
een oer-Hollandse bijdrage tot de culturele identiteitsvorming uitmaakte. Even
instructief en interessant vond ik het artikel over DE STIJL and the Amsterdam
School, een artikel met enige
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historische breedte dat toch voldoende toegespitst is op knelpunten betreffende
terminologische helderheid in academische discussies over kunst. Nog ruimer van
opzet zijn de twee artikelen over Afrikaanse literatuur die - het ene historisch, het
andere inhoudelijk - de positie van de Afrikaanse literatuur proberen te bepalen.
Behalve deze culturele artikelen bevat de bundel enkele gespecialiseerde
taalkundige bijdragen. Zelf was ik bijzonder gelukkig met de bijdrage over A.W. de
Groots Structurele Syntaxis. Nog te weinig heeft de taalkundige wereld buiten het
Nederlandse taalgebied kennis kunnen nemen van de oorspronkelijke bijdragen van
de Nederlandse structuralisten. En dat is voor een deel te wijten aan de omstandigheid
dat daarover zo weinig in het Engels verschenen was. Jan Noordegraaf (The history
of linguistics in the Low Countries. 1992), Reinier Salverda (Linguistics and the
Dutch. 1990) en Flor Aarts & Theo Van Els (Contemporary Dutch Linguistics. 1990)
hebben de laatste jaren wel geprobeerd daar iets aan te veranderen. Maar de
occasionele bijdragen in de AANS-bundels zijn zeker welkome aanvullingen. Om
al deze redenen zie ik altijd met genoegen een nieuwe AANS-bundel tegemoet. En
al zijn de bijdragen soms ongelijk van kwaliteit, ze dragen hoe dan ook bij tot een
betere internationale bekendheid met de Cultuur der Lage Landen.
Uiteraard mag de bekendmaking van de cultuur der Lage Landen ook in het Engels
niet beperkt blijven tot overzichtswerken, jaarboeken en bijdragen in
gelegenheidsbundels, daarom wil ik als noodzakelijk complement het tijdschrift
Dutch Crossing zeker niet onvermeld laten, evenmin als de vele Engelse vertalingen
van Nederlands literair werk. Voor een grondiger kennismaking met de Culture of
the Low Countries zijn dat op zijn minst even belangrijke bronnen.
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Boekbesprekingen en aankondigingen
P.A.F. van Veen & Nicoline van der Sijs Etymologisch woordenboek. De
herkomst van onze woorden. Utrecht/Antwerpen: Van Dale Lexicografie.
Tweede, geheel herziene druk. 1997. LVII + 1067 pp. + katern met
taalkaart van het Indo-europees en grafieken bij de Inleiding. Prijs: fl.
135,-. ISBN 90-6648-31-21
Van Dale Lexicografie geeft fraaie boeken uit, en soms heel bijzondere. Toen ik het
recensie-exemplaar opensloeg, kreeg ik de laatste pagina ondersteboven te zien: de
kaft dan wel de inhoud was omgekeerd ingebonden.
Deze tweede druk is echter om andere reden het vermelden waard. Hij is bijna
200 pagina's dikker dan de eerste druk uit 1989 die bezorgd was door P.A.F. van
Veen. De nieuwe druk is na het overlijden van Van Veen in 1996 ‘in zijn geest’,
aldus het Woord vooraf, afgerond door Nicoline van der Sijs, en wel zodanig dat ze
terecht als medeauteur wordt vermeld. Er zijn ongeveer 4000 trefwoorden toegevoegd,
recente woorden, maar ook oudere die in de eerste druk ontbraken. Van ieder
trefwoord wordt voorts vermeld of het al dan niet een erfwoord is, een woord dat
teruggaat op het Indo-europees (de benaming Indogermaans is in deze druk
verdwenen) of Germaans, of dat het van zo'n woord is afgeleid. Bovendien is meer
aandacht besteed aan de herkomst van uitdrukkingen als tegen de bierkaai vechten.
Ten slotte de belangrijkste wijziging. De trefwoorden zijn zo nauwkeurig mogelijk
gedateerd: er wordt vermeld in welke periode, vaak ook in welk jaar het woord voor
het eerst is gevonden. De vindplaats wordt niet gegeven, want dit woordenboek is
geen wetenschappelijk woordenboek. Bovendien kunnen gebruikers bij Van Dale
Lexicografie terecht voor bronvermeldingen. Het spreekt vanzelf dat deze druk
aangepast is aan de laatste spellingvoorschriften.
De lange Inleiding van ruim zestig pagina's is grondig gewijzigd. De opmerkingen
over erfwoorden en leenwoorden zijn het lezen waard, mede doordat statistische
gegevens (geïllustreerd met grafieken in een afzonderlijke bijlage) worden vermeld.
In het woordenboek vormen de erfwoorden 25% en de leenwoorden 75% van de
trefwoorden, waarbij bedacht moet worden dat gelede woorden nauwelijks zijn
opgenomen. De procentuele letteromvang van de Grote Van Dale, Van Dale
Hedendaags Nederlands en de Grote Koenen verschilt weinig. De letterproporties
in het Woordenboek der Nederlandsche Taal en dit Etymologisch Woordenboek
wijken er beide sterk van af, maar met een tegengestelde procentwaarde (door de
restrictie ten aanzien van leenwoorden in het WNT, vooral in de oudere delen, en
het veelal niet-opnemen van gelede woorden in het Etymologisch Woordenboek).
De dateringen worden verantwoord. Meestal wordt een jaartal gegeven, maar ook
wordt wel een periode aangegeven, omdat een middeleeuwse tekst niet nauwkeurig
gedateerd kan worden. In andere gevallen berust de ruimere datering op registers die
verscheidene jaren
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bestrijken, of op verzamelwerken als bron van het WNT. De datering van woorden
uit de laatste eeuw behoeft nog nader onderzoek. De dateringen geven weer aanleiding
tot enkele statistische gegevens over de hoeveelheid woorden per eeuw, waarbij
enkele getallen opvallen. Door de Wachtendonkse psalmen komen er in de tiende
eeuw relatief veel nieuwe woorden bij. Dankzij onder andere het Corpus Gijsseling
stijgt het aantal gedateerde woorden opnieuw sterk in de dertiende eeuw. Tussen
1500 en 1700 is er een nieuwe piek dankzij de gebruikte bronnen van het WNT, maar
ook door de puristische activiteiten van schrijvers als Stevin en Hooft. Na 1800 stijgt
het aantal woorden explosief door ontwikkelingen in de wetenschap en de techniek,
die de oorzaak zijn van veel nieuwe woorden die algemeen bekend worden. Hierbij
moet bedacht worden dat het woordenboek gebaseerd is op de Grote van Dale, die
immers een beschrijving geeft van de woordenschat van de laatste 150 jaar. Zo geeft
de Inleiding allerlei interessante wetenswaardigheden.
Het woordenboek kent ook zijn beperkingen; er is bij de verschijning van de eerste
druk van vele kanten op gewezen. De wetenschappelijke verantwoording van de
trefwoorden schiet tekort: er wordt onvoldoende aandacht besteed aan de Germaanse
en Indo-europese verwante woorden. De laatste ontwikkelingen in de kennis van het
Indo-europees worden onvoldoende benut. Missers uit de eerste druk zijn echter
hersteld. Het wekt nog wel verbazing dat Bahasa Indonesia niet gewoon Indonesisch,
desnoods Maleis heet, een taal die geacht wordt te behoren tot de taalgroep
Indonesisch (??), die op zijn beurt behoort tot de taalfamilie Austronesisch (min of
meer correct).
Als de doelgroep in het oog wordt gehouden - een breed publiek met belangstelling
voor de herkomst van Nederlandse woorden, waaronder de vele leenwoorden in onze
woordenschat - dan is dit woordenboek geslaagd. De wetenschap moet het nieuwe
aangekondigde etymologische woordenboek maar rustig afwachten, en ondertussen
gebruikmaken van J. de Vries Nederlands etymologisch woordenboek uit 1971, of
J. Franck en N. van Wijk Etymologisch Woordenboek uit 1976, de onveranderde
herdruk uit 1912 met een supplement van C.B. van Haeringen uit 1936. Bovendien
is in 1997 een herziene druk verschenen van het beknopte Etymologisch Woordenboek
van J. de Vries en F. de Tollenaere.
Jan W. de Vries (Leiden)

Door eenen engen hals, Nederlandse beschouwingen over vertalen 1550-1670
verzameld en ingeleid door Theo Hermans. Vertaalhistorie dl 2. Stichting
Bibliographia Neerlandica 's-Gravenhage 1996. ISBN 90-71313 - 56-5
Vertaalhistorie is een nog jonge Nederlandse discipline. Zij omvat het onderzoek
naar de Nederlandse vertaaltraditie en beschouwingen over vertalen door de eeuwen
heen, over de functie, de status en de problematiek van het vertalen en het in het
Nederlands vertaalde. Een soort vertaalmentaliteitsgeschiedenis.
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De reeks Vertaalhistorie is dan ook opgebouwd uit de resultaten van deskundig
pionierswerk. Deel 2, getiteld ‘Door eenen engen hals’ betreft Nederlandse
vertaalbeschouwingen van 1550-1670. Er zijn vijfendertig vertaalbelijdenissen
opgenomen, ideaal en ideologie van de vertaler weergevend. Het zijn voorredes,
nawoorden, open brieven aan een persoon met wie men op niveau kan discussiëren,
aan de opdrachtgever, of eenvoudigweg gericht ‘Totten Leser’.
In 1550 begon men in de Nederlanden met het vertalen van de Klassieken en dus
ook met het reflecteren daarop. Van de eenendertig vertalende auteurs (vier zijn dus
meer dan eens aan het woord) ‘ken’ ik er zeven: Bredero, Coornhert, Datheen,
Huygens, Van Mander, Marnix van Sint-Aldegonde en Vondel. Aan Vondel is de
titel ontleend, voluit luidt het citaat: ‘Yet van de eene Taal in d'ander, door eenen
engen hals te gieten, gaat zonder plengen niet te werck.’ Vrij(!) vertaald: ‘Iets van
de ene taal in de andere door een nauwe flessenhals over te gieten lukt niet zonder
morsen.’ Deze beeldspraak smeekt om een trechter die uitkomst biedt.
De vijfendertig beschouwingen betreffen o.a. vertalingen uit het Hebreeuws (de
Psalmen, Genesis), Grieks (Sofokles' Elektra), Latijn (Ovidius, Vergilius, Tacitus),
Engels (John Donne) en Duits. Veel literair werk dus, maar ook verhandelingen over
architectuur, moraal en wetenschap zijn vertegenwoordigd. Eén titel neem ik in z'n
geheel over, zo indrukwekkend is die:
Die groote Chirurgie vanden experten ende warachtigen in der Medicinen
ende Chirurgien Doctor Paracelsus
van allen wonden gehouwen
gesteken
geschoten
van alle verbrantheit
van feninige dieren beten
van alle gebroken beenderen
ende al wat die Chirurgie begripende is
met geheelder genesinge ende kennisse van alle accidenten
tegenwoordich oft toecomende...
Genoemde Paracelsus, een geavanceerd man, schreef uit principe in het Duits, zijn
moedertaal, in plaats van in het Latijn, en werd de medische Luther genoemd. Deze
en dergelijke informatie lezen we in de heldere en zeer korte inleidingen en noten
van Theo Hermans bij elk van de vijfendertig beschouwingen.
Aan het geheel gaat een informatieve, zeer compact geformuleerde inleiding, ook
van Theo Hermans, vooraf (25 bladzijden).
Natuurlijk was er ook in die goede oude tijd op dit intellectuele terrein een
prestigekwestie gaande, culminerend in de vraag of vertalen niet een vorm van
kopiëren en dus minderwaardig is, vergeleken met het schrijven van oorspronkelijke
teksten in de eigen moedertaal.
Wie, zoals ik, niet gespecialiseerd is in de 16de- en 17de-eeuwse Nederlandse
letterkunde valt bij het lezen van deze verhandelingen en verantwoordingen van
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de ene verrassing in de andere. Het respect voor taal en tekst, het inzicht in de
onoverbrugbare verschillen tussen de talen, het eindeloze geduld om één en ander
duidelijk over te brengen ‘aen den Leser’ maken dat die lezer gaat terug verlangen
naar de tijd waarin men de tijd had. Tijd om zich rustig en idealistisch in die zo
gecompliceerde aangelegenheden te verdiepen. Een griezelig symptoom van de
hedendaagse minachting jegens het vertalen en zijn geschiedenis is wel de opheffing
van de vertaalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Eens te meer reden
om de reeks Vertaalhistorie grootscheeps aan de man te brengen. De prachtige teksten
in dit tweede deel van de reeks zijn, dunkt me, voor neerlandici, vooral extra muros,
een must. Voor niet-neerlandici zijn ze in hun hoge ouderdom (de teksten) een beetje
moeilijk toegankelijk. Eigenlijk zouden ze vertaald moeten worden in hedendaags
Nederlands, ze vragen als het ware om wat Willem Wilmink noemt ‘een hertaling’.
Maar ja, dan verliest de tekst weer aan authentiek zestiende- en zeventiende-eeuws
karakter. ‘Ende’ is toch veel mooier dan ‘en’, dat ziet iedereen. En zo laat ik u,
‘Leser’, ten slotte achter met het raadselachtig oerprobleem van het vertalen.
Frida Balk (Bloemendaal)

Jenny van der Toorn-Schutte (1997). Hoe maakt u het? De Nederlandse
taal in haar culturele context. Nijgh Versluys: Baarn. 178 blz. f 39.20 ISBN
90-543-6142-5
De sociolinguïstiek heeft ons gevoelig gemaakt voor het feit dat taal en cultuur ten
nauwste verbonden zijn en het vreemdetalenonderwijs heeft daar recent ook meer
aandacht voor gekregen. Veel meer dan vroeger besteden nieuwe taalleergangen
aandacht aan de culturele context van de taal. Daar waar die culturele context in de
taalleergang vroeger vaak beperkt werd tot een soort bleek afschijnsel van een
toeristische folder (een dagje Amsterdam; wandelen op de Wadden), zien we
tegenwoordig steeds meer pogingen om de culturele context te verbreden tot de
levensstijl van de taalgemeenschap. Culturele vragen die tegenwoordig aan de orde
komen zijn: hoe spreek je iemand aan in het café?, wat neem je mee als je bij iemand
te eten wordt gevraagd?, welke cadeautjes kan je wel geven en welke niet?, wat doe
je als je een overlijdensbericht krijgt? Daarmee sluit men tegenwoordig nauwer aan
bij de ruime definitie van cultuur, zoals die door de antropologie naar voren geschoven
is ter vervanging van de wat elitaire hegeliaanse definitie van cultuur als ‘hoge
levensvormen van de geest zoals kunst, filosofie en wetenschap’. De nieuwe definitie
werd al in de jaren zestig kernachtig geformuleerd door de Nederlandse
cultuurhistoricus P.J. Bouman: ‘cultuur is de levensstijl van een samenleving’
(Cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw. 1964: 12). Ze heeft echter vooral onder
invloed van een antropologisch geïnspireerd historicus als Peter Burcke haar
preciezere omschrijving gekregen. Cultuur is volgens P. Burcke ‘een stelsel van
gemeen-
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schappelijke betekenissen, attitudes en waarden, en de symbolische vormen
(performances, artefacten) waarin deze tot uitdrukking worden gebracht of
belichaamd’ (Volkscultuur in Europa. 1500-1800. 1990: 15). Daar valt dus nagenoeg
alles onder wat in een bepaalde samenleving te beleven valt: hoe men eet, drinkt,
praat, schrijft, feestviert, zingt, vrijt, enz. Burkes eigen cultuur-antropologische
studies (Stadscultuur in Italië tussen renaissance en barok en Volkscultuur in Italië)
zijn toonaangevend geweest voor dit soort bredere antropologische cultuurstudie.
Ook in de Nederlanden, bijvoorbeeld voor cultuurhistorische studies als die van Th.
van Deursen en W. Frijhoff.
Ondertussen heeft die brede cultuurdefinitie haar weerslag gevonden in het
vreemdetalenonderwijs en nu is er ook een boek verschenen dat probeert docenten
Nederlands als tweede taal enige visie mee te geven op het Nederlands in zijn bredere
culturele context. Het uitgangspunt van dit boek, geschreven door Jenny van der
Toorn-Schutte en voorgesteld onder de titel Hoe maakt u het?, is een nogal
apodictische uitspraak van de sociolinguïst Dell Hymes uit 1972: ‘The key to
understanding language in context is to start not with language, but with context’.
Dit uitgangspunt leidt de schrijfster ertoe het Nederlands te bekijken vanuit
intercultureel standpunt. Zij neemt zich voor na te gaan in welke opzichten het
Nederlands de Nederlandse samenleving weerspiegelt en waarin het Nederlands door
zijn andere culturele achtergrond verschilt van de moedertalen van cursisten die het
Nederlands als tweede taal willen leren. Zij wil daarbij zowel de typische taalaspecten
de revue laten passeren (Hoge bomen vangen veel wind, met je ziel onder je arm
lopen, de kous op de kop krijgen) als de onderliggende denkwijzen (Waarom spreken
wij van een hoofdstad en niet van een voetenstad?). In achtereenvolgende
hoofdstukken behandelt ze van de culturele context bepaalde ‘linguïstische aspecten’
(klanken, woorden, zinnen, teksten), ‘pragmatische aspecten’ (w.o. omgangsvormen,
cultuurbepaalde begrippen, modaliteit, kleuren), ‘socioculturele aspecten’
(spreekwoorden, metaforisch idioom, historisch idioom), ‘non-verbale aspecten’
(gebarentaal, beeldschrift, lichaamstaal en diverse gewoonten). Telkens weer probeert
ze in een nagenoeg Whorfiaanse benadering het verband tussen taal en cultuur te
illustreren. Een citaat moge aangeven hoe ze dat doet: ‘De sociolinguïstische betekenis
van woorden kun je niet in een woordenboek vinden. Bijvoorbeeld bij het woord
“ontbijt” denken cursisten lang niet allemaal aan thee met een boterham of aan muesli
en brintapap. Zo'n betekenis is alleen duidelijk voor mensen met eenzelfde culturele
achtergrond en voor cursisten die al geïntegreerd zijn in onze samenleving’ (p. 78).
Wat ik aan dit boek apprecieer is de poging om te inventariseren. Zoals uit de hier
overgenomen inhoudsopgave blijkt, is er een taxonomie opgesteld van cultuuraspecten
die voor een beter begrip van de taal aandacht verdienen. Dit is noodzakelijk voorwerk
bij een studie over culturele context. Maar daar mag het niet bij blijven. En daarmee
kom ik bij datgene wat ik aan dit boek betreur. Het boek is te veel blijven hangen in
zijn taxonomische fase. Zo bestaat het hele vierde hoofdstuk over ‘socioculturele
aspecten’ (p. 111-144) nagenoeg uit lijstjes, lijstjes met uitdrukkingen ontleend aan
het menselijk lichaam, kleding, natuur, enz. Er is daarbij weinig inspanning gedaan
om die
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lijstjes te integreren en al evenmin zie ik een alomvattende culturele verklaringsgrond
waarin die lijstjes relevantie krijgen. Kortom, dit werk lijkt mij voorbarig uit handen
gegeven. Er is weliswaar veel materiaal bij elkaar geharkt, maar een duidelijk
uitgetekend Nederlands cultuurmodel van waaruit het idiosyncratische taalaspect
van het Nederlands verklaard wordt, ontbreekt nog. De wat wankele inleiding die
anekdotisch van de hak op de tak springt, is zeker geen poging om de verhouding
tussen culturele context en taal toe te lichten. De leraar Nederlands als tweede taal
zal in dit boek veel stof vinden om sporadisch interessante culturele bedenkingen in
zijn taalcursus te verwerken en misschien zet het bijeengebrachte materiaal hem ook
wel aan het denken over het culturele patina van het Nederlands, maar hij zal aan dit
boek zeker geen bruikbare gids hebben om systematisch de culturele context van het
Nederlands mee aan te bieden. Ook voor de lerarenopleidingen, die blijkens de
inleiding tot het doelpubliek behoren, vind ik dit geen bruikbaar handboek: daarvoor
is het te weinig samenhangend, te weinig verklarend en te weinig geïntegreerd. Wel
zou ik het als een bronnenboek kunnen gebruiken om gelijksoortig materiaal vanuit
een wat meer gedegen theoretische basis te laten bijeengaren. Mijn indruk is dat dit
boek te snel bij de uitgever terechtgekomen is, misschien wel met de bedoeling om
als eerste op de markt te komen. Diepgaander analyses van de relatie taal/ cultuur
en inkadering in de lopende discussie over ‘culturele identiteit’, ‘cultuurshock’,
‘interculturaliteit’ en ‘de multiculturele samenleving’ zouden dit boek een ruggengraat
gegeven hebben. Die ontbreekt nu.
Ludo Beheydt (Louvain-la-Neuve)

H. Bekkering en A.J. Gelderblom (red.) (1997). Veelstemmig akkoord.
Naar een nieuwe literatuurgeschiedenis. Verslag studiedag
literatuurgeschiedenis Den Haag, 17 januari 1997. Den Haag: Sdu
Uitgevers/Nederlandse Taalunie. Reeks Voorzetten nr. 52. 122 pp. f 24,80.
ISBN 90-12-08501-2.
Op 17 januari 1997 bood het gebouw van de Eerste Kamer in Den Haag ruimte aan
een ongewone vergadering. Een goede honderd neerlandici zaten er bijeen om van
gedachten te wisselen over mogelijkheden en wenselijkheden van een nieuwe,
omvattende Nederlandse literatuurgeschiedenis. Van die bijeenkomst biedt
Veelstemmig akkoord een verslag.
Het initiatief voor de vergadering ging uit van de Nederlandse Taalunie, die
daarmee gevolg gaf aan een advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren.
Dat advies kwam voort uit de in brede kring gevoelde nood aan een opvolger voor
Knuvelders vierdelige Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde,
dat zoals bekend inmiddels veertig jaar oud is. In de tussenliggende jaren is er op
theoretisch en methodologisch gebied zoveel veranderd in de literatuurstudie dat aan
een simpele aanvulling op Knuvelder allang niet meer te denken valt. De veeldelige
Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden onder redactie van Baur is nooit
voltooid en wordt dat ook
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niet meer. En het geruchtmakende Nederlandse literatuur, een geschiedenis (redactie
M.A. Schenkeveld-van der Dussen) uit 1993 is en blijft een uiterst kundig uitgevoerd
snipperboek, geen geschiedenis.
De gesprekken op 17 januari 1997 waren in drie blokken verdeeld. Het eerste blok,
over methodologische diversiteit, begon met een lezing van Dirk de Geest. Zijn
voorstel om te kiezen voor een functionalistische benadering vond instemming bij
de drie respondenten die na hem aan het woord kwamen (P.W.M. Wackers, M.A.
Schenkeveld-van der Dussen en A.M. Musschoot) en zo te zien ook in de
daaropvolgende algemene discussie. Uit de lezing van Goedegebuure later op de dag
bleek dat enkelen zich wel mordicus tegen zo'n benadering hebben uitgesproken,
maar in het verslagboek is daar niets van te merken. Het tweede blok, over grenzen
en geledingen van de Nederlandse literatuur, met lezingen van Frank Willaert, A.N.
Paasman, Hugo Brems en Eddy Grootes, maakte vooral duidelijk dat alle grenzen
en geledingen in het te schrijven literatuurhistorische verhaal weliswaar
geproblematiseerd en gethematiseerd moeten worden, maar dat het voor de hand ligt
pragmatisch uit te gaan van de traditioneel gehanteerde indelingen. Het derde blok,
met uiteenzettingen van Wiljan van den Akker, Jaap Goedegebuure, Karel Porteman
en Frits van Oostrom, ging over de plaats van de canon en de cultuurhistorische
inbedding van de literatuur. Hier kwamen tegengestelde tendensen naar voren: waar
vooral Goedegebuure pleitte voor almaar uitdijende multicontextuele kringen, wees
Van Oostrom erop dat in de mediëvistiek, waar de laatste decennia druk
gecontextualiseerd werd, een terugslag waar te nemen is en men zich weer meer op
afzonderlijke auteurs begint te richten. Afsluitend stelden A.J. Gelderblom en Greetje
van den Bergh vast, dat er blijkbaar eenstemmigheid heerste over de wenselijkheid
van een nieuwe literatuurgeschiedenis, dat de grote methodologische lijnen op vrij
algemene instemming konden rekenen en dat de Taalunie nu haar
‘voorwaardenscheppende’ rol zou trachten te vervullen. Uit de in Veelstemmig
akkoord bijgevoegde stukken blijkt dat, als alles naar wens verloopt, de nieuwe
geschiedenis over zo'n zes jaar gereed kan zijn. Omvang vijf à zes delen. Kosten
twee miljoen gulden of veertig miljoen frank.
Dat alles klinkt uitstekend, redelijk en gedegen. Toch een paar kanttekeningen. In
zijn lezing stelde De Geest dat het niet aan de literatuurgeschiedschrijvers is om de
canon vast te stellen. Het gaat om het natrekken van canoniseringsprocessen. Niet
iedereen was het daarmee eens. Riet Schenkeveld opperde dat een boek dat voor de
huidige lezer relevant wil zijn, niet om waarden heen kan. Ook in andere
uiteenzettingen was er sprake van de groten van onze literatuur die toch zeker ruim
aandacht moesten krijgen. De discussie bleef tussen de twee visies hangen. Daar
kwam de stelling bij dat literatuurgeschiedschrijving ook een vorm van culturele
zelfbeschrijving is, en bijgevolg ideologisch van aard, in onze huidige termen. Het
corpus dat op grond hiervan totstandkomt, bijvoorbeeld waar het geschriften van
vrouwen betreft, weerspiegelt de huidige opvattingen, die op het historisch materiaal
teruggeprojecteerd worden (demarginalisering als correctie op langdurige uitsluiting).
Daarmee komt het functionalistische uitgangspunt danig op de tocht te staan en wordt
literatuur toch gedefinieerd op
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grond van nu heersende prioriteiten.
Dergelijke tegenstellingen zullen pragmatisch worden opgelost. Inderdaad klinkt
in dit verslagboek herhaaldelijk de roep om bij alle getheoretiseer toch vooral de
pragmatische middenweg niet voorbij te lopen, of ‘niet door te schieten’. Dat is
jammer, want op die manier wordt de kans gemist om een bepaalde theoretische visie
consequent uit te werken en zo iets nieuws en verrassends te brengen. Maar misschien
is het bewandelen van een middenweg onvermijdelijk bij een standaardwerk dat
algemeen ingang hoopt te vinden en bovendien met overheidsgeld totstandkomt.
Dan is het wel ironisch dat alle sprekers en respondenten die op de Taaluniestudiedag
optraden, ook medeauteurs waren van Nederlandse literatuur, een geschiedenis, dat
juist geen geschiedenis was. Toen dat boek verscheen, viel te horen dat het bewust
fragmentarische ervan een postmoderne opvatting van literatuurhistorie in de praktijk
bracht. Nu staat in het advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren van
13 maart 1997 over het nieuwe handboek: ‘De postmoderne, bewust fragmentarische
aanpak wordt niet langer bepleit’ (p. 111). Aangezien de auteurs van Nederlandse
literatuur, geen geschiedenis de gecanoniseerde toplaag van de historische
literatuurstudie uitmaken, zullen zij een bepalende rol spelen bij de planning en de
uitvoering van de nieuwe geschiedenis. De vrolijke, narcistische gewaden van 1993
hebben zij blijkbaar afgelegd, of de ondertitel van Nederlandse literatuur was een
drukfout. De nieuwe literatuurgeschiedenis is het collectieve boetekleed voor een
postmoderne zonde.
Theo Hermans (Londen)

Stanislaw Predota en Siegfried Theissen (1997). Nederlandse en Poolse
fraseologismen en spreekwoorden. Wroclaw, Wydawnictwo Universytetu
Wroclawskiego. 184 blz. ISBN 83-229-1457-1
De auteurs presenteren 1758 alfabetisch op hoofdwoord gerangschikte, frequente
Nederlandse vaste verbindingen en proverbia en hun Poolse equivalenten. Bij de
Nederlandse uitdrukkingen worden de (gedeeltelijk) synonieme equivalenten of een
omschrijving in het Pools gegeven. Het boek bevat een trefwoordenregister en een
bibliografie. De uitgave is gebaseerd op Gebruikelijke Nederlandse uitdrukkingen,
spreekwoorden en zegswijzen (Liège, 1990) van Siegfried Theissen.
M.K.
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Van buiten de muren
Nieuwe koers voor Zuid-Afrikaanse neerlandistiek
Dr. Ena Jansen (Wits, Johannesburg)
Een overzichtsartikel over de neerlandistiek in Zuid-Afrika kan zich richten op een
verscheidenheid aan onderwerpen: de geschiedenis van het vak voor en na 1925 toen
Nederlands ophield een officiële taal van Zuid-Afrika te zijn, de relatie tussen
Afrikaans en Nederlands en tussen Afrikaners en Nederlanders (zie February, De
Graaff, Raidt en Schutte), recente neerlandistiekcongressen, workshops en publicaties.
Zuid-Afrika lijkt bovendien wel de bestemming voor intra muros neerlandici te zijn
geworden en ook daar is vast een verhaal over te vertellen. De afgelopen jaren
kwamen coryfeeën langs als A.L. Sötemann, M.A. Schenkeveld-van der Dussen,
Ton Anbeek van der Meijden, Jaap Goedegebuure, Marcel Janssens, M.J.G. de Jong,
H. van Gorp en K. Bostoen - te veel om op te noemen. Het aantal intramurale
neerlandici dat hier nog niet is geweest is misschien wel op de vingers van één hand
te tellen!
In Neerlandica extra Muros XXXIII, 3 (oktober 1995) schreef professor W.F.
Jonckheere van de Universiteit van Pietermaritzburg (jarenlang de Zuid-Afrikaanse
vertegenwoordiger in het IVN-bestuur) een overzicht ‘Vijfentwintig jaar neerlandistiek
in Zuid-Afrika’. Daarin werd uit de doeken gedaan dat de dagen van een
fiftyfifty-verdeling van Afrikaans en Nederlands aan Zuid-Afrikaanse universiteiten
voorgoed voorbij waren en dat het doceren van Nederlands zich in de laatste jaren
is gaan beperken tot cursussen waarin studenten kennismaken met enkele
hoogtepunten van de Nederlandse literaire canon in een veel kleiner deel van het
onderwijspakket dan voorheen. Bij dit alles moet in gedachten worden gehouden dat
de meeste universitaire docenten die zich met het Nederlands bezighouden
Afrikaanssprekend en vaak in eerste instantie docenten Afrikaanse taal- en letterkunde
zijn.
Jonckheere deed in 1995 de ronde bij een aantal universiteiten waar Nederlands
op het programma staat om hoogtepunten van het studievak uit de voorbije
vijfentwintig jaar aan te stippen: de Universiteiten van Suid-Afrika (UNISA), Pretoria,
Potchefstroom, Stellenbosch, Wes-Kaapland, Kaapstad, Port Elizabeth, Grahamstad,
Natal (Durban en Pietermaritzburg), Witwatersrand en de Randse Afrikaanse
Universiteit.
Tijdens de afgelopen drie jaar is de neerlandistiek aan de meeste van deze
universiteiten min of meer gehandhaafd, maar dit wordt steeds moeilijker. Er zijn
ook waardevolle officiële overeenkomsten tussen Zuid-Afrikaanse, Nederlandse en
Vlaamse universiteiten totstandgekomen. Zo hebben onder meer de Universiteiten
van Wes-Kaapland, Stellenbosch, Potchefstroom en Kaapstad overeenkomsten met
Leiden, Amsterdam en Gent, Pretoria met Utrecht,
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Antwerpen en Leuven, en Natal (Durban) met Brabant (Tilburg). De afgelopen jaren
hebben enkele studenten van deze universiteiten over en weer gestudeerd terwijl
docentenuitwisselingen ook regelmatig plaatsvinden.
Volgens de begrotingen voor 1995-1997 en 1998-2000 van de Nederlandse Taalunie
profiteert Zuid-Afrika van een soort ‘inhaalbeleid’. Het lijkt erop of de Taalunie
ertoe wil bijdragen dat de relevantie van kennis van het Nederlands in Zuid-Afrika
ook voor andere vakrichtingen wordt benadrukt, zodat niet alleen neerlandici baat
vinden bij de nieuwe relatie België-Nederland-Zuid-Afrika. Dankzij de ruime
financiële steun van de Taalunie zijn de afgelopen periode niet alleen congressen
financieel gesteund, maar alle departementen Afrikaans en Nederlands ontvangen
bibliotheeksubsidies en allerlei andere activiteiten zijn in gang gezet. Zo zijn er twee
kennisnetwerken (het Kaapse Forum en het Noordelijke Kennisnetwerk) met ieder
een eigen budget om onderzoeksprojecten te stimuleren en te coördineren, workshops,
het Boswell-nascholingsproject, een beursschema, en het Tydskrif vir Nederlands en
Afrikaans.
Aan de Zuid-Afrikaanse universiteiten zijn verzamelingen Nederlandse boeken en
tijdschriften vanwege de culturele boycot meestal onvolledig. Er is soms een lacune
van dertig jaar. Zuid-Afrika was zo'n taboe voor Nederlandse onderzoekers dat
Europa ook een gigantische achterstand heeft voor wat betreft de wetenschappelijke
bestudering van de Zuid-Afrikaanse samenleving. ‘Een hele generatie is op een
intellectueel hongerdieet geplaatst’, is wel eens beweerd. Naast de
universiteitsbibliotheken zijn er twee specifiek Nederlandse boekenverzamelingen
in Zuid-Afrika. De collectie van het Nederlandse Cultuurhistorische Instituut te
Pretoria is zeer omvangrijk, maar moet dringend gereorganiseerd worden en
toegankelijk worden gemaakt. In Kaapstad bestaat ook een Nederlandse bibliotheek,
de Boekerij ANV. Deze boekerij, opgericht door het Algemeen Nederlands Verbond,
heeft een verzameling van meer dan 25.000 Nederlandse en Vlaamse titels en is
aangesloten bij de centrale catalogus van de Staatsbibliotheek van Pretoria.
Drie ‘werkwinkels’ werden in Stellenbosch, Johannesburg en Potchefstroom
aangeboden om per jaar aan ongeveer vijfendertig taal- en letterkundigen uit het
gehele land de gelegenheid te geven tot een inhaalmanoeuvre op het gebied van de
neerlandistiek. Vanaf 1981 toen het cultureel akkoord opgeschort werd en er een
culturele boycot van kracht werd, was het namelijk voor veel Zuid-Afrikanen moeilijk
om de ontwikkelingen in Nederland goed te volgen. Tegelijk is de vakspecialisatie
binnen de neerlandistiek in de periode 1980 tot 1995 enorm toegenomen.
Tijdens de eerste werkwinkel in januari 1995 kwamen ontwikkelingen in de sector
letterkunde aan de orde. Nederlandse literatuur na 1980 werd behandeld door Ad
Zuiderent van de Vrije Universiteit Amsterdam, Vlaamse literatuur na 1980 door
Hugo Brems van de Katholieke Universiteit Leuven, koloniale en postkoloniale
literatuur door Bert Paasman van de Universiteit van Amsterdam
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en historische letterkunde door Arie Gelderblom verbonden aan de Universiteit
Utrecht. In januari 1996 werd als vervolg op de eerste succesvolle werkwinkel een
cursus georganiseerd waarin taalverwervingsproblemen aan bod kwamen. De docenten
waren Frank en Carel Jansen uit Utrecht, Kees Groeneboer uit Jakarta (over het
Nederlandse taalbeleid in het toenmalige Nederlands-Indië) en Marleen Coutuer uit
Gent over het onderwijzen van Nederlands als vreemde taal. In januari 1998 waren
de workshopbegeleiders Marita Mathijsen, Universiteit van Amsterdam, over
editietechniek, Joris Vlasselaers, Katholieke Universiteit Leuven, over culturele
geschiedenis, Fred Truyen, eveneens uit Leuven, over computers, Internet en de
neerlandistiek en Joost Kloek, Universiteit Utrecht, over geschiedenis en
literatuurstudie.

Congressen
De departementen Afrikaans en Nederlands hebben intern steeds meer te kampen
met krimpende studentenaantallen en dat heeft weer gevolgen voor de
docentenbestanden en de mogelijkheid om gevarieerde studiepakketten aan te bieden.
De gevaarlichten branden nu zo fel dat er een speciaal colloquium over de toekomst
van de neerlandistiek in juni 1997 door de Nederlandse Taalunie in KwaZulu-Natal
bij Itala Lodge werd aangeboden. Een omvangrijke inventarisatie is toen gemaakt
van de huidige ontwikkelingen. Ongeveer negentig mensen verbonden aan zeventien
instanties voor hoger onderwijs binnen en buiten Zuid-Afrika hebben in een prachtig
natuurgebied vergaderd, maar waren vaak pessimistisch gestemd. De Handelingen
van deze bijeenkomst onder redactie van professor Jacques van der Elst zullen een
indruk geven van de ingrijpende veranderingen waaraan tertiair onderwijs in
Zuid-Afrika is blootgesteld - een van de redenen waarom ook de neerlandistiek in
Zuid-Afrika onder druk staat.
De algemene opvatting was dat allerlei noodmaatregelen getroffen moeten worden.
Zo werd betoogd dat de aanwezige kennis en expertise verdeeld moet worden over
de verschillende universiteiten: deskundigheid op een bepaald gebied mag niet langer
het exclusief bezit van één departement blijven, maar zou ook voor andere
departementen beschikbaar moeten zijn. Rondreizende docenten zouden een oplossing
kunnen zijn indien docentenposten Nederlands beperkt worden. Duidelijk werd dat
de toekomst van de neerlandistiek in Zuid-Afrika staat of valt met de toekomst van
het Afrikaans. Een testcase was de strijd die in juli en augustus 1997 gevoerd moest
worden om de Departementen Afrikaans en Nederlands aan de Universiteit van Natal
(Durban en Pietermaritzburg) open te houden. Alleen dankzij een intensieve actie
waarbij meer dan driehonderd protestbrieven, onder meer van de Taalunie en
neerlandici uit de gehele wereld werden ontvangen, is het gelukt - tot een volgende
ronde over drie jaar...
De positie van het Afrikaans is sinds 1994 erg veranderd omdat die taal toen een van
de elf officiële talen is geworden en niet meer samen met Engels bevoorrecht wordt
boven de andere Afrika-talen. Om op de veranderde stiuatie
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in te spelen zijn allerlei voorstellen bij Itala gedaan. De neerlandistiek zou zich meer
publieksvriendelijk moeten opstellen, onder andere door het aanbieden van cursussen
‘zaken-Nederlands’ of ‘Nederlands als bronnentaal voor archivarissen en juristen’.
Men zou zich meer moeten richten op de in en over Afrika geschreven Nederlandse
literatuur en zich meer bewust moeten zijn van de banden met Indonesië, Suriname
en de Antillen en in samenhang daarmee cursussen ‘postkoloniale letterkunde’
aanbieden.
Vernon February (Afrika Studiecentrum, Rijksuniversiteit Leiden en Universiteit
van Wes-Kaapland) wees er al in het Voorwoord bij Taal en Identiteit: Afrikaans &
Nederlands (1994) op dat het afschaffen van de apartheidswetten tal van
mogelijkheden had gecreëerd voor Zuid-Afrikaanse academici om wederom toegang
te hebben tot Nederland. Het boek is een bundeling van referaten gehouden tijdens
een congres in Leiden waarbij de relatie tussen het Afrikaans en het Nederlands
geanalyseerd werd tegen de achtergrond van de veranderende omstandigheden in
Zuid-Afrika sinds 1990. ‘Het lag in de bedoeling om verschillende aspecten van de
Afrikaanse taal die vaak doodgezwegen werden in de handleidingen kritisch onder
de loupe te nemen. Bovendien was de conferentie een poging om bij te dragen tot
het democratiseringsproces in dat land. Maar het was vooral erop gericht om de
relatie Afrikaans-Nederlands te bezien, nu niet vanuit een gevoel van
stamverwantschap, maar met het oog op de nieuwe culturele banden met een
democratisch, non-raciaal Zuid-Afrika.’
En dat was dringend nodig want Zuid-Afrika was, zoals bekend, heel lang
geïsoleerd. Het eerste neerlandistiekcongres in Zuid-Afrika werd in 1978 aan de
Universiteit van de Witwatersrand in Johannesburg gehouden en tijdens de lange
culturele-boycotjaren waren de congressen wel academisch-waardevol maar toch in
hoofdzaak low key interne aangelegenheden. Sinds de geboorte van het ‘Nieuwe
Zuid-Afrika’ in 1990 is het tij echter gekeerd en vonden congressen in mainstream
internationaal verband plaats: in Potchefstroom (1991), Umhlanga Rocks bij Durban
(1992) en in Bloemfontein (1995).
In Bloemfontein spraken eenendertig buitenlandse neerlandici: voornamelijk uit
Nederland en België, maar ook uit de VS, Bulgarije, Tsjechië, Polen, Italië en India.
De overige referaten - nog eens drieëntwintig - werden voorgedragen door taal- en
letterkundigen van Zuid-Afrikaanse universiteiten. ‘Taal, letterkunde en samenleving’
was als overkoepelend congresthema aangekondigd en er waren referaten in drie
categorieën: Nederlandse taal - en letterkunde in een meertalig, multicultureel kader;
Normering en standaardisering in de Nederlandse taal- en letterkunde en Theorie en
praktijk in de Nederlandse taal- en letterkunde. Het aanbod aan onderwerpen was
dan ook zeer gevarieerd. Ter discussie stond niet of de neerlandistiek een plaats heeft
in Zuid-Afrika, maar hoe, en of er geleerd kan worden van de toenemende
multiculturele taalsituaties in België en Nederland. Methodologische en
historisch-comparatistische werkwijzen waren aan de orde van de dag.
Globaal waren er vier typen lezingen te onderscheiden: die waarin een bepaald
werk of tijdvak op een ouderwets degelijke manier onder de loep werd
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genomen; die waarin er op de overeenkomsten of vaak juist op de verschillen werd
gewezen tussen Nederlandse en Afrikaanse teksten en taalkundige verschijnselen;
lezingen waarin het onderricht van de Nederlandse taal en de examens voor het
Certificaat Nederlands als Vreemde Taal van de Taalunie centraal stonden, en lezingen
waarin ontwikkelingen op het gebied van onder meer spellingstandaardisering en
tekstedities aan bod kwamen, of technische middelen als de Short-Title Catalogue
Netherlands. Twee referenten hielden zich respectievelijk bezig met Vlaamse
tropendrama's uit het voormalig Belgisch Kongo en met de discussie over slavernij
in Nederlands-Indië, terwijl Siegfried Huigen van Stellenbosch een lezing hield
waarin hij een richting aangaf voor de Neerlandistiek in Zuid-Afrika die, zoals in
Itala duidelijk werd, belangrijke gevolgen had voor de manier waarop tal van
neerlandici het vak inmiddels benaderen.

‘Verminkt beeld’
Huigen liet in zijn lezing, ‘Het verminkte beeld en de verscholen teksten: episodes
uit de Zuid-Afrikaanse (literatuur) geschiedenis’, zien hoe de Zuid-Afrikaanse
neerlandistiek een eigen en zinvol studiegebied voor zichzelf kan afbakenen. Met
‘het verminkte beeld’ verwees Huigen naar het enige standbeeld dat ooit voor de
Nederlandse taal is opgericht. Het staat in het Oost-Kaapse Burgersdorp en was
bedoeld om te herdenken dat het Nederlands sinds 1882 weer in het Kaapse parlement,
naast het Engels, mocht worden gebruikt. De meeste mensen denken dat het beeld
is opgericht voor het Afrikaans. Tijdens de Boerenoorlog werd het gesloopt door de
Engelsen. Inmiddels was men vergeten waar het originele standbeeld was gebleven,
maar toevallig werd het in 1939 op een vuilstortplaats ontdekt. Het werd naar
Burgersdorp gebracht en schuin achter de kopie opgesteld. Huigen legde de
miskenning van de oorspronkelijke bestemming van het originele beeld metaforisch
uit: het zou verwijzen naar de toestand van een omvangrijke verzameling geschriften
die in Zuid-Afrika in het Nederlands zijn geschreven. ‘Ze bestaan ergens, maar
niemand merkt ze op. Ze gaan schuil onder het Afrikaans.’ Er is namelijk binnen de
neerlandistiek - vooral vanuit letterkundige hoek - de laatste vijftig jaar weinig
aandacht besteed aan het feit dat het Nederlands vanaf 1625 tot 1925 in Zuid-Afrika
gold als kerktaal, vergadertaal en schrijftaal. Vakmethodologie en politiek zijn daar
de oorzaken van. Volgens Huigen lagen twee overtuigingen veel te lang ten grondslag
aan de literatuurbeoefening in de Zuid-Afrikaanse departmenten Afrikaans en
Nederlands: dat er schone letteren, fictie dus, liefst zeer recent, bestudeerd moet
worden; en dat de raison d'être van het bestuderen van de Nederlandstalige literatuur
gelegen is in de mogelijkheid voor Zuid-Afrikanen een ‘venster op Europa’ te openen.
‘De Nederlandse geschriften uit Zuid-Afrika worden zodoende twee keer, misschien
wel drie keer, over het hoofd gezien: ze zijn meestal niet mooi, in veel gevallen niet
fictief en ze behoren niet tot de Europese literatuur.’ In de jaren dertig was daar
trouwens wél belangstelling voor. Dat kon toen nog omdat literatuurhistorici als
Elizabeth Conradie met een nationalistisch oog naar het literaire verleden keken.
Volgens haar was in de
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vroege Nederlandse geschriften, reeds vanaf de dagboeken van Jan van Riebeeck,
een bijzonder zuivere Afrikaanse volksgeest te vinden. Een nationale Afrikaanse
letterkunde met een lange traditie kon worden geponeerd. In moderner tijden waarin
de representatie en de effecten van representatie belangrijk wordt gevonden, zijn
deze vergeten Nederlandstalige Zuid-Afrikaanse geschriften dus opnieuw interessant.
Een werkgroep Nederlandstalige Zuid-Afrikaanse literatuur is in januari 1998
binnen de Maatschappij der Nederlandse letterkunde opgericht.
Twee recente nummers van het Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans (december
1996 en juli 1997) hebben dan ook als thema ‘koloniale en postkoloniale discours’
waarin boeiende artikelen zijn opgenomen zoals Ad Biewenga's ‘Alfabetisering aan
de Kaap de Goede Hoop omstreeks 1700’ en Jean Kommers' ‘Koloniale etnografie
en antropologie’. Het tijdschrift staat onder de auspiciën van de Suider-Afrikaanse
Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN) die in augustus 1993 in Potchefstroom is
opgericht. Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar en is nu in zijn vierde jaargang.
Jonckheere was de eerste hoofdredacteur, S. Huigen leidt sinds december 1996 de
redactie.
In 1998 vindt van 7-11 juli in Kaapstad het 9de Zuid-Afrikaanse neerlandistiekcongres
plaats - het derde in het nieuwe internationale verband. Het onderwerp is ‘Fin de
Millennium: sloten en sleutels, slotakkoorden en slotcodes’. Met deze invalshoek
kunnen onderwerpen over de Nederlandse letterkunde, taalkunde, taalbeheersing en
culturele studies worden voorgelegd. In de derde editie van de IVN-krant 1997 zijn
bijzonderheden te vinden over aanmelding, kosten, enz. Informatie is verder te
verkrijgen bij dr. Rolf Wolfswinkel van de Universiteit van Kaapstad (Fax
00-27-21-650 4032; e-mail: wolf@beattie.uct.ac.za).
Alhoewel de neerlandistiek in Zuid-Afrika niet expliciet valt onder het nieuwe
cultureel akkoord tussen Zuid-Afrika en Nederland is het voor de toekomst van het
vak belangrijk dat niet alleen maar voor de hand liggende contacten met slechts de
(blanke) Afrikaanstalige groep worden aangehaald. Het Nederlands en de
neerlandistiek kunnen in Zuid-Afrika een groter draagvlak krijgen als men meer oog
krijgt voor de verschillende varianten van het Afrikaans en als rekening gehouden
wordt met de multiculturaliteit ook in de Nederlandssprekende gebieden. Een culturele
week, georganiseerd door het Afrikaanstalige Vrije Weekblad in 1992 was een goed
begin. Daar waren Surinaamse en Antilliaanse schrijvers van de partij, tezamen met
Freek de Jonge en de multiculturele Dogtroep.
In de culturele relaties tussen Zuid-Afrika en Nederland is het van belang dat de
gemeenschappelijke talen, Afrikaans en Nederlands, niet als enige basis van
uitwisseling worden gezien en vooral niet zoals gesproken door alleen maar blanke
Afrikaners en Nederlanders. Het was daarom belangrijk dat het congres, georganiseerd
door de IVN in januari 1994 in Amsterdam over ‘Afrikaans in een veranderende
context: taalkundige en letterkundige aspecten’ hieraan
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aandacht schonk. Aan het eind werd eenstemmig een resolutie aangenomen waarin
gevraagd wordt de culturele banden tussen Zuid-Afrika, Nederland en België weer
te herstellen, maar dan wel zo dat het multiculturele karakter van Zuid-Afrika hierin
volledig gereflecteerd zal worden. Ongeveer zo is het geformuleerd in het Cultureel
verdrag dat in september 1996 werd ondertekend door koningin Beatrix en president
Mandela.
Een gezegde dat vroeger vaak werd gehoord: dat Nederlands voor Afrikaans een
venster biedt op Europa, wordt de laatste tijd vaak omgekeerd: Afrikaans vormt voor
Nederlandssprekenden een venster op Afrika. Hierdoor worden de euroen
afrikacentrische benaderingen van Afrikaans geïncorporeerd. Het is dan ook heel
opvallend dat er in steeds meer extra-murale instituten Nederlands belangstelling is
voor het Afrikaans. Dat blijkt bijvoorbeeld aan Amerikaanse universiteiten, in
Schotland, Polen, Tsjechië, Rusland, Duitsland en Hongarije. Ook deze neerlandici
kunnen veel hebben aan Zuid-Afrika als een nieuw ‘afzetgebied’ maar ook als een
opnieuw-ontdekt ‘wingewest’.
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[Neerlandica extra Muros - oktober 1998]
De nieuwe ANS
Reinier Salverda (Londen)
1. Inleiding
In augustus 1997 lag er bij het IVN-congres in Leiden al een aankondiging, en in
november verscheen zij dan, dertien jaar na de eerste druk: de nieuwe ANS (Algemene
Nederlandse Spraakkunst). Net als in 1984 leverde dit ook nu weer veel publiciteit
in kranten en weekbladen op. De meeste binnenlandse recensies (Balk (1997), Claes
(1997) en Permentier (1997)) besteden aandacht aan het feit dat deze ‘taalbijbel’
(Rotterdams Dagblad van 1 november 1997) ingrijpend is herzien en flink in omvang
toegenomen, van 1300 pagina's in één deel in 1984 naar ruim 1800 in twee kloeke
delen nu, elk met uitvoerige inhoudsopgaven en registers. Deel 1 behandelt de
woordsoorten en de woordvorming, deel 2 de syntaxis en meer algemene
verschijnselen zoals nevenschikking, samentrekking, modaliteit, negatie en
aspectualiteit.
Hier bespreek ik deze nieuwe editie als wetenschappelijk naslagwerk voor
extramurale neerlandici. Eerst bekijk ik een viertal onderwerpen, respectievelijk in
de syntaxis, de fonologie, de morfologie en de semantiek, en vergelijk de behandeling
daarvan met die in de eerste druk. Daarna bespreek ik de algemene principes en de
praktische bruikbaarheid van de nieuwe ANS. Ten slotte ga ik kort in op de vraag
hoe het verder moet na de ANS.

2. Vier peilpunten
Om te beginnen dan de syntaxis, al in de eerste druk een van de sterkste onderdelen
van de ANS. De beschrijving van de woordvolgorde in de Nederlandse zin wordt in
deze nieuwe editie verfijnd en uitgebreid, en aan de twee basisprincipes van de
Nederlandse woordvolgorde (dat van de polen en het links-rechts-principe) worden
op p. 1245 nog twee nieuwe toegevoegd, respectievelijk het inherentie- en het
complexiteitsprincipe. Hoofdstuk 21.3 behandelt het begin van de zin, en beschrijft
in detail wat er allemaal mogelijk is op de eerste zinsplaats van Nederlandse
hoofdzinnen, links dus van de persoonsvorm - en dat is veel meer dan bijvoorbeeld
in het Engels. In de eerste druk telde dit hoofdstuk 35 bladzijden, in de nieuwe editie
zijn dat er 44 geworden. Ook het aantal voorbeeldzinnen steeg, en wel van 397 naar
516. Anders dan vroeger zijn die nu allemaal per paragraaf doorlopend genummerd.
De indeling van het hoofdstuk wordt duidelijk gemarkeerd door een heldere opmaak.
Er zijn flink wat kruisverwijzingen naar andere onderdelen van de grammatica
(bijwoorden, pronomina, preposities, modale bepalingen, de structuur van nominale
en verbale constituenten) die bij vooropplaatsing betrokken kunnen zijn. Er zijn
nieuwe paragrafen over zinnen waarin delen van het gezegde - zoals infinitieven,
deelwoorden, etc.
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- vooropstaan (cf.(1)); zinnen met inherente elementen in eerste positie(2); en
vooropplaatsing vanuit bijzinnen(3). Zulke zinnen worden geanalyseerd in termen
van Paardekoopers begrip ‘splitsing’:
(1) Herkend had ik hem als spreker op een vroegere openbare vergadering (J. Saks,
Kritische Herinneringen. 1977 [1929], p. 28)
(2) Af zal het nooit zijn
(Mr. J. Donner, in: Met het oog op morgen, Radio Nederland I, 27 januari 1998)
(3) ...een oude koe, die hij wist dat Van Schermbeek hoogst ongaarne uit de sloot
haalde
(P.A. Daum, De Van der Lindens c.s.. 1997 [1886], p. 54)

De inleiding in 21.3.1 is uitgebreid met een geheel nieuw stuk over de informatieve
waarde van elementen in beginpositie. Een interessante vernieuwing is verder dat
de beschrijving niet meer primair in termen van ‘gemarkeerd/ongemarkeerd’ is
gesteld, maar systematisch wordt opgebouwd vanuit het links-rechts-principe. Waar
nodig worden daarbij de relevante intonatie- en accentgegevens vermeld. Ook wordt
aandacht besteed aan de uitzonderingen op de regel dat er in die eerste positie slechts
plaats is voor een enkel zinsdeel. Door deze inhoudelijke vernieuwingen alsook door
de sterk verbeterde organisatie en presentatie geeft hoofdstuk 21.3 nu een veel betere
beschrijving van vooropplaatsing en topicalisatie. Daarbij is goed gebruikgemaakt
van de vakliteratuur van de afgelopen halve eeuw (alleen ontbreekt een verwijzing
naar Paardekoopers belangrijke artikel uit 1968, evenals naar Kloosters
‘Bananenzinnen’ uit 1989). Voorlopig zijn we nog lang niet uitgestudeerd op de
merkwaardige verschijnselen die met de eerste zinsplaats in het Nederlands te maken
hebben, maar wel hebben we nu dankzij de beschrijving in de nieuwe ANS, de meest
gedetailleerde die ik ken, een veel scherper beeld van de complexiteit van dit
probleem.
Ten tweede, op fonologisch gebied is de ANS verbeterd door opname van een beknopte
klankleer, die het best is te gebruiken in combinatie met een uitspraakwoordenboek
als Zonneveld (1999). Hoofdstuk 1.1 behandelt de klinkers en medeklinkers van het
hedendaagse Standaardnederlands, en introduceert het onderscheid
‘stemloos/stemhebbend’ als basis voor de latere behandeling van de regel van 't
kofschip bij de vorming van de verledentijdsvorm van de werkwoorden. Verder bevat
dit openingshoofdstuk een korte inleiding over woordklemtoon, ter voorbereiding
op wat in hoofdstuk 12 wordt gezegd over accentverschuiving bij de afleiding van
nieuwe woorden, zoals bijvoorbeeld in Mohammed - mohammedaan,
elektrisch-elektriseren, en misdaad-misdadig. Maar ook op allerlei andere plaatsen
in de ANS is informatie te vinden over de rol van accentuering bij bijvoorbeeld
negatie, partikels, vooropplaatsing en de pronomina.
Minder tevreden ben ik over de behandeling van woordgroeps- en zinsaccent. Via
het register (maar dan wel bij de ingang ‘accent’, en niet bij ‘klemtoon’) zijn
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de begrippen ‘groepsaccent’ en ‘zinsaccent’ wel te vinden. Ze komen echter pas aan
de orde op p. 1238 in deel 2. Het is vreemd dat daar in hoofdstuk 1.1 niets over wordt
gezegd, terwijl er toch net zo goed als bij het woordaccent regelmatige
accentverschuivingen mee verbonden kunnen zijn. Deze materie, vaak een valkuil
voor anderstaligen, is goed inzichtelijk te maken aan de hand van het
‘hangmat’-principe van Trommelen en Visch (1992), dat laat zien hoe bij combinatie
van woorden de basisklemtoon volgens vaste regels verschuift: zo heeft het woord
gastvrij in het woordenboek en bij predicatief gebruik het hoofdaccent op vrij, maar
bij attributief gebruik in een woordgroep als een gastvrij huis verschuift dit naar links
en valt dan op gast. Zoals Booij laat zien in zijn monografie van 1995 over de
fonologie van het Nederlands, komen dergelijke klemtoonverschijnselen wel vaker
voor in de syntaxis. Zijn boek wordt echter niet genoemd. Ook wordt bij de
behandeling van de informatieve geleding van de zin in hoofdstuk 21.1.2 niet
verwezen naar de publicaties van Gussenhoven (1983) en Keysper (1984). De ANS
zelf geeft op p. 1386 interessante voorbeelden van de relatie tussen zinsaccent en
achteropplaatsing. Gezien deze duidelijke grammaticale relevantie was een inleidende
paragraaf hierover in hoofdstuk 1.1 op zijn plaats geweest.
Ten derde, een sterk punt op semantisch gebied is de behandeling in het nieuwe deel
2 van algemene verschijnselen zoals nevenschikking en samentrekking, en de opname
van nieuwe hoofdstukken over lastige kwesties als aspect en modaliteit. Hierbij
komen tal van subtiele nuances in het Nederlandse taalgebruik aan de orde, waarbij
de ANS zelf al wijst op ‘de complexiteit van dit onderwerp en het feit dat op dit
gebied nog veel onderzoek verricht moet worden’ (p. 1665). Voor dit onderzoek legt
de nieuwe ANS overigens een solide basis, enerzijds door haar overvloedig
voorbeeldmateriaal, waaronder zinnen als Joris kan ziek zijn, Woon maar eens in
een kamer van twee bij twee, en Het belooft mooi weer te worden, anderzijds ook
door heel precies te analyseren wat een spreker met een bepaalde zin uitdrukt of te
kennen geeft, en hoe die zin al of niet in een bepaalde context past.
In het nieuwe hoofdstuk 29 staat nu alles bij elkaar over negatie. Allereerst de
uiteenlopende taalvormen (morfemen, woorden en constituenten) die bij de
uitdrukking van negatie betrokken zijn; dan ook kwesties als het gebruik van alleen,
alleen maar en pas; daarnaast negatief-polaire constructies met nauwelijks, ook maar
of laat staan; verplichte ontkenning (met een duidelijke kruisverwijzing naar hoeven
en moeten in hoofdstuk 18); en het gebruik van niet, geen dan wel niet een. De rol
van deze negatie-elementen wordt in de nieuwe ANS beschreven in termen van het
bereik van een ontkenning, de relatie tot eventuele supposities, en de interactie met
intonatie en accentuering van de zin.
Deze overzichtelijke behandeling maakt nieuwsgierig naar meer. Bij de zinnen
met dubbele ontkenning miste ik bijvoorbeeld een opmerking over indirecte
bevestiging in formeel taalgebruik bij stijlfiguren als Het is niet onmogelijk dat, of
Er is niets ontoelaatbaars gebeurd. Zinnen als Ik heb niks
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geen zin om te solliciteren noemt de nieuwe ANS op p. 1642 ‘uitgesloten’ en ‘in strijd
met de regels’, omdat niks en geen hier hetzelfde bereik hebben en samen fungeren
als een negatie-element. Dit oordeel vind ik te eenzijdig logisch gekleurd. Ik zie dit
eerder als zeer informele spreektaal, waarin niks, analoog aan adverbia als helemaal
of absoluut, fungeert als emotioneel-herhalende versterking van de ontkenning. Een
ander onderwerp waarover ik meer zou willen weten is de vaak zeer wenselijke
aanwezigheid van een negatie-element bij ongewone vooropplaatsingen in hoofdstuk
21.3, in zinnen als(2), Koffie mag hij van de dokter niet drinken en Zien lachen heb
ik hem nog nooit.
Mijn vierde peilpunt ligt op het terrein van de morfologie. Het nieuwe hoofdstuk 12
behandelt in honderdvijftig bladzijden de vorming van nieuwe werkwoorden,
substantieven, adjectieven en bijwoorden in het Nederlands. Wat in de eerste druk
nog verspreid lag over de verschillende aan die woordsoorten gewijde hoofdstukken
staat hier nu systematisch bijeen, waarbij ook nieuwe onderdelen zijn toegevoegd
over acroniemen (maar zonder bobo's), over werkwoorden op -eer (duel > duelleer),
en over adverbia als rijkelijk, normaliter, blindelings, heelhuids en groepsgewijs. De
beschrijvingen in dit hoofdstuk verschaffen systematisch informatie over de
verschillende woordvormingsprocessen, met consequente aandacht voor betekenis,
accentuering, productiviteit en gebruik van affixen, en voor beperkingen waaraan
deze processen gebonden kunnen zijn. Waar mogelijk worden suffixen semantisch
gegroepeerd, bijvoorbeeld bij de afleiding van vrouwelijke persoonsnamen als
advocate, barones, boerin, kasteleinse, kapster, tuinierster en masseuse. Wel zou op
p. 670 de behandeling van het keuzeprobleem bij het achtervoegsel -ster sterker
kunnen door toevoeging van frequentiegegevens. Uit Nieuwborgs Retrograde
Woordenboek (1969) bijvoorbeeld blijkt dat het type avonturierster zeer weinig
voorkomt (minder dan 20 keer). Het type wandelaarster is al veel frequenter (180
keer); maar bij de overweldigende meerderheid (zo'n 1400 keer) wordt -ster direct
toegevoegd achter de stam van werkwoord (liefhebster) of adjectief (vrijwilligster).
Na hoofdstuk 12 wordt deel 1 afgesloten met een uitvoerige lijst van
aardrijkskundige namen en daarvan afgeleide adjectieven en inwonernamen. Deze
lijst weerspiegelt de veranderingen in de wereld sinds 1984. Verdwenen zijn
bijvoorbeeld Berberije, Funafuti, Gulik, Maagdenburg, Oost-Timor, Port Victoria
en Sovjetunie. Nieuw zijn onder meer Alofi, Dusjanbe, Garapan, Stanley en Tallinn.
Ik miste Ambonees (en andere Oost-Indische namen), Jordanees, Lemmer, Mokumer,
Randstedelijk, Tsjetsjenië en West-Fries. Van de informatieve noten noem ik speciaal
die bij Vlaanderen op p. 779. Aan die bij Saksen op p. 773 kan toegevoegd worden
dat ook het Nedersaksisch nu erkend is als een officiële taal in Nederland.

3. Algemene aspecten
Naast deze vier concrete grammaticale onderwerpen is er dan het zeer verbeterde
hoofdstuk 0, waarin een algemene inleiding wordt gegeven over standaardtaal,
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norm en varianten in het Nederlands, over de ANS als descriptieve grammatica en
over het gebruik van labels bij de beoordeling van taalgegevens. Het label ‘uitgesloten’
bijvoorbeeld helpt de lezer om ex negativo een scherp beeld te krijgen van wat er
wel en niet kan in de standaardtaal, en daarmee wordt de onveranderlijke kern van
de standaardtaalgrammatica scherp afgebakend te midden van de veelsoortige variatie
die het Nederlands kenmerkt. Om die variatie verder in kaart te brengen worden in
dit hoofdstuk nieuwe labels geïntroduceerd, zoals ‘twijfelachtig’, ‘(in)formeel’ en
‘regionaal’, waarmee gradaties van acceptabiliteit aangegeven worden.
Taalverschijnselen met het label ‘(in)formeel’ bijvoorbeeld vallen buiten de
standaardtaal.
Ze vallen echter zeker niet buiten de taalbeschrijving, en dat is een van de
aantrekkelijkste kanten van de ANS. In hoofdstuk 5.2 bijvoorbeeld, waar het gaat om
de persoonlijke pronomina en aanspreekvormen, een van de meest bestudeerde
onderwerpen in de Nederlandse taalkunde van de twintigste eeuw, wordt opgemerkt:
‘Het is niet mogelijk het gebruik van de JE- en U-vormen hier volledig te beschrijven,
daarvoor bestaan er in het Nederlandse taalgebied te veel streekgebonden, maar
vooral ook maatschappelijke en persoonlijke verschillen. Bovendien is dit gebruik
aan een voortdurende evolutie onderhevig.’ (ANS, p. 240) Dat neemt niet weg dat
de ANS vervolgens wel degelijk een aantal algemene tendenties aangeeft, waarmee
de feitelijke regionale en sociale variatie in het Nederlands zo nauwkeurig mogelijk
in beeld wordt gebracht.
De instabiliteit die we hier aantreffen binnen het grammaticale systeem van het
Nederlands staat niet los van de voortgaande informalisering in de samenleving in
het algemeen. In dit verband is het bijzonder nuttig dat de nieuwe ANS het via de
ingang ‘informeel’ in het register mogelijk maakt om na te trekken wat er in alledaags
taalverkeer mogelijk is maar (nog) buiten de standaard valt, zoals in Jan z'n fiets is
gestolen, Hij gaat altijd met van die rare mensen om, en Met mij erbij had dat zeker
niet gebeurd. Zinnen als(4) noemt de(5) noemt de ANS ‘informeel taalgebruik’, waar
het label ‘informele spreektaal’ me juister lijkt:
(4) Brutaliteit ben ik bepaald niet op gesteld
(5) [-] dacht je eigenlijk niet over
Duidelijk is het register op dit punt bij de herziening sterk verbeterd. Hetzelfde zien
we wanneer we nagaan wat er in de ANS te vinden is over regionale varianten, d.w.z.
Nederlands taalgebruik dat is gemarkeerd als gangbaar in een bepaald deelgebied en
dat daarom buiten de algemene standaard valt. De nieuwe en bijzonder uitvoerige
ingang op ‘regionaal’ voert naar allerlei lexicale en syntactische tegenstellingen
binnen het Nederlandse taalgebied, niet alleen tussen Noord en Zuid, maar ook tussen
Oost en West, zoals in Ik geloof dat Karel de auto is wezen ophalen (West), We
deden altijd meteen na het eten afwassen (Oost) en Christine zal pas morgen kunnen
naar huis komen (Zuid). Wie deze en andere ingangen in het register natrekt, krijgt
een boeiende rondleiding langs de rafelranden van de norm in de Nederlandse
standaardtaal. Stof genoeg voor een interessante serie lessen over regionale variatie
en sociale
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dynamiek binnen het Nederlandse taalsysteem.
Behalve door dit sterk verbeterde register wordt de informatie in de ANS ook
toegankelijk gemaakt door de uitvoerige inhoudsopgaven per hoofdstuk. Nu is er
door Liesbeth Koenen in haar recensie van de ANS in NRC-Handelsblad van 24
januari 1998 geklaagd dat de ANS voor leken toch moeilijk toegankelijk blijft. Deze
klacht weerspiegelt, denk ik, de achteruitgang in grammaticale kennis onder
Nederlandstaligen, een situatie die er niet beter op zal worden nu de taalkunde is
geschrapt uit het curriculum voor de tweede fase van het voortgezet onderwijs. Maar
ook anderstaligen, die vanuit een heel andere taalachtergrond c.q. linguïstische traditie
naar het Nederlands komen, worstelen nogal eens met de grammaticale termen en
begrippen waarin de kennis over de structuur van het Nederlands in de ANS is vervat.
Er is in het ruim zeventig bladzijden tellende register bijzonder veel te vinden, maar
je moet dan wel weten wat je zoekt, en vooral ook onder welke termen en begrippen
het betreffende taalverschijnsel opgenomen zou kunnen zijn. Dit is een reëel probleem
en het zou goed zijn als de ANS, net als bijvoorbeeld Van Dale's Woordenboek
Hedendaags Nederlands of de grammatica van Donaldson (1997), hierin zou voorzien
door opname van een grammaticaal glossarium waarin de gangbare terminologie
wordt verduidelijkt met een korte eerste uitleg die tevens kan dienen als systematische
wegwijzer naar het register.
Belangrijk is verder de lijst van Geraadpleegde literatuur achterin deel 2, waarin
overigens de letter U van Uhlenbeck, Uit den Boogaart en Uijlings is weggevallen.
De wel in de lijst opgenomen taalkundige literatuur - waaronder ook de extramurale
publicaties van Donaldson, Kirsner, Shetter, Lagerwey, Fletcher, Henrard, Brachin,
Czochralski, Snel-Trampus, Rigelsford en Vismans - Is systematisch toegankelijk
gemaakt door verwijzingen aan het eind van elk hoofdstuk. Aan het eind van
hoofdstuk 12.3 staan echter alle verwijzingen naar de relevante morfologische
literatuur enkel in alfabetische volgorde, zonder aanduiding van deelonderwerpen
als de diminutief of de vrouwelijke persoonsnamen. Een merkwaardige uitzondering
vormt het inleidende hoofdstuk 0, dat het moet stellen zonder literatuuropgave. De
standaardiseringsproblematiek wordt dus behandeld zonder verwijzing naar de
publicaties van sociologen als Goudsblom (1964) en De Swaan (1990) of van
taalkundigen als Daan e.a. (1985), De Vries (1987) en Willemyns (1987). Ook de
receptie van de eerste druk wordt hier besproken zonder verwijzing naar bijvoorbeeld
het themanummer van Forum der Letteren (Verhagen & De Vries 1987), de kritische
serie artikelen van Smits, Stuurman, Zonneveld en Daan in De nieuwe taalgids
(jaargang 79 en 80) of de reactie van Van den Toorn (1989).
Nieuw is ten slotte de veel sterkere adviesfunctie in deze herziene uitgave. Heel
vaak maakt de ANS duidelijk hoe de norm ligt door met voorbeelden te laten zien
wat er ‘uitgesloten’, respectievelijk ‘twijfelachtig’ is. Maar soms voegt zij daar nog
een expliciet advies aan toe, zo bijvoorbeeld in verband met de doorbreking van
aan+het+infinitief+zijn-constructies. Met een zin zonder doorbreking als Ben je
weer ruzie aan het uitlokken? zit de taalgebruiker altijd goed, terwijl het daarentegen
met het twijfelachtige Ben je weer aan het ruzie
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uitlokken? heel gemakkelijk fout kan gaan. In verband hiermee merkt de ANS op
dat ‘niet-doorbreking vrijwel altijd de voorkeur [heeft], zodat het aan te bevelen is
bij twijfel deze variant te gebruiken’ (p. 1361). Met dergelijke praktische, op het
taalgebruik steunende raadgevingen wordt goed ingespeeld op de behoefte van
anderstaligen aan duidelijkheid over de norm.

4. Beoordeling
Wie de nieuwe ANS gebruikt, kan keer op keer vaststellen dat we van allerlei
taalverschijnselen nu veel preciezer weten hoe het zit. Het belang van deze nieuwe
editie is mijns inziens dan ook niet zozeer dat zij laat zien hoe sinds 1984 de
Nederlandse taal veranderd is, al gebeurt dat ook wel, maar vooral dat zij vastlegt
hoe sinds de eerste druk onze kennis van de taalfeiten en de grammaticale structuur
van het Nederlands is aangescherpt, gesystematiseerd en uitgebreid.
Wat we boven al zagen bij de eerste zinsplaats is representatief voor de wijze
waarop de ANS als geheel ingrijpend is herzien: er zijn nieuwe hoofdstukken
toegevoegd en nieuwe onderwerpen opgenomen; daar wordt meer informatie over
gegeven; die is beter geordend en systematischer behandeld; en het geheel wordt
toegankelijker aangeboden. Bij de herziening is ruimschoots tegemoetgekomen aan
de wensen die ik indertijd naar aanleiding van de eerste druk heb geformuleerd
(Salverda 1985). Er is een zeer verbeterde inleiding over varianten, normen en labels.
Er is nu een klankleer. Via het register wordt toegang geboden tot allerlei
keuzeproblemen waar anderstaligen mee kunnen zitten: is het nu het of de? Als of
dan? Hebben of zijn? Mannelijk of vrouwelijk? Wanneer gebruik je nu Het, wanneer
juist er? Dat of dit? Geen of niet (een)? Alleen of alleen maar? Moeten of hoeven?
Ook is er meer dan in 1984 rekening gehouden met het feit dat anderstaligen vaak
eerder bekend zullen zijn met de internationale, op het Latijn gebaseerde terminologie
op grammaticaal gebied. Bij de taalbeschrijving wordt steeds uitgegaan van de
taalvorm, en van daaruit toegewerkt naar betekenis en gebruik. De centrale positie
van het werkwoord en de persoonsvorm in de Nederlandse zinsbouw komt goed uit
nu het hoofdstuk over het Werkwoord vooraan staat in deel 1. Het probleem van er
wordt apart behandeld in hoofdstuk 8.6. Er is een nieuw en degelijk hoofdstuk 12
over Woordvorming. Alles over negatie staat nu bij elkaar in een apart nieuw
hoofdstuk 29. Er is doorlopend veel aandacht in de nieuwe ANS voor regionale
varianten in het Nederlands, voor geografische tegenstellingen op taalgebied, voor
variatie in stijl en register, voor formeel tegenover informeel, voor schriftelijk
tegenover mondeling taalgebruik. En met haar grondige syntaxis bewijst de ANS een
grote dienst aan anderstaligen, die in de grammatica van Donaldson (1997) tevergeefs
zullen zoeken naar een apart hoofdstuk over dit onderwerp.
De veelomvattende beschrijvende behandeling die er in de ANS gegeven wordt
van standaard en variatie in het moderne Nederlands maakt haar tot een betrouwbare
vraagbaak en raadgever inzake grammaticale kwesties, bruikbaar in het onderwijs
en geschikt als startpunt voor taalkundig onderzoek. Een onmisbaar naslagwerk, dat
ons voor de Nederlandse standaardtaal een grammatica
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verschaft van hetzelfde kaliber als in de drie omliggende taalgebieden, respectievelijk
de Duden Grammatik (1995) voor het Duits, Grevisse's Le Bon Usage (1986) en de
Comprehensive Grammar of the English Language (1985) van Quirk c.s.

5. Toekomst
Aan het eind van het voorwoord merkt de redactie op dat ‘ook deze editie niet
volmaakt’ is, en ‘ze houdt zich ook nu weer aanbevolen voor commentaar en
aanvullingen met het oog op vervolgedities’ (p. vi). Kijkend naar de toekomst
signaleer ik dan allereerst de noodzaak van voortgezet ANS-onderzoek. Komend jaar
zal de redactieraad hierover, mede ook naar aanleiding van de reacties op deze nieuwe
editie, nader van gedachten wisselen.
Maar gelukkig is er al een begin gemaakt. Sinds 1997 loopt, als vervolg op de
ANS, het Project Nederlandse Spraakkunst (PNS), met als doelstelling de productie
van verschillende van de ANS afgeleide producten. Om te beginnen gaat het daarbij
om een serie op de ANS gebaseerde contrastieve grammatica's. Projecten voor een
Nederlands-Duitse en een Nederlands-Franse grammatica zijn al van start gegaan in
Utrecht en Leuven, en daarbij worden ook extramurale neerlandici uit de betreffende
taalgebieden betrokken. Als basisvoorziening voor de internationale neerlandistiek
lijkt het me daarnaast dringend gewenst dat er ook een dergelijke grammatica van
het Nederlands voor Engelstaligen komt.
Verder moet PNS de komende jaren ook leiden tot een Internetgrammatica van
het Nederlands (IGN). Dit betekent dat er een website opgezet moet worden, met
een technische en personele infrastructuur ter ondersteuning van het nodige onderzoek
en redactiewerk. Digitalisering van de ANS zal, naar ik verwacht, bijdragen tot verdere
aanscherping van de systematiek van het grammaticale regelsysteem en tot het
ontwikkelen van een grammaticaal zoeksysteem dat de toegankelijkheid sterk kan
verbeteren, zodat we ook onderzoek kunnen gaan doen naar alle gevallen die als
‘uitgesloten’ c.q. ‘twijfelachtig’ worden gekenmerkt. Ook ontstaat de mogelijkheid
om taalgegevens uit andere elektronische corpora en taaldatabanken aan de ANS te
koppelen, waardoor we veel nauwkeuriger kunnen nagaan wat het empirisch bereik
is van bepaalde regels, welke woorden er nu wel of niet onder vallen, en aan welke
beperkingen die gebonden zijn. Door dit alles zullen nieuwe beschrijvingsvoorstellen
beter getoetst kunnen worden aan de taalgegevens, en kunnen ook allerlei verdiepingen
en verfijningen gemakkelijker in de grammatica aangebracht worden. Een interessant
en stimulerend voorbeeld is in dit verband de Internet Grammar of English (IGE)
van het Survey of English Usage op University College London, operationeel vanaf
augustus 1998, die ook een bijzonder geschikt aanknopingspunt biedt voor de
productie van een Nederlands-Engelse contrastieve grammatica op basis van de ANS.
Met een eigen website zou de elektronische ANS een kernvoorziening bieden te
midden van de groeiende hoeveelheid interessante Internetbronnen voor de
extramurale neerlandistiek. Er is op het Internet al veel te vinden, niet
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alleen over de spelling, fonetiek, lexicografie en geschiedenis van het Nederlands,
maar ook bij de elektronische tijdschriften en onderzoeksdatabases (zie Huening
1998 en de websites genoemd aan het eind van dit artikel). Een Internet-ANS vormt
in dit kader allereerst een elektronisch naslagwerk voor grammaticale informatie
over het Nederlands. Niet minder belangrijk is echter dat de ANS met een eigen
interactieve website aan taalkundigen van het Nederlands waar ook ter wereld een
elektronisch platform biedt voor onderzoek en voor internationale
onderzoekssamenwerking op het gebied van de Nederlandse taalkunde. Daarmee
zou dan mijn slotwens van 1985 - een Instituut voor de Nederlandse Grammatica althans virtueel gerealiseerd kunnen worden.
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Het Woordenboek der Nederlandsche taal in het Guinness Book of
World Records?
W. Smedts (Leuven)
In 1912 schreef de Waalse socialistische voorman Jules Destrée in een brief aan
koning Albert ‘Sire, il n'y a pas de Belges’. Zesentachtig jaar later, op 24 maart 1998,
kwam het Vlaamse VTM-journaal verontwaardigd tot dezelfde ontdekking. Het
bestaan van Belgen is kwestieus. Het trefwoord Belg staat niet eens in het grootste
woordenboek van het Nederlands. Zodoende. De commerciële zender besteedde aan
deze schokkende vaststelling zelfs een korte reportage. Een weliswaar juiste, maar
wel late ontdekking, want de aflevering van het woordenboek waarin Belg had moeten
staan, is immers honderd jaar geleden verschenen. En nog steeds is dat woordenboek,
het Woordenboek der Nederlandsche taal - kortweg WNT - niet af. Maar het einde
is nu wel in zicht.

Het grootste woordenboek ter wereld
Het laatste woord in Van Dale. Groot Woordenboek der Nederlandse taal is zzz,
‘een klanknabootsing van een zoemend geluid (bv. van bijen)’. Ik zou daaraan
toevoegen ‘of van een rustig slapend persoon’, want in de balloons van stripverhalen
geeft zzz meestal het geluid van een rustige slaap aan. Aan zzz gaat het woord
zymurgisch vooraf: ‘betrekking hebbend op de zymurgie, de leer van de
gistingsprocessen en -technieken betreffend’. Een laagfrequent en zo goed als
onbekend woord. Even zag het er naar uit dat zymurgisch het laatste woord in het
WNT, dat dit jaar voltooid werd, zou zijn (Van Sterkenburg 1992, 98). Maar het is
zythum ‘uit gist bereide drank’ geworden. Om verschillende redenen is dat jammer.
Zzz is weliswaar semantisch minder intrigerend dan zymurgisch of zynthum om in
gouddruk op de laatste - de veertigste - band te worden vermeld, maar het heeft wel
een hogere symboolwaarde.
Als symbool heeft het een positieve en een negatieve pool. De negatieve heeft te
maken met de verwijzing naar de rustige slaap. Het WNT heeft wat van Doornroosje:
op jonge leeftijd in slaap gevallen, met de levensfuncties op een laag pitje behouden,
onveranderd, niet aangetast door de voortijlende tijd. Tot honderd jaar later, in 1979,
een prins in de gedaante van hoofdredacteur Walter De Clerck, de sluimer doorbrak
en het WNT een nieuwe impuls gaf. Sindsdien is de voltooiing van het woordenboek
aanzienlijk bespoedigd.
De positieve pool heeft te maken met de verwijzing naar het naarstige bijtje. Tussen
1956 en 1972 heeft namelijk de gewoonte bestaan de redacteuren die een volledig
deel van het woordenboek hadden voltooid, te eren met een vergulde bronzen penning
met de afbeelding van een bijtje en een inscriptie als
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WNT deel XVIII, 1947-1958. Een gewoonte die in onbruik is geraakt, al verdient de
laatste generatie redacteuren ongetwijfeld een echt-gouden bijenpenning voor de
voltooiing van dit monumentale woordenboek.
Het grootste woordenboek ter wereld. Zo wordt het WNT vaak genoemd. En voeg
er maar meteen aan toe: het woordenboek met de langste ontstaansgeschiedenis.
Begonnen in het tijdperk van de diligence, voltooid in het tijdperk van de
hogesnelheidstrein. Op de voltooiing van de dom van Keulen na (13e-19e eeuw),
wellicht het langstlopende project dat de mens ooit heeft aangevat. In elk geval het
langstlopende lexicografische project. Als dat niet een vermelding in het Guinness
Book of World Records verdient.
In 1852 ging de eerste redactie onder leiding van de Groningse - later Leidse
hoogleraar Matthias de Vries aan de slag. Twaalf jaar later verscheen de eerste
aflevering, van a tot aanhaling. Guido Gezelle maakte zich toen al ongerust over de
voortgang (WNT, sub woordenboek 3b):
't Is waar, als wy tyd van leven hebben, zoo zullen wy, binnen 250 jaar of
zoo, een volledigen nederlandschen woordenboek hebben, die ons
vlaamsch, onder andere, recht zal doen, en als vlaamsch en nederlandsch
erkennen wat velen onwetens verachten. Maar wacht daar achter.
Pas in 1882, dertig jaar na de startdatum, was het eerste deel eindelijk voltooid:
a-ajuin. Reden tot grote vreugde was er dan ook niet. Velen zullen wellicht hetzelfde
gevoel hebben gehad als de aartsrivaal van De Vries, Johannes van Vloten. Van
Vloten kon moeilijk verkroppen dat hij naast het hoogleraarschap had gegrepen dat
aan De Vries was toegevallen en hij het geen gelegenheid voorbijgaan om De Vries
en zijn werk in een ongunstig daglicht te stellen. Zijn pen in vitriool dopend - een
van de weinige uitdrukkingen die het WNT niet kent - dichtte hij:
O, luid weerklink de lofbazuin!
Het Woordenboek kwam tot ajuin
In dertig jaren al; dat heet
Zijn tijd voorzeker wel besteed!
't Duurt nu geen dertig jaar gewis
Eer 't tot azijn gevorderd is;
Stel voor elk verdre letter maar
Tweederde van die dertig jaar.
Dan staat al na een eeuw of vier
't Geheel gedrukt reeds op papier!

Al liepen de schattingen van de critici over de voltooiing uiteen, het is duidelijk dat
De Vries de omvang van de taak die hij op zich had genomen, schromelijk onderschat
heeft. Toch was hij bij de voorbereiding niet over één nacht ijs gegaan.
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De spelling-De Vries en Te Winkel
Vooraleer aan het woordenboek kon worden begonnen, moest onder andere
uitgemaakt worden welke spelling zou worden gebruikt. Volgens De Vries was de
spelling-Siegenbeek (1804) voor een wetenschappelijk woordenboek niet geschikt,
onder meer wegens onduidelijkheid over het aaneenschrijven en over de schrijfwijze
van verbindingsletters. Daarom ontwierp hij samen met Lambert te Winkel speciaal
voor het WNT een nieuwe spelling (1863). Dat aan een nieuwe spelling grote behoefte
bestond, blijkt wel hieruit dat de Belgische overheid al het jaar daarop de spelling-De
Vries en Te Winkel officieel invoerde, iets wat niet de bedoeling van de auteurs
ervan was geweest. Overigens zijn De Vries en Te Winkel er blijkbaar niet in geslaagd
de problemen van de spelling-Siegenbeek te verhelpen, want kwesties als de
aaneenschrijving van woorden of het gebruik van verbindingsletters zijn zoals bekend
ook nu nog niet afdoend beregeld.
Om de eenheid van het WNT toch enigszins te waarborgen, hebben de opeenvolgende
redacties alle spellingshervormingen uit deze eeuw aan zich voorbij laten gaan. Bij
het opzoeken van woorden dient men daarmee goed rekening te houden, vooral
uiteraard als spellingsveranderingen aan het begin van een woord hebben
plaatsgevonden. Zo staat olijk, bijvoorbeeld, niet in deel X, maar als oolijk in deel
XI. En ritme zoeke men niet in deel XIII (uit 1922), maar in deel XII4 (uit 1981!) als
rhythme. Ook in het midden of op het einde van woorden vindt men spellingen van
weleer terug: Waalsch, walvisch, wereldsch; verhooren, wegdroomen; voyageeren,
watteeren; phaenomeen, praepareeren, photographeeren.
Dat zelfs de huidige redacteuren niet alleen de spelling van 1863 nog moeten kennen,
maar ook het genus van de woorden en de regels voor de flexie, mag blijken uit het
volgende willekeurig gekozen fragment uit deel XXVI (1993):
WIJWATER - WIEWATER, WIJDWATER, WIJNWATER -, znw. onz., zonder
mv. Mnl. wiwater; mnd. wîwater; mhd. wî(c)hwazzer; nhd. weihwasser.
Uit den stam van wijen (mnl. wien) en water. In wiewater nog met niet
gediphthongeerde vocaal (l, e). Ook aangetroffen met hypercorrecte d in
wijdwater (2, a). Voor den reeds mnl. vorm wijnwater oppert FRANCK
(Mnl. Gramm. 2 § 113, Anm. 2) dat de n mogelijk is tusschengevoegd naar
analogie van woordparen als mnl. lijwaet/lijnwaet. In dezen vorm nog
voorkomend in de 16de e. (doch dan niet zonder meer nog als een gangbare
vorm geaccepteerd; vgl. 1, a, 5de aanh.) en thans gewest. nog met niet
gediphthongeerde vocaal in vvienwater (ENDEPOLS [1955], BEENEN [1973]).
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Langstlopend Belgisch-Nederlands samenwerkingsproject
Dat het werk aan het WNT zo weinig opschoot, had behalve met het zich steeds
uitbreidende bronnenmateriaal, natuurlijk vooral te maken met het gebrek aan
subsidiëring door de Belgische en de Nederlandse overheid, die in bepaalde periodes
mondjesmaat of helemaal niet met geld over de brug kwam. Toch was het allemaal
zo goed begonnen, als een product van Nederlands-Belgische samenwerking, waarbij
Belgen de aanzet gaven, maar Nederlanders in geld en mankracht het meest
bijdroegen. Van in den beginne zijn er - met onderbrekingen - bij het project
Vlamingen betrokken geweest, al hebben Nederlanders in de redactie - op de korte
episode onder Walter De Clerck (1978-1989) na - steeds de eerste viool gespeeld.
Het Nederlandse overwicht leidde na het verschijnen van het eerste deel tot kritiek
in Vlaanderen: er zouden te weinig Vlaamse woorden vermeld zijn en er zou te
weinig uit Vlaamse schrijvers geciteerd zijn. De kritiek was niet aan dovemansoren
gezegd: door de medewerking van Willem De Vreese aan 33 afleveringen rond de
eeuwwisseling is dat euvel grotendeels verholpen. Na de dood van Guido Gezelle
in 1899 kwam trouwens een kopie van heel diens verzameling aantekeningen over
woorden, de Woordentas, in het bezit van de redactie. Omdat de familie toentertijd
geen afstand van het origineel wilde doen - pas in 1962 kreeg het WNT het originele
materiaal in bruikleen -, kopieerden Gentse gevangenen à 2,5 frank per duizend
fiches de zowat honderdduizend excerpten. De hoeveelheid Zuid-Nederlands
bronnenmateriaal, ook uit de zestiende en zeventiende eeuw, groeide daardoor
aanzienlijk aan. Mede daardoor liet het gebrek aan medewerking vanuit het Zuiden
gedurende 32 jaar (tot 1937, toen Félicien de Tollenaere op het WNT begon) zich
minder gevoelen dan in de negentiende eeuw.
Desondanks is het WNT het langstlopende project dat door Nederland en België
samen wordt uitgevoerd en gefinancierd, al lieten de Belgen het tussen 1915 en 1935
wel afweten.
Tegenwoordig betaalt Vlaanderen één derde van de WNT-subsidie en levert het
ook steeds een paar redacteuren. Met zo'n vijfentwintig personeelsleden, onder wie
twaalf redacteuren, en een productie van een 750 bladzijden per jaar nadert het werk
nu toch eindelijk zijn voltooiing.

Twaalf dikke Van Dales
Zoals alle grote woordenboeken wordt het WNT gepubliceerd in losse afleveringen.
Een aflevering telt normaliter 128 kolommen (64 bladzijden). Gemiddeld gaan er nu
twintig afleveringen in één boekband. Delen en banden lopen niet samen. Momenteel
werkt de redactie aan het laatste, het negenentwintigste deel. Er zullen dan - het enige
supplementdeel op de a uit 1956 inclusief - zowat 700 afleveringen verschenen zijn.
Het gehele woordenboek telt dan veertig banden en liefst 45 805 bladzijden. Ter
vergelijking: de eerste
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uitgave van de Oxford English Dictionary (1888-1933) telde ‘slechts’ 15 487
bladzijden in twaalf banden.
De hoeveelheid opgenomen materiaal is zo groot dat je je er nauwelijks iets concreets
kunt bij voorstellen. Volgens de huidige hoofdredacteur, Fons Moerdijk, zouden er
bijna anderhalf miljoen citaten zijn opgenomen. Het aantal woorden (vetgedrukte
trefwoorden en cursieve subtrefwoorden) schat hij tussen de 300 000 en 400 000
(Moerdijk 1994). Rob Tempeleers berekent het aantal behandelde woorden op 380
912 (Tempeleers 1997, 19). Belangrijker dan het aantal trefwoorden is evenwel de
grondigheid van de behandeling. Sommige woorden worden zo uitgebreid behandeld
dat we niet meer van een artikel kunnen spreken, maar eerder van een woordstudie.
Om een idee te geven: de behandeling van woorden die met een a beginnen, neemt
in de grote Van Dale 238 bladzijden in beslag, in het WNT - supplementdeel inclusief
- 2 609, dat is liefst elfmaal meer. Volgens Geeraerts en Janssens (1982, 97) doorstaat
het WNT dan ook met glans de vergelijking met de grote Engelse en Duitse historische
woordenboeken: het is veel diepgaander en het geeft meer en gedetailleerder
informatie. Sommige letters zijn wel wat minder degelijk behandeld. Zo zijn de letters
e tot f inferieur in vergelijking met andere: die vier letters krijgen samen zelfs nog
geen 1400 bladzijden (in Van Dale 368), terwijl bijvoorbeeld de letter o 2 306
bladzijden (in Van Dale 232) krijgt en de letter v zelfs 8 447 bladzijden (in Van Dale
slechts 258) in beslag neemt. De gebruiker van het WNT doet er dan ook goed aan
behalve met de kwantitatieve verschillen, ook met serieuze kwalitatieve verschillen
in de beschrijving rekening te houden.
Dankzij een strikte planning verschijnen de laatste jaren zo'n 12 afleveringen per
jaar, zodat het WNT in 1998 eindelijk af is. Maar wat heet ‘af’? Wij denken daar
allicht anders over dan een eeuw geleden, zoals blijkt uit een citaat sub woordkunst
in het WNT zelve:
Afgezien van de moderne woordkunst, (is) de veranderlijkheid der taal
niet zóó groot, dat na een eeuw het werk (t.w. het W.N.T.) weer herziening
zou behoeven. Handelingen Staten-Generaal 1900-1901, Tweede Kamer,
Bijlage A, V, 13, blz. 7 a.

Groot WNT, klein WNT, plat en rond WNT
Het volledige WNT is voor een particuliere doorsnee-onderzoeker niet te betalen:
voor dezelfde prijs koop je een kleine auto, BTW inbegrepen. Gelukkig zijn er
alternatieven. In 1993 verscheen een fotografische herdruk op wat kleiner formaat
van de delen I tot XXV en het supplement (37 banden). De tekst is er afgedrukt op
88% van het origineel, maar de prijs ligt ook zowat 88% lager dan die van het
origineel. Voor f 2 295 of 45 900 BEF stond het mini-WNT in uw boekenkast. De
nog te verschijnen delen komen uiteraard in hetzelfde formaat tegen een vergelijkbare
prijs ter beschikking.
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Nog wat interessanter qua prijs en qua zoekmogelijkheden is natuurlijk de in 1995
verschenen elektronische versie. Op één cd-schijfje staan de 26 tot dan toe verschenen
delen (tot en met wrekend) voor f 1995 of 39 900 BEF. Voor een zilveren schijfje is
dat op zich vrij duur (een schijfje met de Hedendaagse Van Dale en het Groot
Synoniemenwoordenboek van Van Dale heb je al voor f 450 of 9 000 BEF), maar
je krijgt er dan ook meteen een hele boekenkast voor. Omdat de cd in tegenstelling
tot de papieren uitgave niet kan worden aangevuld, is hij tegenwoordig voor
aanzienlijk minder geld te koop: 10 995 BEF (f 550) volgens een aanbieding in de
krant De Standaard van 3 april 1998. Helaas laat de uitgever, AND Electronic
Publishing te Rotterdam, intussen in het midden of de 132 intekenaren ook te zijner
tijd tegen een aantrekkelijk tarief een nieuwe schijfje met het affe (voor het gebruik
als attributief bijvoeglijk naamwoord, zie af in het Supplementdeel) WNT zullen
kunnen kopen.
In tegenstelling tot wat je zou verwachten, is de elektronische versie niet gescand.
De ruim 40 000 bladzijden zijn in Pondicherry in India manueel ingetikt. Vijftig
typistes schijnen de klus in zeven maanden te hebben geklaard. Om tikfouten tot een
minimum te beperken, is de hele tekst zelfs twee keer ingetikt en beide versies zijn
dan automatisch vergeleken. Volgens het contract mocht het product trouwens niet
meer dan één (1) tikfout per vijftienduizend tekens bevatten. En het ziet ernaar uit
dat de typistes inderdaad heel nauwkeurig hebben gewerkt, al zijn ze wel vergeten
de 168 ingangen tussen reren en restaurant in te tikken. Maar zelfs bij intensief
gebruik komen nauwelijks fouten aan het licht (zie ook: Nederlof 1997). Zo vond ik
bij het zoeken op Stijn Streuvels toevallig twee keer (sub uitfluiten en sub vrank)
zijn naam als Streuyels gespeld. Een kniesoor die daarover valt.
Zoals uit het bovenstaande al blijkt, is de meerwaarde van de cd-rom dat je op allerlei
woorden kunt zoeken: zo kun je niet alleen zoeken op trefwoorden, maar ook in de
betekenisomschrijvingen, de citaten, de opnoemers (dit zijn samenstellingen en
afleidingen). Je kunt ook zoeken op alle woorden in het hele woordenboek. Tik
bijvoorbeeld portret in: binnen een seconde verneem je dat het woord 307 maal
voorkomt. Zo leer je ook in een handomdraai dat het WNT het woord taalmonument
(zie Van Sterkenburg 1992) niet kent. Het aardige is dat je ook op een reeks van
achtereenvolgende woorden kunt zoeken: te kust en te keur blijkt in twaalf artikelen
voor te komen. De in Vlaanderen populaire verbinding ei zo na staat evenwel niet
in het woordenboek.
Minder nuttig misschien, maar wel aardig, is dat je het gebruik van het
bronnenmateriaal door de redactie kunt controleren. Zo blijkt Maurice Gilliams tien
keer te worden geciteerd, zesmaal uit Elias, of het gevecht met de nachtegalen. Marnix
Gijsen is belangrijker: vanaf de r komt hij 92 keer voor, meer dan Hella S. Haasse
die het maar tot 64 brengt. Guido Gezelle komt 3 210 keer voor, Multatuli 2 657
keer. Recordhouder is waarschijnlijk Joost van den Vondel met 12 609 vermeldingen.
Overigens worden niet alleen literatoren
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geciteerd. Grammatici als Christiaen van Heule en Lambert ten Kate krijgen
respectievelijk 146 en 177 citaten: zo goed als allemaal taalkundige termen. De
Volkskrant scoort 70 maal, zowat tien keer beter dan De Standaard (als we de
negentiende-eeuwse De Standaard niet meerekenen). Uit Venus Minnegifjens,
inhoudende veelderhande nieuwe deuntjens en voysjens, ook andere liedekens uit
1622 komen 58 citaten.
Er staat dus heel veel in het WNT en met de elektronische zoekmogelijkheden haal
je het er ook uit. Dat er toch ook nog veel ontbreekt, heeft natuurlijk te maken met
de ontwikkeling van de woordenschat sinds de aanvang van de redactie, met
redactioneel beleid en soms met menselijk falen.

Niet-onveranderd redactioneel beleid
Nogal wat woorden staan niet in het WNT, althans niet als trefwoord of als opnoemer.
Soms ontbreken onverwacht trefwoorden. Voor het ontbreken van woorden als Belg
en Belgisch zijn goede redenen: de redactie nam namelijk in den beginne geen
afleidingen van aardrijkskundige namen op. Zo lees je in een aanmerking bij de
bloemennaam afrikaan “als mannelijk zelfstandig naamwoord geldt Afrikaan voor
een inboorling van Afrika, en daarnevens staat het bijvoeglijk naamwoord
Afrikaansch. Doch die woorden behoeven hier niet behandeld te worden.” Dat
woorden als Chinees en Duitscher wel zijn opgenomen, wijst erop dat het
opnamebeeld in de loop van de jaren veranderde.
En dat is een van de problemen met het WNT: het is onvermijdelijk dat een boek
waaraan vijf generaties redacteuren hebben gewerkt, verschillen in aanpak vertoont.
De Vries stond in eerste instantie een woordenboek voor ogen van het eigentijdse
(lees: negentiende-eeuwse) literaire Nederlands. Uit pragmatische overwegingen
werd ook materiaal vanaf 1637 opgenomen. Het WNT nam barbarismen noch vloekof scheldwoorden op, en inventariseerde eigenlijk het goede Nederlands. Met andere
woorden, De Vries maakte een beschrijvend woordenboek met normatieve inslag.
De redacteuren die na De Vries het werk voortzetten, gaven het woordenboek evenwel
een andere oriëntatie. Niet langer werd alleen het literaire taalgebruik opgenomen,
uitheemse woorden en dialectwoorden kregen eveneens een plaats. In plaats van een
eigentijds werd het WNT een historisch-inventariserend woordenboek waarbij het
normatieve karakter op de achtergrond raakte. Dat gewijzigde beleid had een weerslag
op de opname van trefwoorden en ook op hun beschrijving.
De terminus a quo verschoof steeds naar voren: van 1637 (Statenbijbel) over 1580
naar 1500 zodat het WNT nu naadloos op het Middelnederlandsch woordenboek
aansluit. Tot in 1976 was de terminus ad quem het jaar van bewerken van een
aflevering. Om de voltooiing te bespoedigen, is toen beslist
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vanaf dan geen woorden meer op te nemen van na 1921.
Wat je in het WNT vindt of niet vindt, hangt dus voor een groot stuk af van de
verschijningsdatum van een aflevering. Dat is uiteraard een serieuze en voor de
gebruiker lastig hanteerbare beperking. De redactie is zich hiervan bewust en heeft
zich voorgenomen na de voltooiing van het WNT drie aanvullende delen uit te geven
waarin ontbrekende trefwoorden als baby, bacil, Belgisch, etalage, februari,
kettingroken, nep, nipt, objectief, penicilline, spoetnik, spoiler, status kunnen worden
opgenomen.
Dat nogal wat woorden als trefwoord ontbreken, betekent evenwel niet dat ze helemaal
niet in het woordenboek staan. Als je op de cd-rom op woorden zoekt, kom je er heel
wat tegen omdat ze in citaten staan. Uit het bovenstaande rijtje vind je enkel
kettingroken, spoetnik en spoiler niet. Het WNT ‘kent’ dus veel meer woorden dan
het als trefwoord behandelt. Zo zijn nogal wat merknamen of op merknamen
gebaseerde woorden in citaten of in de definities opgenomen: gilette (sub tondeeren,
veiligheid I), gilettemesje (sub retoucheeren), Fordje (sub antiek in het supplement,
en sub vehikel). Dafje, het inmiddels van het toneel verdwenen Nederlandse autootje
met automatische versnellingsbak, ontbreekt evenwel. Kodak is dan weer een
trefwoord, net als macadam. Andere eigennamen die soortnaam geworden zijn als
röntgen (27 vermeldingen), diesel (8), maggi (1), zijn dan weer geen trefwoord.

Voor elk wat wils
Voor wie is het WNT bestemd? Wie kan het gebruiken? Het is duidelijk dat van de
oorspronkelijke functie van het woordenboek - een woordenboek dat volgens De
Vries via het onderwijs tot in alle lagen van de bevolking moest doordringen om zo
de taal te verbeteren - niets overblijft. Het WNT is vooral van belang voor filologen
als hulp bij de lectuur van oudere teksten, maar ook historici en juristen die
Nieuwnederlandse teksten bestuderen zullen het ter hand nemen. Het grote nut van
het WNT blijkt ook uit het gebruik dat hedendaagse lexicografen ervan maken. Zo
heeft C. Kruyskamp - zelf een redacteur van het WNT én hoofdredacteur van de
grote Van Dale - becijferd dat na het verschijnen van de corresponderende
afleveringen van het WNT, de behandeling van de woorden van trekken tot tuin in
de tiende uitgave van Van Dale (1976) de helft meer ruimte in beslag nam. Volgens
Moerdijk en Tempelaars (1992, 85) kwam zelfs liefst 89,8% van de nieuwe woorden
in die Van Dale uit het WNT. Hedendaagse woordenboeken putten voor de
kernwoordenschat van het Nederlands met graagte uit het grote moederwoordenboek
of, zoals het wat verhullend heet, ze zijn schatplichtig aan het WNT.
Het WNT is ook een onuitputtelijke bron van informatie voor linguïsten, al zijn heel
wat vooral theoretisch georiënteerde linguïsten zich van die rijkdom blijkbaar niet
bewust. Semantici vinden er uitputtende woordstudies met informatie over
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de betekenis, de betekenisontwikkeling, de etymologie, de gevoelswaarde. Morfologen
zouden eens kunnen kijken naar de talloze samenstellingen en afleidingen (zoals de
beschrijving van de bijwoorden op -jes als stilletjes, zachtjes bijvoorbeeld), of naar
de aparte behandeling van prefixen en suffixen. Het WNT vermeldt soms als terloops
interessante gegevens, bijvoorbeeld in een aanmerking bij het suffix -ster:
Het achtervoegsel -ster wordt gewoonlijk niet gebruikt in toepassing op
de vrouw die geregeld werkzaamheden verricht op geestelijk gebied of
welke men met onderscheiding noemt. Dus: dichteres, schilderes, zangeres,
leerares, minnares, prijswinnares. Echter wel: schrijfster, spreekster,
weldoenster.
Aan een prefix als anti- zijn door C. Kruyskamp 16 kolommen gewijd en F. de
Tollenaere had 17 kolommen nodig om ver- te beschrijven. In vergelijking daarmee
vallen de beschrijvingen van die prefixen in de Algemene Nederlandse Spraakkunst
en het Morfologisch handboek van het Nederlands pover uit. Al is valentie-informatie
schaars, syntactici kunnen misschien wel hun voordeel doen met de grote rijkdom
aan citaten die door de elektronische zoekmogelijkheden prima toegankelijk zijn.
Omdat het WNT niet normatief is en de hele woordenschat van het Nederlands wil
beschrijven, staat er ook veel in wat dialectologen kan interesseren, al zijn zeer
regionaal beperkte woorden niet opgenomen. Tik bijvoorbeeld de vogelnaam
wielewaal in en je krijgt dertig verwijzingen; na enig selecteren levert dat de volgende
niet-onaardige verzameling regionale benamingen op: wiedewaal, wiewouw,
wedewaal, waterman, koekeloerekoe, korenvos, kersenpikker, goudvogel, goudlijster,
goudmeerle, gele lijster.
Misschien moet u zelf eens op zoek gaan naar de oplossing van het probleem dat
Frans Haverschmidt, de auteur van Snikken en grimlachjes. Poëzie uit den
studententijd van Piet Paaltjens, al in 1867 bezighield (WNT, sub woordenboek 3b):
De oogen van Piet Paaltjens waren blauw, niet ten gevolge van een
vuistgevecht, maar van nature; - doch welk een blauw! Als ik zeg
fletsblauw, dan zeg ik niets. Het was meer dan flets, oneindig meer. Het
was beroerd-blauw; neen, het was nóg meer. Zoolang het Nieuwe
Woordenboek er niet is, is er in onze taal ook geen woord voor dit blauw.
Het woordenboek is er nu. En Haverschmidt zag dat het goed was.
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Literatuurgeschiedenis in tijdschriften
H.J. Boukema (Driebergen)
De ‘proliferatie’ van de neerlandistiek in de laatste veertig jaar zoals de Nijmeegse
emeritus-hoogleraar Nederlandse taalkunde Van den Toorn het noemde in zijn
terugblik in NEM XXX,3 van oktober 1992, heeft ook zijn gevolgen gehad voor het
tijdschriftenbestand: tijdschriften die het hele terrein van de neerlandistiek bestrijken
zijn er nauwelijks meer en ook binnen een discipline als de letterkunde gaat die
specialisatie almaar door, zo lijkt het wel. Zo probeert een tijdschrift als Nederlandse
letterkunde nog het gehele terrein dat door die naam wordt aangeduid te bestrijken,
maar tijdschriften als De zeventiende eeuw belichten uitsluitend een beperkt segment
van de literaire landkaart en bladen als Over Multatuli beperken zich zelfs tot
informatie over niet meer dan één schrijver. Voor neerlandici buiten de muren, lijkt
het me allemaal niet meer te overzien, vooral niet op het, steeds groter wordende,
gebied waarop zij niet gespecialiseerd zijn - ik althans was dat overzicht in de loop
der jaren aardig kwijtgeraakt. Weliswaar geeft Wie en Wat in de neerlandistiek in
Nederland en België ook in zijn 13de uitgave van mei 1997 een ‘Overzicht van
tijdschriften’, maar alleen een naam en adres plus summiere typering van de inhoud
(bij voorbeeld NLW, NLit, E) zeggen niet zoveel. Bovendien is dat overzicht niet
volledig zoals nog zal blijken. Op naar de Utrechtse universiteitsbibliotheek dus om
eens wat te bladeren op de tijdschriftenafdeling. Van dat geblader doe ik in het
hiernavolgende verslag waarbij ik me zal beperken tot tijdschriften op het gebied
van de literatuurgeschiedenis. Ik richt me vooral op de bladen en blaadjes die zich
maar met één (moderne) schrijver bezighouden, maar pik er daarnaast ook enkele
van die algemene en gespecialiseerde tijdschriften over literatuurgeschiedenis uit
die ik aardig vond en die misschien wat minder bekend zijn.
Het overzicht in Wie en Wat noemt 65 tijdschriften op het gebied van de
literatuurgeschiedenis. Daarvan zijn er volgens de lijst drie opgeheven: Dokumentaal,
Forum der Letteren en Spektator. Van de resterende 62 waren er 42 van algemene
aard, negen specialistisch en elf superspecialistisch, namelijk gewijd aan één schrijver.
Bij mijn eerste rondgang door de tijdschriftenzaal stuitte ik op het blad Ts., tijdschrift
voor tijdschriftstudies. Wie strikt methodisch te werk zou willen gaan, zou zich
misschien daarin moeten verdiepen maar dat leek me voor mijn doel wat omslachtig.
Ik ben maar eens wat gaan snuffelen en ben begonnen met de tijdschriften die de
hele literatuurgeschiedenis proberen te bestrijken. Drie daarvan vond ik bijzonder
aardig: de min of meer universitaire tijdschriften Literatuur en Vooys en de opvolger
van Het Oog in 't Zeil, genaamd De Parelduiker.
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Algemene tijdschriften
Literatuur wordt geredigeerd door voornamelijk Amsterdamse neerlandici en
uitgegeven door Amsterdam University Press. Het verschijnt zes keer per jaar op
kwartoformaat, telt in totaal zo'n 370 bladzijden, is geïllustreerd en kost instellingen
buiten Nederland en België f 99 per jaar (buiten Europa f 119,50); abonneren bij
Administratie Literatuur, Amsterdam University Press, Prinsengracht 747-751, 1017
JX Amsterdam, fax 020-4203214. Hans den Hartog Jager vond in NRC Handelsblad
van 23 maart van dit jaar dit ‘semi-populaire’ blad niet veel zaaks: het ‘blijft
schipperen tussen journalistiek en wetenschap, en weet zelden een goede middenweg
te vinden. Het blijft daardoor bij uitstek het blad van de bewerkte doctoraalscriptie’.
Helemaal ongelijk heeft hij misschien niet maar ik vind het blad toch de moeite
waard, niet in het minst om de rubrieken ‘Nieuws’, ‘Recensies’ en ‘Signalementen’
waardoor je goed op de hoogte wordt gehouden van wat er gaande is op letterkundig
gebied - niet onbelangrijk voor de docent Nederlands in het buitenland. Om een idee
te geven van de verdere inhoud geef ik die van het tweede nummer van 1998. Daarin
schrijft Ton Anbeek onder andere over de poëtica van Arnon Grunberg (op grond
van diens columns in de VPRO-gids, gedeeltelijk te vinden in Grunbergs essaybundel
De troost van de slapstick, Amsterdam 1998), spreekt Joop Rosier met Enno Endt,
mediteert de laatste over Gorters lyriek, schrijft Mathijs Smit over Rossetti in
Nederland en deelt Simone Veld het een en ander mee over een pamflettenstrijd in
de 17de eeuw. Deze 15de jaargang bevat voorts als vaste rubrieken ‘De
buitenstaander’ waarin dit jaar museumdirecteuren hun licht laten schijnen over
literatuur & beeldende kunst, ‘Bericht uit Jakarta’ van Jacqueline Bel en ‘De recensent,
ook der recensenten’ waarin Ton Anbeek de besprekingen van een pas verschenen
boek onder de loep neemt, in dit geval die over Monika van Paemels Rozen op ijs.
Geen doctoraalscriptie, ook geen bewerkte, gezien. Semi-populair of niet: ik lees dat
blad altijd met veel genoegen.
Vooys stamt uit Utrecht. Het gelijknamige neerlandistische instituut geeft het uit.
Het verschijnt vier keer per jaar op klein kwartoformaat, telt in totaal zo'n 320
bladzijden, is geïllustreerd en kost in Nederland f 30 per jaar. Goedkoop dus.
Abonneren door het geld over te maken op pg. 2595369 t.n.v. Vooys, Utrecht. Het
eerste nummer van de zestiende jaargang van januari 1997 is een themanummer over
A.F.Th. van der Heijden met artikelen over ‘De vrouw in De tandeloze tijd’ van
Sander Steggink, ‘Over de schaar in De tandeloze tijd’ door Kees Jan van Dijk, over
‘De rol van Patrizio Canaponi in het werk van Van der Heijden’ van Michiel Ruijgrok
enzovoort.
Ten slotte De Parelduiker, sinds maart 1996 opvolger van Het Oog in't Zeil. Geen
academisch tijdschrift en geen universitaire docenten of studenten Nederlands in de
redactie, maar amateurs. Deze liefhebbers kunnen echter schrijven. Bas Lubberhuizen
geeft het geïllustreerde blad vijf keer per jaar uit en een jaargang van zo'n 350 pagina's
kost buiten Nederland f 80. Volgens de
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redactie (Marcel van den Boogert, Marco Entrop, Greetje Heemskerk, E.W.A. Hensen,
Maurits Verhoeff en Thijs Wierema) is het tijdschrift op zoek naar ‘de verborgen
schatten van de literatuurgeschiedenis’ en wil het ‘vergeten schrijverslevens,
onopgemerkte boeken, obscure tijdschriften, nooit openbaar gemaakte brieven,
verdonkeremaande foto's en ongepubliceerd gebleven verhalen, gedichten en
interviews boven water halen’. Nou ja. In het septembernummer van 1997 (nr. II,3)
schreef Frits Smulders over ongepubliceerde liefdeslyriek van Herman Gorter, Nico
Keuning over een visuele roman van F.B. Hotz, Maurits Verhoeff over Nescio als
natuurbeschermer, Sjoerd van Faassen over het tijdschrift De Gemeenschap en de
Spaanse Burgeroorlog en bracht Anthony P. Dekker een bezoek aan C.O. Jellema.
Verder korte stukjes over Gerrit Achterberg, Geerten Gossaert en Het Bureau van
J.J. Voskuil. In andere nummers stukken over W.F. Hermans en Nietzsche, Het
Pamflet van Jacques Gans, jeugdgedichten van A. Alberts, brieven van Nescio aan
de Bond Heemschut, onbekend werk van W.F. Hermans en Gerard Reve enzovoort.
Er is af en toe ook aandacht voor buitenlandse letterkunde. Kees Fens vindt het kleine
onderzoek waarin het tijdschrift excelleert ‘vaak even amusant of opwindend als het
grote’ en Elsbeth Etty vond het blad ‘alleraardigst’. Uiterst leesbaar, zou ik er nog
aan toe willen voegen. Het blad is geïllustreerd en is 16,5 bij 24 cm groot - tussen
kwarto en octavo in dus.

Gespecialiseerde tijdschriften
Van de tijdschriften die zich richten op een bepaald segment van de letterkundige
plattegrond noem ik er twee. Het eerste is Indische Letteren, het tijdschrift van de
werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde te Leiden, dat sinds 1986 4 keer per
jaar verschijnt met zo'n 200 bladzijden per jaargang. Het blad is geïllustreerd en
verschijnt in octavo. Momenteel wordt het geredigeerd door Reggie Baay, Liesbeth
Dolk, Bert Paasman, Gerard Termorshuizen en Peter
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van Zonneveld. Voor wie zich voor de Indische bellettrie interesseert is het onmisbaar,
hoewel hier soms wel degelijk de bewerkte doctoraalscriptie herkenbaar is. Het vierde
nummer van jaargang 12 van december 1997 bevat artikelen over de Oost-Indische
slavernij, over de vergeten schrijvers M.C. Frank en Jan Krabbendam en een ‘In
memoriam’ voor de dichter Han Resink van Bert Paasman. Geen spectaculair nummer
ditmaal, maar toch. Lid worden van de werkgroep door 40 gulden per jaar over te
maken op postbanknummer 1977068 t.n.v. de penningmeester van de werkgroep te
Alphen aan den Rijn onder vermelding van ‘Indische Letterkunde’ en het tijdschrift
zal u geworden.
Een eveneens gespecialiseerd tijdschrift (zo gespecialiseerd zelfs dat het niet eens
in het tijdschriftenoverzicht van Wie en Wat te vinden was) waarop ik de aandacht
wil vestigen is het Biografie Bulletin. Niet alleen kan men daarin vinden welke
schrijversbiografieën in statu nascendi zijn (een opsomming in VII,3 van 1997 bevat
onder andere de namen van Hans Lodeizen, Frans Kellendonk, Renate Rubinstein,
Bordewijk en Willem Walraven.) Ook vindt men er, in hetzelfde nummer, artikelen
over Lodewijk van Deyssel en zijn biograaf Harry G.M. Prick (door Arjen Fortuin),
over de essaybundel Broeders in bedrog van Jan Fontijn (door Joke Linders) en over
Elisabeth Keesings biografie over Kartini (door W.F. Wertheim). Lid worden van
de Werkgroep Biografie door f 50 te storten op postbanknummer 4129271 onder
vermelding van de mededeling ‘nieuw lid’ en afwachten. Die vijftig gulden geldt
voor personen; instellingen betalen er zeventig. Wie buitengaats verkeert zal wel
meer moeten betalen.

Tijdschriften gewijd aan één schrijver
En dan nu de tijdschriften die slechts oog hebben voor één schrijver. In het overzicht
in Wie en Wat worden er elf vermeld, resp. gewijd aan Achterberg, Louis Paul Boon,
Bilderdijk, Cyriel Buysse, Carmiggelt, Frederik van Eeden, Guido Gezelle, Multatuli,
Vestdijk, Jacob Campo Weyerman en Willem (die Reynaert maakte). Dat lijstje klopt
niet meer. De Achterbergkroniek bestaat niet meer: na 1995 ‘niet verder verschenen’
meldt het Utrechtse beeldscherm. Berichten uit Boonland werd niet vermeld. Wel
verscheen op het scherm De kantieke schoolmeester, halfjaarlijks tijdschrift voor de
Boon-studie, een samenvoeging van de Tijdingen van het Louis Paul
Boon-Genootschap en het Jaarboek van datzelfde genootschap. Aan het overzicht
in Wie en Wat ontbraken de bladen, blaadjes of jaarboeken (ook een soort tijdschriften
tenslotte) over Brakman, Claus, W.F. Hermans, Du Perron en Reve. In de rest van
dit artikel laat ik de lang tot zeer lang bestaande tijdschriften als Gezelliana, Het
Bilderdijkmuseum en de Mededelingen Frederik van Eeden-genootschap maar buiten
beschouwing: die kunnen bekend zijn.
Toen ik deze uitgaven bekeek viel me op dat men aan universiteiten in Vlaanderen
blijkbaar meer belangstelling heeft voor de eigen grote schrijvers dan in Nederland:
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Boon, Buysse, Claus, Gezelle, Streuvels en Willem kunnen elk bogen op een eigen
tijdschrift of jaarboek dat door een Vlaamse universiteit of universitaire instelling
wordt uitgegeven. In Nederland bestaat zoiets niet: daar zijn het groepjes lezers soms zou je ze misschien beter fans kunnen noemen - die zich voor hun idool inzetten.
In Vlaanderen wordt De kantieke schoolmeester uitgegeven door het L.P.
Boon-genootschap in Aalst samen met het Documentatiecentrum voor de
wetenschappelijke studie van het werk van Louis Paul Boon, onderdeel van de
Universitaire Instellingen Antwerpen. Het verschijnt twee keer per jaar met in totaal
zo'n 500 bladzijden. Wie lid wordt van het genootschap voor slechts 40 gulden of
750 BEF per jaar (de guldens overmaken op postgiro 5685885 op naam van het L.P.
Boon-Genootschap te Kortenhoef) krijgt De kantieke schoolmeester erbij. Nummer
9 (van december 1996) is een themanummer over Menuet; vijf artikelen behandelen
de tekst, twee gaan over intertekstualiteit en Menuet en drie over de verfilming van
de novelle. In dat nummer deelt hoofdredacteur Paul de Wispelaere mee dat nummer
10 het laatste zal zijn, ‘daarna komt er iets anders’. Dat laatste nummer, zo leert
telefonische informatie van het ‘Boon-centrum’, hoopt men nog voor de zomer van
1998 uit te brengen onder de titel Van Ostaijen, Burssens, Boon. Het zal
ongepubliceerde brieven en andere stukken bevatten over de relatie van deze drie
schrijvers en wordt alleen aan de 450 leden van het genootschap toegezonden: het
komt niet in de vrije verkoop. Niet-leden zullen het dus alleen in bibliotheken kunnen
raadplegen. Voor het eind van 1998 komt vervolgens het eerste van een reeks
jaarboeken dat Louis Paul Boon: de laatste socialist zal heten.
De Universitaire Instellingen Antwerpen herbergen ook het secretariaat van het
‘Jaarboek voor de Claus-studie’ Het teken van de ram dat in 1994 onder
hoofdredacteur Georges Wildemeersch voor het eerst verscheen. Blijkens de
‘verantwoording’ wil de redactie ongebundeld of ongepubliceerd werk in de
jaarboeken publiceren, alsmede bijdragen over ‘boeiende maar onderbelicht gebleven
facetten’ van Claus' werk en als vaste rubrieken een biografische kroniek, een
bibliografische bijdrage en een reeks ongepubliceerde illustraties. In het eerste,
inderdaad in boekvorm door Kritak en De Bezige Bij uitgegeven jaarboek, staat de
vroegste periode tot 1950 centraal met bijdragen over Claus' rol bij de oprichting
van het nooit verschenen tijdschrift Janus van Jos Joosten, over het vroege proza
van Claus door G.F.H. Raat en over Claus' bijdragen uit zijn diensttijd aan Tijd en
Mens, het officiële orgaan van het Belgische leger, door Freddy de Vree. Daarnaast
prachtige foto's van een onvoorstelbaar jonge Claus en facsimiles van documenten
in dit 252 bladzijden tellende boekwerk. In de Nederlandse boekhandel kostte het f
45. In het tweede, in 1996 verschenen, deel staat de periode 1950-1955 centraal.
Verdere delen zijn nog niet verschenen.
In Nederland laten alleen het tijdschrift Over Multatuli en het Vestdijk-jaarboek,
misschien ook het Reve-jaarboek, zich met deze imposante Vlaamse uitgaven
vergelijken, ook al zijn dat dan geen universitaire publicaties. Al bestaat het
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halfjaarlijkse tijdschrift Over Multatuli al twintig jaar, met ingang van deze 20ste
jaargang heeft dit geïllustreerde blad een andere uitgever gekregen en wel Bas
Lubberhuizen die het meteen maar van een nieuw omslag heeft voorzien. Een jaargang
telt zo'n 160 bladzijden in octavo en kost 35 gulden; abonnementen bij de uitgeverij,
Vondelstraat 120A, 1054 GS Amsterdam, fax 020 - 6182527. Er is een redactieraad
met daarin onder meer H. van den Bergh, J.J. Oversteegen en Philip Vermoortel,
terwijl de redactie gevoerd wordt door Chantal Keijsper, Reinder Storm en Hidde
R.J. van der Veen. Het eerste nummer van 1998 bevat bijdragen van Paul van
Capelleveen over ‘Gerrit Komrij als Multatulist’, van Francis Bulhof over ‘Du Perron
als lotgenoot van Multatuli’, terwijl Eep Francken Beekman over de knie legt naar
aanleiding van diens hoofdstuk over Multatuli in Troubled Pleasures: Beekmans naar Francken meent - onjuiste behandeling van de Havelaar schrijft hij toe aan diens
‘voorliefde voor radicale uitspraken’. Jos van Waterschoot sluit het nummer af met
zijn Multatuli-kroniek 1997. Vooral Bulhofs artikel (‘Du Perrons weerlegging van
het negatieve imago van Multatuli is ook een weerlegging van het beeld dat in
burgerlijk Nederland van hemzelf was ontstaan’) en twee door hem opgediepte niet
in het Verzameld Werk van de Forenzen opgenomen Multatuli-publicaties van Ter
Braak en, vooral, Du Perron spraken me aan. Mooi blad.
‘Van De schandalen ben ik kapot geweest. Toen ik dat boek uitgelezen had, moest
ik een paar uur door het bos lopen om tot mezelf te komen (...)’, deelt de oprichtster
van de Vestdijk-kring, Ria Albers in de Vestdijkmededelingen van februari 1998
mee. Al een dertig jaar bundelt in die Vestdijk-kring een aantal leeskringen
(Rotterdam, Utrecht, Zuid-Veluwe en Raalte) zijn krachten. Het is een vereniging
waarvan het ledental per 1 januari 1998 gedaald was tot 336; een voorstel van het
bestuur om de vereniging maar op te heffen werd echter met 15 tegen 9 stemmen
verworpen. Het bestuur kondigde zijn aftreden aan. Aanvankelijk gaf de vereniging
de viermaal per jaar verschijnende Vestdijkkroniek uit maar daar is men eind 1995
mee gestopt omdat toen de subsidie ophield en de weduwe Vestdijk nog niet kon
beschikken over de paar miljoen die ze voor de handschriften wil hebben. Sindsdien
is er het Vestdijk-jaarboek. Het eerste is uitgekomen in 1996, heeft als titel De
geschiedenis van een talent en stond onder redactie van Harry Bekkering, Rudi van
der Paardt en Ger Verrips. Daarin zag ik opstellen van Harry Bekkering en Wim
Bronzwaer over de essays van Vestdijk, van T. van Deel over Vestdijks poëzie en
de receptie daarvan sinds 1982, van Anne Wadman over ‘De late Vestdijk’, van Ger
Verrips over ‘Duitsland in de romans van Vestdijk’, van Maarten 't Hart over ‘Vestdijk
als leermeester’, van J.H. de Roder over de muziekessays, van Tini Booy over de
thematiek van Vestdijks romans, terwijl J.A. Dautzenberg bezag hoe Vestdijk het
tegenwoordig op school doet (slecht). Ook een herdruk van Anne Wadmans recensies
uit de Leeuwarder Courant over de late romans van Vestdijk werd opgenomen. Deel
2, van 1997, kreeg als titel mee Simon Vestdijk: de schrijver als lezer, telt 192
bladzijden en bevat een aantal opstellen over de relatie tussen Vestdijk en schrijvers
als Rilke, Faulkner, Thomas Mann en Joyce. Solide werk kortom, dat
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niet als hobbyisme van fans kan worden afgedaan. Wie voor 55 gulden lid wordt van
de vereniging krijgt de Vestdijkmededelingen en het Vestdijk-jaarboek gratis
toegestuurd en mag bovendien ‘activiteiten van de Vestdijk-kring met reductie of
geheel kosteloos bijwonen’. Opgeven bij E. van Dompselaar, Het Erf 19, 8102 KE
Raalte, tel. 0572 354291.
W.F. Hermans heeft zijn fans en die kunnen het niet laten alles wat ze over hun idool
te weten kunnen komen, hoe onbenullig ook, op te schrijven en door de drukpers
bekend te maken. In duplo zelfs, want er waren tot 1996 twee van die clubblaadjes.
Het begon allemaal in september 1991 toen een zekere Tonnie Luiken het 0-nummer
van een in eigen beheer uitgegeven WFH-verzamelkrant uitbracht. Hij bedoelde het
als een ‘contactblad voor verzamelaars’ en dat 0-nummer bevat dan ook lange lijsten
met tweedehands aangeboden Hermanspublicaties: De tranen der acacia's 1ste druk,
zonder stofomslag f 150. Dat werk. Kort daarna meldden zich bij Luiken Bob Polak
en zijn maatje Dirk Baartse die ‘mee wilden doen’. Beiden traden tot de redactie toe.
De samenwerking met Luiken gaat echter niet zo goed en in februari verlaat deze de
redactie, ‘eruit getreiterd’ zoals hij het zelf noemt. Luiken besluit alleen verder te
gaan met ‘de nieuwe, oude vertrouwde WFH-verzamelkrant’. Maar ook Polak en
Baartse gaan door, met als resultaat dat er van nummer 9 (december 1993) twee
versies bestaan: die van Luiken en die van Polak & Baartse (eigenlijk zijn er drie
nummers 9 want Polak & Baartse hebben hun volgende nummer, tien dus, ook als
9 aangeduid. Foutje.). Vanaf nummer 11 geeft dit tweetal de oude naam op en
herdoopt het blad tot Hermans-magazine. Met Luikens soloonderneming loopt het
slecht af. In mei 1996 brengt hij in boekvorm een gecombineerde uitgave van de
WFH-verzamelkrant 18-22 uit onder de naam Sterfboek en deelt op de laatste bladzijde
daarvan mee dat hij ermee ophoudt: hij heeft in een vorig nummer twee foto's van
Ed van der Elsken afgedrukt en moet daarvoor aan diens erven f 1104,50 betalen.
Dat zou vijf gulden per lezer betekenen rekent Luiken voor en hij ‘heft bij deze het
blad op’. Maar daarmee is aan zijn lijdensweg nog geen eind gekomen. Want het
168 bladzijden tellende Sterfboek bevat naast beschouwingen van verschillende
auteurs nog niet eerder gepubliceerde foto's, tekeningen, brieven en een gedicht. Van
Hermans. De erven laten bij enkele Amsterdamse boekhandels en bij de samensteller
thuis beslag leggen op de nog aanwezige voorraad en eisen voor de rechtbank f 25
boete per gedrukt exemplaar plus nog het een en ander wegens overtreding door
Luiken van een overeenkomst met Hermans uit 1993. Het verweer van Luikens
advocaat dat Luiken al jaren van een bijstandsuitkering leeft, deze boete nooit zal
kunnen betalen, verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij aan het boek werkte
en dat Hermans ooit gezegd zou hebben dat het hem niets kon schelen wat Luiken
deed of zou doen, maakt weinig indruk op de advocaat van de tegenpartij: hij blijft
bij zijn eis. Op 23 april 1998 wordt Luiken veroordeeld tot betaling van f 100 per
exemplaar, in totaal f 30 000 plus de proceskosten van een kleine f 10 000. Bovendien
moet hij alle nog in zijn bezit zijnde exemplaren van het Sterfboek inleveren. Luiken
vindt de uitspraak
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‘schandelijk’ en overweegt hoger beroep. Het Sterfboek is inmiddels een collector's
item dat al meer dan honderd gulden doet en nog wel heel wat duurder zal worden.
Tonnie Luiken heb ik wel eens achter een kraam op een boekenmarkt zien staan waar
hij probeerde het boek voor 50 gulden te verkopen. Zeker nog wat exemplaren weten
achter te houden. Het is jammer dat het zo is gelopen want Luiken was goed bezig.
Zo bevat het Sterfboek, om maar eens wat te noemen, het gedichtje dat Hermans
maakte voor het dochtertje van NEM-redacteur J.W. de Vries toen die in Indonesië
werkte en Hermans bij hem op bezoek was. En in nummer 17 van winter 1995 deed
Olf Praamstra verslag van zijn ontmoetingen met Hermans, die hij bezocht had voor
een interview over Multatuli. Enfin, de WFH-verzamelkrant is ter ziele.
Het Hermans-magazine echter bestaat nog steeds en wordt inmiddels uitgegeven
door een stichting. Een abonnement kost f 50 per jaargang van vier nummers op
groot octavo à 32 pagina's (Stichting Hermans-magazine, Admiraal de Ruijterweg
277 hs, 1055 LV Amsterdam, fax 020 - 6810894). Jaargang 7 nummer 26 van maart
1998 (Luikens verzamelkrant is bij die nummering gewoon meegerekend) bevat
zoals gewoonlijk heel wat kleine berichten, ‘Hermansiana’ genoemd, van het type
dat De donkere kamer van Damocles de zesde plaats bezette op de persoonlijke Top
10 van 43 Nederlandstalige recensenten. ‘Het zal duidelijk zijn dat wij horen tot
degenen die alles willen weten van en over Willem Frederik Hermans’ delen
redacteuren Polak & Baartse op bladzijde 39 mee en die bezetenheid weerspiegelt
zich in de inhoud van het blad. Hoewel Hermans-magazine informatie pretendeert
te geven ‘over leven en werken van Willem Frederik Hermans’ ligt de nadruk op het
leven. Een analyse van ook maar een enkel van Hermans' werken heb ik er nog nooit
in aangetroffen, laat staan een nieuwe typering van zijn oeuvre zoals bij voorbeeld
in Grüttemeiers bijdrage aan het meinummer van NEM van dit jaar. Wel hebben de
redacteuren zich beijverd met het uitzetten (en te koop aanbieden) van inmiddels al
drie wandeltochten ‘met Willem Frederik Hermans’. Wie bij voorbeeld tocht drie
volgt, loopt een route die ‘Arthur Muttah in Amsterdam in oorlogstijd’ heet. Zou
men nu werkelijk denken dat zo'n wandeling ook maar iets bijdraagt aan een beter
begrip van De tranen der acacia's? Of wordt Hermans hier geëxploiteerd? Aangezien
er geen ander periodiek is dat geregeld aandacht aan Hermans besteedt, is het blad
natuurlijk toch de moeite waard, want af en toe diept de redactie iets op wat ik niet
had willen missen (in het laatste nummer het een en ander over Hermans' Canadese
belevenissen bij voorbeeld).
Het verhaal over Reve-publicaties is nog droeviger. Er heeft van 1983 tot 1988 onder
redactie van Arnold Greidanus en Hans Hafkamp een Reve Jaarboek bestaan dat in
boekvorm werd uitgegeven door De Prom in Utrecht. Het laatste deel, uit 1988,
bevatte onder meer artikelen van Peter Burger en Jaap de Jong over Reve als docent
(aan de Leidse universiteit, in 1985), van Johan Snapper over ‘de ruimte in het vroege
werk van Gerard Reve’, van Vincent Hunink over Reve en de klassieke oudheid en
van Arie Pos over ‘Bijbelplaatsen in Nader tot
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U’. Helaas bestaat dit jaarboek niet meer en nu moet Reve het zelfs zonder een blaadje
als het Hermans-magazine doen. Dat is des te vreemder daar hij wel over een
uitgebreide fanclub beschikt die er niet voor terugdeinst astronomische bedragen
neer te tellen voor een eerste druk van De avonden (antiquariaat Fokas Holthuis
vroeg een half jaar geleden f 825 voor een ‘redelijk exemplaar met een paar
muizenhapjes uit de onder- en bovenzijde van de rug van het onredelijk kwetsbare
stofomslag’), zich met zo'n exemplaar in de opgeheven hand in een kerk en groupe
te laten fotograferen, en voor veel geld gezamenlijk vies voedsel te nuttigen alleen
maar omdat zulks in de heilige tekst beschreven staat. Maar tot het regelmatig laten
verschijnen van een aan hun idool gewijd periodiek van het niveau van Over Multatuli
of Het teken van de ram is de club blijkbaar niet in staat.
Du Perron heeft het beter getroffen. Op 14 mei 1994 werd het E. du Perron
Genootschap opgericht dat zich onder meer ten doel stelt een aan deze auteur gewijd
blad uit te geven. Dat is Cahiers voor een lezer geworden waarvan in november 1997
nummer 7 verscheen. Wie voor f 50 per jaar lid wordt van het genootschap krijgt het
blad twee keer per jaar toegestuurd (opgeven bij Reinder Storm, Van Beverningkstraat
23, 2582 VB Den Haag). Losse nummers kosten f 7,50. Het zijn echte cahiers, in
octavo met een mooi bruin omslag van Helmut Salden; ze tellen tussen de 24 en 32
pagina's. Geen foto's, geen leuterberichtjes maar gedegen artikelen en teksten. Zo
bevat nummer 5 van oktober 1996 de transcriptie van een Franstalig E. du
Perron-programma van de Wereldomroep uit 1977 waaraan onder anderen Clara
Malraux, Louis Chevasson en Pascal Pia meewerkten. In nummer 6 van mei 1997
levert Kees Snoek kritiek op het beeld dat Beekman van Du Perron geeft in zijn
Troubled Pleasures terwijl René Marres de stelling verdedigt dat Het land van
herkomst geen fictie is maar ‘een literair egodocument’. In nummer 7 van november
1997 ten slotte bespreekt Kees Snoek Du Perrons verhouding tot Soetan Sjahrir en
diens kring en publiceert Reinder Storm een door hem gevonden prospectus van Du
Perron. Ook dit genootschap zal wel een fanclub zijn (want waarom zou je lid worden
als je niets van Du Perron moet hebben?) maar hun bescheiden en nuttige publicaties
zijn mij heel wat sympathieker dan bij voorbeeld het opgeblazen Hermansgedoe.
Ook de Carmiggelt-vrienden voeren de pen. Sinds 1981 verschijnt af en toe, en sinds
enige tijd vier keer per jaar, in een oplage van 300 exemplaren het Nieuwsblad voor
Carmiggelt-vrienden Speciaal voor Ons. Men kan lid/abonnee van deze ‘vriendenclub’
worden door f 40, 765 BEF of, voor belangstellenden buiten Europa, f 48 over te
maken naar postrekening 11 39 499 ten name van Adri Leijdekkers te Nieuwerkerk
o.v.v. ‘Speciaal voor ons’ en krijgt het blad dan toegestuurd. Het wordt in octavo,
geniet en op glad papier door de vrienden uitgegeven. Nummer 49 van lente 1998
telt 36 pagina's met een mooie foto van Carmiggelt op het omslag. Naast enkele
oudere teksten van de auteur (Kronkelachtige stukjes maar ook een paar
toneelkritieken, uit 1930) ook een,
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zoals Leo J. Verhagen meedeelt, ‘voor 98 à 99%’ juiste telling van het aantal
Kronkels: het zijn er 8 700. Verder wat kleine berichten en een rubriek ‘Vraag en
aanbod’. Tweemaal per jaar komen de vrienden bijeen zo lezen we, en op 16 mei
1998 was het weer zo ver: een bijeenkomst in het Haagse Carltonhotel waar Mary
Dresselhuys en Jules Croiset iets zullen vertellen over de beminde auteur en Erik
Stotijn zal improviseren op ‘Carmiggelts herkenningsmelodie’ (bij zijn
televisieoptredens) In a sentimental mood van Duke Ellington. Voor het diner,
inclusief 2 consumpties à f 56 (niet-verplicht) kunnen de deelnemers kiezen uit een
vis- en een vleesmenu. Fan Ruud Broens heeft zijn eigen medium en wel het
Carmiggelt Nieuwtjes Bulletin dat hij vier maal per jaar uitbrengt (f 10 per jaargang
vooruit te voldoen op postrekening 49 256 48 t.n.v. Ruud Broens, Burgemeester
Roëllstraat 275-3, 1067 NG Amsterdam). Nummer 3 van jaargang 1 van najaar 1997
telde drie gele A4'tjes tot twaalf octavopagina's gevouwen en vastgeniet. De inhoud
bestond uit berichten over allerlei publicaties en evenementen Carmiggelt betreffende.
Bij voorbeeld dat ‘Het Nederlands literatuur kwartet’ ook Simon Carmiggelt bevat,
in het viertal ‘Jaren 40’ verenigd met Anna Blaman, Bertus Aafjes en Hella S. Haasse.
Bij dezelfde Broens kan men een door hemzelf samengestelde vierdelige bibliografie
van Carmiggelt bestellen voor in totaal f 239; van deel 1, dat ook doctoraalscripties
over Carmiggelt vermeldt, verscheen inmiddels een 5e druk.
Behalve Simon Vestdijk heeft ook de schrijver-arts Willem Brakman zijn leeskring,
sinds 1991 verenigd in de Stichting Willem Brakman Kring. Die geeft niet alleen
een Nieuwsbrief uit maar ook de Brakman Cahiers, tot nu toe twee. Wie 25 gulden
stort op giro 137321 t.n.v. de Stichting, Bernhardstraat 18, 2351 GG Leiderdorp is
donateur en mag naar de jaarvergadering waar een ‘literair criticus of
literatuurwetenschapper’ zijn visie geeft op het werk van Brakman, ‘veelal in
aanwezigheid van de schrijver’ zo lees ik in een folder van de Stichting. De
Nieuwsbrief bevat allerlei berichten over de geliefde auteur (zoals in nummer 17 van
december 1997 de mededeling dat deze naast enkele andere schrijvers door het
spoorwegtijdschrift Rails werd ondervraagd over het verschijnsel writer's block en,
uiteraard, een stukje over de verwijdering van Brakman uit de permanente expositie
van het Letterkundig Museum - waartegen het bestuur van de kring heeft
geprotesteerd) waaronder een jaaroverzicht van publicaties van en over Brakman.
Het eerste nummer van de Brakman Cahiers van januari 1996 bevat een aantal
lezingen over zijn werk terwijl in nummer 2 Bart Vervaecks Vlaamse proefschrift
Lijf en Letter over de auteur is afgedrukt. Voor donateurs kost dit laatste cahier f 15
plus f 5 portokosten, voor anderen in totaal f 35.

Trendbreuk?
Komt er tegen die almaar doorgaande specialisatie, ook van de tijdschriften, een
tegenstroming op gang? Kunnen we misschien zelfs van een trendbreuk spreken?
Onlangs viel het eerste nummer, meteen maar een dubbelnummer, van het
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tijdschrift Noordzee op mijn deurmat, ‘een nieuw blad voor de Nederlandse taal en
letteren’. Volgens hoofdredacteur René van Stipriaan is het de bedoeling dat daarin
‘Nederlandse taal en letteren voor een breed publiek’ zal worden ‘gesignaleerd,
uitgediept en becommentarieerd’. Dit 68 bladzijden tellende en er goed uitziende
dubbelnummer van het nieuwsblad heb ik met genoegen gelezen. Naast artikelen
van Jan Stroop over een zich naar hij meent ontwikkelend ‘Poldernederlands’ (de
platte uitspraak van bv. tait voor tijd en deit voor deed zou norm worden), van Lucas
Ligtenberg over het Nederlands in de Verenigde Staten, van Lisa Kuitert over de
nieuwe Nederlandse Literatuurgeschiedenis en een interview van Arnon Grunberg
met zijn bibliograaf, bevat het blad een fikse bijlage waarin het platteland in taal &
letteren centraal staat. Gé Vaartjes schrijft daarin over streekliteratuur, Anne de Vries
over het platteland in de jeugdliteratuur, Caroline Schuur brengt een bezoek aan Kees
Stip en Cor van Bree onthult hoe de dialectonderzoeker te werk gaat. Voor de
Voskuil-fans vertelt Jan Stroop wat er mis is met de groepsfoto waarmee het vierde
deel van Het Bureau eindigt - die foto staat er ook bij afgedrukt - terwijl Theo Bijvoet
gedetailleerd beschrijft hoe de landbouwfilm waarover in Het Bureau wordt verteld,
totstandgekomen is. Met foto's. Niet het minst belangrijk zijn informatieve rubrieken
als de (relevante) boeken die in het voorjaar zullen verschijnen, een agenda van
congressen, promoties, lezingen & manifestaties, tentoonstellingen en voorstellingen
in maart en april, aankondigingen en mededelingen en een overzicht van de
boekenweekactiviteiten. Het blad zal tien keer per jaar verschijnen en in totaal een
400 kwarto (bijna vierkante) bladzijden tellen. Wie zich nu abonneert betaalt f 65 of
1195 BEF voor deze jaargang in plaats van resp. f 89,50 en 1645 BEF. Opgeven bij
administratie Noordzee, Antwoordnummer 17, 7940 VB Meppel. Het blad wordt
uitgegeven door de Sdu (die er eerst niet aan wilde) en begeleid door een
indrukwekkende redactieraad onder meer bestaande uit de zeer- en hooggeleerde
heren Appel, Bekkering, Braet, Van Eemeren, Van Halsema, Th. Janssen, Klooster,
Van Oostrom en Pleij, en mevrouw Schenkeveld-Van der Dussen. Dat de verschijning
van dit blad het begin van het einde betekent van de voortwoekerende specialisatie
is misschien niet zo waarschijnlijk: die gespecialiseerde vaktijdschriften maakt het
niet overbodig. Maar een blad ‘om erbij te hebben’ lijkt het me in ieder geval wel,
zeker voor de neerlandistiek buiten Vlaanderen en Nederland: het houdt je op een
goed leesbare manier goed op de hoogte, ook van de recente literatuurgeschiedenis.*
Net zoals Ons Erfdeel en Neerlandica extra Muros trouwens.

*

Inmiddels is bekend geworden dat de uitgever er alweer mee is gestopt: het blad is opgeheven.
Oorzaak zou ruzie met de eindredacteur zijn. De redactieraad bezint zich op een alternatieve
uitgave. (HJB)
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Voorgewende fictie
Frida Balk (Bloemendaal)
Waar? Of niet?
De Nederlandse letteren staan op hun kop. Fictie en werkelijkheid zijn onontwarbaar
één geworden. Fictie - nonfictie, de rotsvaste tegenstelling, het fundament van de
letterkunde, de boekentoptien en de uitgeversmiljarden, is onderuit gehaald door J.J.
Voskuil.
Als straks het laatste deel van Het Bureau(1) verschijnt, De dood van Maarten
Koning, zal een enkeling in de war raken. Maarten Koning ging immers al dood in
Bij nader inzien (1963), het verhaal over zijn studententijd. O nee, dat was alleen in
de gelijknamige televisieserie (1991). Niet in het boek. In het boek is hij aan het eind
nog springlevend. Het Bureau is gewoon een vervolg, een groots opgezet verslag
van Hoe Het Maarten Koning Verder Ging. Misschien wordt De dood van Maarten
Koning een uitwerking van de televisieserie, waarin de begrafenis van Maarten vooral
een reünie is van de vrienden van weleer.
Maarten Koning dat is J.J. Voskuil. Nu ja, zijn alter ego. Maar meer ego dan alter.
De auteur zelf althans maakt geen onderscheid tussen Maarten in Bij nader inzien
en zichzelf en evenmin tussen de romanpersonages en de personen die voor hen
model stonden. Ook zegt hij dat de door hem geportretteerden eveneens over die
periode zouden moeten schrijven, elk met hún portretten van zichzelf en de anderen,
en dat één van hen dat ook gedaan heeft(2). Die ene is Frida Vogels, wier boek De
harde kern(3) dan ook op een extra omslagflapje werd aangekondigd als ‘het
romandebuut van Henriëtte uit Bij nader inzien.’ Door deze eenwording van Wahrheit
en Dichtung is voor de zoveelste maal onduidelijk geworden wat literatuur is.
Gelukkig maar.

Het Bureau en de privacy
In Het Bureau komen ongeveer tweehonderd personages voor en niet één is er
verzonnen. Dat kan ik niet bewijzen, maar ik ben er zeker van. Bovendien is het een
algemeen aanvaard feit. Er circuleert al maanden een Sleutel ‘Wie is wie in Het
Bureau?’. Die Sleutel wordt nauwkeurig bijgehouden. Het is nu algemeen bekend
dat genoemd bureau een Amsterdams onderzoeksinstituut is op het gebied van
Nederlandse tradities, zeden en dialecten, thans genaamd ‘P.J. Meertens-Instituut
voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde’. Het ressorteert van oudsher onder
de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.
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Op de flap van deel 4, Het A.P. Beerta-Instituut wordt de roman in een moreel daglicht
geplaatst: ‘In de pers ontstond een discussie over de vraag of een schrijver bestaande
en bestaand hebbende personen wel zo genadeloos portretteren mocht als Voskuil
deed. Het pleit werd in zijn voordeel beslecht, wat vooral hieraan te danken is dat
hij zijn alter ego Maarten Koning even genadeloos en tot op het bot ontleedt als alle
andere, circa 200 personages die in zijn roman optreden.’ Dit laatste is een misvatting.
Het beeld van Maarten Koning is milder dan dat van de andere personages.
Dat deze roman zo'n fatsoensvraag oproept is overigens opvallend. Over de veel
genadelozer portretten die Arnon Grunberg van zijn ouders schetst, is niemand
gevallen, om te zwijgen van de overweldigende intimiteiten die Connie Palmen
prijsgaf over Ischa Meijer. Waardoor bracht Het Bureau dan wél een
privacy-commotie teweeg?
Tweehonderd mensen zien zichzelf nauwgezet en herkenbaar afgebeeld, onder
vermelding van hun functie, rang en werkzaamheden. Dat is voor bijna allemaal een
onaangename verrassing. Maar extra schokkend is het, zichzelf onophoudelijk
geciteerd te zien. Boekdelen lang soms. Het gesproken woord is haast altijd vluchtig
en ook vluchtig bedoeld. En plotseling ziet de persoon in kwestie na jaren zijn
onbevangen uitspraken zwart op wit. Hij schrikt. Scripta manent. Zijn woorden,
bestemd voor beslotenheid en vergetelheid, zijn opgetekend en openbaar gemaakt.
Dat voelt als verraad. En verraad is altijd meedogenloos.
Het gesproken woord wordt, eenmaal gedrukt, iets heel anders. Niet alleen door
de bestendiging als zodanig, maar vooral door de verdwijning van de oorspronkelijke
vorm: intonatie, articulatie, mimiek en stem van degene die sprak. Hoe onoverkomelijk
dat verschil is blijkt uit een recent conflict tussen deelnemers aan een Nederlandse
televisie-‘talkshow’ en hun gespreksleider Paul Witteman. Witteman had de letterlijke
uitspraken van de geïnterviewden op schrift gesteld om in een boek uit te geven. De
geciteerden maakten bezwaar tegen de uitgave, brachten de zaak voor de rechter en
wonnen. En dat terwijl ze voor de televisie de meest intieme en gênante mededelingen
hadden gedaan. Maar opgeschreven mochten die niet worden. Zo'n kale, permanente
staat vonden ze ontoelaatbaar. Misschien beschouwden de betrokkenen (of de rechter?)
het boekstaven als schending van het auteursrecht, maar daar ging het niet om. Inbreuk
op de privacy was de essentie van hun aanklacht. Inbreuk op de privacy was ook de
essentie van het protest tegen Het Bureau. Maar de geportretteerden hebben geen
verweer. Ze kunnen geen proces aanspannen. Laat staan winnen. Want
romanpersonages bestaan niet echt.
Hoe weten we dat de citaten zo goed als letterlijk zijn? Dat lijdt voor mij geen
twijfel, al ben ik er niet bij geweest. Maar wel bij de wederwaardigheden in Bij nader
inzien en haast alles wat daarin gebeurt en gezegd wordt is letterlijk zo gebeurd en
gezegd. Dat Voskuil in Het Bureau hetzelfde procédé volgt is overduidelijk. De
auteur krijgt daardoor iets weg van een spion, een ingewikkeld soort undercover,
een geraffineerde intrigant zelfs. Want zijn werkwijze heeft uiteraard ook gevolgen
voor de relatie tussen medewerkers van het P.J. Meertens-
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Instituut. Die krijgen van elkaar uitspraken te lezen over zichzelf die niet voor hun
oren bestemd waren. Dat kan hun verhouding flink verstoren. Maarten Koning krijgt
in het Instituut een hoge functie, maar die macht is dus nog niets vergeleken met de
macht van de auteur over zijn medemensen die hij tot romanpersonages heeft gemaakt.
Hij heeft ze als het ware in de tang. Een dergelijke verrassingsaanval door middel
van een roman is zeldzaam in onze literatuur.

Het Bureau. Een soap en een hype.
In zijn verwevenheid van werkelijkheid en fictie is Het Bureau uitzonderlijk. Hetzelfde
geldt voor Bij nader inzien, maar dat ging over een studentenvriendenkring. Het
Bureau gaat over een officieel instituut, collegiale verhoudingen, plicht,
verantwoordelijkheid, wetenschap en hiërarchie. De vriendenkring was een wel erg
particulier gezelschap, maar zo'n instituut is een maatschappelijke organisatie, met
een werkplek, vergaderingen, koffie, een bibliotheek, irritaties en prestige: dat van
de wetenschap. En dit alles gezien door de bril van Maarten Koning, die gewetensvol
de wetenschap beoefent en veracht, zich voortdurend in het nauw gedreven voelt,
en zich intussen voortreffelijk weet te handhaven. De hem omringende personen zijn
scherp geportretteerd: in hun uiterlijk, gebaren, houding en vooral in wat ze zeggen.
Hun uitspraken zijn authentiek, afkomstig van echte personen, maar uiteraard
geselecteerd en geordend door de auteur. Zijn karakteriseringen zijn zo uitgesproken
dat je aan nogal wat personen een gloeiende hekel krijgt en enkele andere goed gezind
wordt. Maarten Koning stelt zich, overeenkomstig zijn achternaam, superieur op.
Uit allerlei hem opgedrongen kleinzielige conflicten komt hij als winnaar tevoorschijn,
behalve uit die met zijn vrouw, wier grootste angst is dat haar Maarten een patser
zal worden. Nu dat wordt hij niet.
Maarten bekommert zich om de hulpelozen, zowel binnen als buiten het bureau. De
portretten van zijn oude en allengs versleten en doodzieke vader en van zijn demente
schoonmoeder zijn aangrijpend, evenals dat van zijn charmant stotterende, lichtjes
op de tenen wippende directeur, Meneer Beerta, later halfverlamd en zwaar in zijn
spraak gestoord na een beroerte. De weergave van zijn verminkte spreken tijdens
Maartens bezoeken aan het verpleeghuis is een orthografische vondst waardoor je
Meneer Beerta eerst niet, maar na een poosje steeds beter verstaat, wat ook voor
Maarten geldt.
Tegen de linkermuur stond een boekenkast, afgeladen met boeken en
paperassen. ‘Dag Anton’ zei Maarten.
Beerta hield op met tikken en draaide zich half om. ‘Zjazj Maazjen.’
Maarten legde zijn jekker op het bed.
...
‘Je bent benoemd tot erelid van de Commissie.’ Hij nam schuin tegenover
hem plaats.
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‘Nee!’ zei Beerta ontsteld.
‘Ik heb het niet kunnen tegenhouden.’ Hij glimlachte;
Beerta schudde zijn hoofd, alsof hij het een hoogst onverantwoordelijk
besluit vond.
‘En een erelidmaatschap kun je niet igeren.’
‘Ezjis nizj aan ze zoen,’ zei Beerta berustend.
‘En verder moet je de groeten hebben van De Bruin, en van Bart en Ad,
en van Nicolien natuurlijk.’
‘Hoe zjazez mezze Buin?’
‘Goed. Dat wil zeggen, hij heeft zijn pols gebroken en longontsteking
gehad en een nieuwe pacemaker.’
Beerta schudde zijn hoofd. ‘Hij hevez ma moeizezj.’
‘Maar hij blijft er wel opgewekt onder.’
Beerta knikte. ‘Izjoozj.’
‘Ja, jij ook,’ zei Maarten glimlachend.
...
‘Izj moez hiezj weezj wezj,’ zei Beerta.
‘Weer weg?’ Het bericht verraste hem.
(Deel 4, p. 236, 237)
De duizenden bladzijden inside-information over de werkvloer van een
wetenschappelijk instituut zijn ontzagwekkend en als je over hun ontstaan nadenkt
een beetje beangstigend. De gebeurtenissen zijn vermakelijk, hilarisch, spannend,
vaak futiel, een enkele keer heroïsch en ontroerend. En het gáát maar door. Een
onontkoombare presentatie van kleinmenselijk drama. Dat alles maakt Het Bureau
tot een soap. En het is allemaal waar gebeurd! Dat maakt het tot een hype. ‘Soap’
zeggen de lezers, die veelal verslaafd zijn aan Het Bureau, ‘hype’ zeggen de
verheugde boekhandelaren bij wie de kopers in de rij staan voor de zoveelste
aflevering.
De hypeness kent zijn weerga niet: toen in het P.J. Meertens-Instituut, waar tot
voor kort nog bijna niemand van had gehoord, een arbeidsconflict ontstond, was het
voorpaginanieuws. En dat allemaal door een roman! De literatuur lééft. En pas de
dood van Maarten Koning (deel 7) zal echte fictie zijn.

Het zelfportret
Met de genadeloosheid van het zelfportret van de auteur valt het erg mee. De
zielenroerselen van Maarten Koning worden bij herhaling beschreven. Dat hij zich
bedreigd voelt, gedeprimeerd, belachelijk, nutteloos, een enkele keer bevrijd en
tevreden, op de rand van gelukkig, krijgen we met zoveel woorden te horen. Het
innerlijk leven van zijn medemensen blijft een gesloten boek. Hun vaak merkwaardige
gedrag krijgt nergens de achtergrond van hun eigen drijfveren en overwegingen
waardoor de lezer enig begrip zou kunnen opbrengen voor hun handelen. De auteur
is niet een alwetende verteller, zoals de goddelijke
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vakterm luidt. Alwetend is hij alleen ten aanzien van het hoofdpersonage. Alle anderen
worden neergezet zoals gezien en uitdrukkelijk beoordeeld door Maarten Koning.
Er zijn - tot nu toe - geen scènes waarin hij ontbreekt. In Bij nader inzien zijn zulke
scènes er wel. In Het Bureau valt het perspectief van de verteller samen met dat van
zijn hoofdpersonage, een procédé dat ook door Willem Frederik Hermans is toegepast
in Ik heb altijd gelijk en in De donkere kamer van Damocles.
Uiterlijkheden zoals haarkleur, tics, blozen, worden van de medepersonages
geregeld beschreven, van Maarten Koning zelden. In diezelfde lijn ligt het feit dat
van menig personage karakteristieke stopwoorden en uitdrukkingen bij herhaling
worden genoteerd en van Maarten Koning niet, afgezien van ‘mieters’. ‘Dit blijft
strikt sub rosa natuurlijk’ van Meneer Beerta, ‘Ik bedoel maar.’ en ‘Ik wil maar
zeggen.’ van Kaatje Kater, beginnen al spreekwoordelijk te worden in het
leesgezelschap van Het Bureau. Misschien gebruikt J.J. Voskuil in werkelijkheid
ook wel nooit stopwoorden of typerende uitdrukkingen. Dit is natuurlijk strikt sub
rosa en een oncontroleerbare veronderstelling, maar je wordt wel nieuwsgierig.
Al voorziet de auteur zijn alter ego van veel monologue intérieur, anderzijds zwijgt
hij over zijn allesoverheersende obsessie: dat hij dag in dag uit zijn observaties noteert
tot in detail. Als Maarten thuiskomt van zijn werk gaat hij een borrel drinken en de
tafel dekken, wandelen doet hij ook veel, maar nooit en nooit gaat hij achter zijn
bureau zitten om haarscherp de dagelijkse bevindingen op te tekenen waarmee hij
later zijn collega's en een enkele vriend publiekelijk om de oren zal slaan. Die naakte
waarheid bespaart hij zichzelf en ook zijn lezers(4). In dat opzicht is Maarten Koning
weer meer alter dan ego.

De naamkunde
De naamkunde, een belangrijk specialisme in het P.J. Meertens-Instituut, heeft er
een taak bij gekregen: het achterhalen van de systematiek van de persoonsnamen in
Het Bureau. Semantisch en fonologisch zijn vooral de achternamen vindingrijk en
vaak doorzichtig, en behulpzaam bij het zoeken naar wie is wie? Zo is
wetenschappelijk ambtenaar Filip de Fluiter - in de wereld Dr. Jan Stroop - in het
werkelijke leven een verdienstelijk amateur-trompettist, en oprichter van het
Amsterdams Blazers Ensemble. Veelzeggend is dat de fake-namen voor het grootste
deel (misschien wel allemaal) bestaande familienamen zijn: De Ruiter, Van Ieperen,
Luning Prak, Huizing, Haan, Kater, Koning, Fagel, Buitenrust Hettema. Enzovoorts,
enzovoorts.
Wigbold is de naam van de nare onbetrouwbare conciërge van het Bureau, maar
zo heette ook de bekende publicist Herman Wigbold. Deze Wigbold was een
ondergeschikte van de vader van de auteur, Klaas Voskuil, hoofdredacteur van het
voormalige socialistische dagblad Het Vrije Volk. Herman Wigbold stond toen niet
bepaald bekend als een beminnelijke collega. Dus wie weet wat voor conclusies een
onderzoek naar de niet-gefingeerde naamgenoten van de romanpersonages nog
oplevert.
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De naam Balk voor professor Blok, de weinig toeschietelijke directeur met wie
Maarten het maar moeilijk heeft, is bijna een anagram van ‘Blok’ en betekent ook
nog ongeveer hetzelfde. Maar misschien bevat de naam Balk nog wel andere
verwijzingen. Toen professor D.P. Blok met pensioen ging werd hij opgevolgd door
professor Jaap van Marle, die inmiddels moest terugtreden als directeur, in verband
met het interne Bureau-conflict dat dankzij de mega-roman voorpaginanieuws werd.
Jaap van Marle zal in een komend deel van Het Bureau ongetwijfeld als Bart
verschijnen want iedere Bart, werkzaam bij Het Bureau is een Jaap.

Eindnoten:
(1) J.J. Voskuil: Het Bureau. Van Oorschot. Amsterdam. Roman in zeven delen.
1. Meneer Beerta (1996)
2. Vuile handen (1996)
3. Plankton (1997)
4. Het A.P. Beerta-Instituut (1998)
De volgende drie delen moeten nog verschijnen.
5. En ook weemoedigheid
6. Afgang
7. De dood van Maarten Koning
(2) ‘Wat ik eigenlijk zou willen is dat ieder van die tien mensen hetzelfde boek schreven. [sic] Dat
zou schitterend zijn.... Overigens heeft een van de tien het gedaan.’
Zo formuleert J.J. Voskuil het in: J. Fontijn: Op bezoek bij J.J. Voskull. Van Oorschot.
Amsterdam, 1991.
(3) Frida Vogels: De harde kern Van Oorschot, Amsterdam.
Dit werk bestaat uit vier delen, verdeeld over drie boeken. De delen 1 en 2 verschenen in één
band. De delen zijn:
1. Kanker (1992)
2. De naakte waarheid (1992)
3. Met zijn drieën. (1993)
4. Gedichten (1994)
(4) In tegenstelling tot Frida Vogels. In De harde kern neemt het feit dat zij dat boek schrijft een
centrale plaats in.
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Al of niet autobiografisch
Kroniek van het proza
Ton Anbeek (Leiden)
Begin van dit jaar verscheen het vierde deel van Voskuils serie Het Bureau. Dat werd
zozeer als een nationale gebeurtenis beschouwd, dat het NOS-Journaal er aandacht
aan besteedde. De gretige kopers die wij te zien kregen, begonnen al voor ze de kassa
bereikt hadden te lezen in Het A.P. Beerta-Instituut (Amsterdam, Van Oorschot,
1998, 989 pp., f. 75). Ze konden geen minuut langer wachten om zich in de wereld
van hoofdpersoon Maarten Koning te verliezen.
Wonderlijk dat een roman waarin alles ontbreekt wat een boek tot een page turner
maakt, zo'n aantrekkingskracht kan hebben. Want de inhoud van dit deel bestaat
evenals die van de vorige voor het grootste deel uit de druilerige gesprekken van
Koning met zijn medewerkers. De situaties, de dialogen zijn voor de
Voskuil-ingewijde voor een belangrijk deel voorspelbaar. Wij kennen Bart en Ad,
Konings naaste medewerkers en weten dat de een voortdurend muggenzifterige
bezwaren zal maken als zijn taken dreigen te worden uitgebreid. Terwijl de ander
strijk-en-zet door zijn vrouw laat opbellen dat hij vanwege vage lichamelijke klachten
een week of langer niet op zijn werk kan verschijnen. De lezer weet dus wat hem te
wachten staat - en toch laat hij zich honderden bladzijden lang meeslepen.
Ook andere elementen die een boek verkoopbaar maken, ontbreken, seks bij
voorbeeld. Het laatste deel van De tandeloze tijd, die andere grote reeks die het
literaire fin de siècle levendig houdt, begint met de zin: ‘Als Europa, wat wel gezegd
wordt, de kaap van Azië is, dan is Holland de kut van Europa, vertel mij wat.’ Deze
grove, obscene inzet typeert de wereld van Van der Heijden: groepsseks, verkrachting,
hoererij, het wordt breed uitgemeten. De beeldspraak, Van der Heijdens sterkste
punt, is bij uitstek lichamelijk, vaak opzettelijk schokkend.
In Het Bureau komt vrijwel geen beeldspraak voor. Hoogstens eens in de vijftig
bladzijden een vergelijking met ‘als’, vaak weinig oorspronkelijk en nogal eens
geforceerd. Voskuils taal is calvinistisch kaal naast de barokke krullen van Van der
Heijden. Seks lijkt in Het Bureau evenzeer afwezig. Het lijkt paradoxaal dat in een
boek waarin de kleinste handeling minutieus wordt weergegeven (altijd weer dat
koffie drinken!), vrijwel elke verwijzing naar seksuele handelingen impliciet blijft.
De hoofdpersoon kent wel bekoringen en in dit deel is het vooral het meisje met de
poëtische naam Engelien dat hem in verwarring brengt. Typerend is deze passage:
‘Waar ben jij op dit ogenblijk mee bezig?’ vroeg ze. Ze had iets gulzigs, vooral in
de manier waarop ze naar hem keek.
‘Met de post’, zei hij ironisch.
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Ze lachte. Als ze lachte bewoog ze haar lichaam. ‘Ja, dat zie ik, maar ik bedoel
wetenschappelijk.’ Het viel hem opnieuw op dat ze haar ogen vluchtig wegwendde
als hij haar aankeek en dat haar gezicht heel weinig uitdrukking had, behalve dan
een uitgesproken, wat grove sensualiteit. Dat had iets bedreigends. Ze was hem te
vrouwelijk.
Dit is Maarten ten voeten uit. Sensualiteit (overigens blijkt nergens dat het meisje
hem bewust provoceert) is bedreigend. Al het erotische behoort voor de hoofdpersoon
tot de gevarenzone. Hij lijkt de laatste Victoriaan in de Nederlandse roman. Het is
ook opmerkelijk dat er in Het Bureau zelden over het resultaat van seks, te weten
kinderen, gesproken wordt. Maarten is er niet in geïnteresseerd en zijn medewerkers
kennelijk ook niet, want ze hebben het er nooit over - althans niet in zijn bijzijn.
Eigenlijk ontbreekt in deze boeken alles wat het leven van de meeste mensen kleur
geeft: stimulerende contacten, interessant werk, kinderen, plezier.
Wat maakt de grijze hel die beschreven wordt nu zo boeiend dat duizenden lezers
er gretig in afdalen? Het is de uitzonderlijke combinatie van een zeer natuurgetrouwe
weergave, geheel in de traditie van het Hollands realisme, die tegelijkertijd een
krankzinnige binnenwereld zichtbaar maakt. Want wat is deze Maarten Koning voor
iemand, bang voor seksualiteit, bang voor zijn baas, bang voor de reactie van zijn
medewerkers, bang voor alles? ‘Wat is dit voor een mens, dacht hij, dat zo weinig
menselijk is?’ Neem bij voorbeeld het volgende. Op de terugweg naar huis ziet hij
een paar jongetjes die fruit verkopen: ‘Hij keek ernaar in het voorbijgaan. Toen deed
hij iets spontaans! Hij kocht twee kilo peren en een kilo pruimen. Waarna hij tevreden
zijn weg vervolgde, een beetje als een oude Parijzenaar, met het zojuist verworven
inzicht dat geluk geleerd moet worden.’ Hoe verkrampt moet iemand wel niet zijn
wanneer hij zich na het ‘spontaan’ kopen van wat onbespoten fruit al een kosmopoliet
voelt!
Het lezen van ook dit deel van Het Bureau is een benauwende ervaring omdat we
opgesloten zitten in het hoofd van iemand die zich voortdurend belaagd voelt. Iemand
die bij de meeste sociale contacten in de eerste plaats een ‘diepe weerzin’ voelt en
lijdt aan een intens besef van machteloosheid. Een alternatief voor de papieren wereld
van het Bureau bestaat niet. Op een bepaald moment raakt Koning sterk ontroerd bij
het horen van religieuze koorzang (een van de passages die aan De avonden doen
denken) en hij formuleert dan zijn ideaal: ‘Kruidenier in een kleine plaats en dan op
donderdagavond in het kerkkoor zingen, bij de bassen dan, dat toch wel, leek hem
het mooiste wat er was, maar het volgende ogenblik wist hij ook dat dat voor hem
niet was weggelegd, al was het alleen maar omdat hij geen wijs kon houden. Dan
toch maar liever boer.’ Maar ook dat laatste ideaal wordt in het boek hard
onderuitgehaald. Op een bijeenkomst met Drentse boeren vertellen die allerakeligste
verhalen over hun omgang met joden.
Dit soort contradicties maakt het lezen van Het Bureau zo boeiend. Aan het
hierboven gegeven citaat gaat een al even intrigerende zin vooraf: ‘Als religiositeit
de vertaling is van de behoefte in een kudde te leven, met een duidelijke
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hiërarchie, dan zat hier een diepreligieus mens.’ En dat zegt iemand voor wie bijna
elk sociaal verkeer een corvee vormt!
Even dubbelzinnig is zijn houding tegenover de wetenschap. Aan de ene kant
koestert hij geen enkele illusie waar het zijn vak betreft. Wetenschap, zo stelt hij in
een recensie nadrukkelijk, is niets anders dan een vertaling van de eigen onzekerheid
in de taal van het beroep. Alle objectiviteitsstreven wordt hiermee afgedaan als de
maskering van strikt subjectieve angst. Maar ondanks het feit dat hij alle wetenschap
terugbrengt tot autobiografie van bange mensen, werkt Koning zulke ideeën met
passie uit. Wanneer hij zijn visie in een recensie uiteenzet, gaat hij er echt voor zitten.
Op zulke momenten blijkt hij wel degelijk een gedreven onderzoeker.
Er zijn andere intrigerende dubbelzinnigheden. Koning lijkt politiek gezien tot de
linkervleugel te behoren. Denk bij voorbeeld aan zijn principiële standpunt ten aanzien
van samenwerking met Zuid-Afrika, dat in de vorige delen tot een stevig conflict
leidde met de altijd schipperende Beerta. Maar tegelijkertijd is er ook niemand die
zo'n begrip lijkt te hebben voor autoritaire standpunten (zie ook in het laatste citaat:
‘de behoefte in een kudde te leven, met een duidelijke hiërarchie’). Wie dit laatste
deel leest, kan de indruk krijgen dat hier een parodie gepresenteerd wordt op het
democratisch systeem van overleg en medebeslissingsrecht. De vergaderingen die
Koning op zijn afdeling houdt, leveren alleen voorspelbaar gezeur en onbenullige
prietpraat op. Hoe langer hoe meer krijgt men sympathie voor de autoritaire persoon
van directeur Balk, die discussies afkapt met: zo is het en daarmee afgelopen.
Uiteindelijk laat deze extreme vorm van realisme ons zien hoe ondoorzichtig de
werkelijkheid is.
Nog een laatste contradictie. Op de achterflap staat Voskuil afgebeeld met een
wel opvallend brede grijns: is dát nu de schepper van een zo gedesillusioneerd en
zwartgallig alter ego? Vorige omslagen lieten nog een streng blikkende auteur met
een smal mondje zien. Waar moet hij nu zo aanstekelijk om lachen? Om de verwarring
en onrust die hij bij de trouwe lezers van zijn vuistdikke delen achterlaat? Of om iets
dat zich buiten de delen, maar wel veroorzaakt door die boeken afspeelt: de commotie
rond het P.J. Meertens-Instituut (dat model stond voor het A.P. Beerta-Instituut)?
De directeur van dat Instituut heeft inmiddels al ontslag genomen, de Koninklijke
Akademie beraadt zich over verregaande reorganisatie. Voskuil is gelukt waartoe
weinig Nederlandse schrijvers (J.J. Cremer, Multatuli) eerder in staat waren: met
fictie invloed uit te oefenen op de werkelijkheid.
Nog een andere kwestie geeft mogelijk evenzeer aanleiding tot een gulle lach.
Sommigen hebben Voskuil in de krant verweten dat hij moreel laakbaar is opgetreden.
Want een auteur mag niet zo genadeloos de mensen in zijn naaste omgeving, aan
wie hij bovendien nog leiding moest geven, te kijk zetten. Op die discussie heeft
onder meer de jonge auteur Grunberg gereageerd met een fel stuk waarin hij de
vrijheid van de schrijver verdedigt.
Deze kleine ‘rel’ raakt aan een kwestie die de afgelopen jaren voortdurend in de
Nederlandse kritiek terugkomt, namelijk de waarde van het autobiografische.
Sommige recensenten vinden sterk autobiografische teksten geen ‘echte’ literatuur,
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eerder journalistiek. Dat heeft over Voskuil nog niemand beweerd, maar dit verwijt
speelde wel degelijk een rol bij het verschijnen van I.M., de derde roman van Connie
Palmen (Amsterdam, Prometheus, 1998, 312 pp., f 45). Want het boek gaat over de
relatie tussen de bekende journalist Ischa Meijer en de schrijfster, die inmiddels zelf
ook een mediapersoonlijkheid mag worden genoemd.
Nooit eerder zijn er binnen één week van een Nederlandse roman meer dan
honderdduizend exemplaren verkocht. En dat terwijl de recensenten nogal
gereserveerd reageerden. Het heeft geen zin deze kritiek hier in detail te herhalen.
Omdat I.M. extreme reacties oproept, beperk ik me tot een persoonlijke impressie.
Het komt wel eens voor dat je in een gezelschap tegenover twee mensen komt te
zitten die alleen maar belangstelling voor elkaar hebben - de liefde is nu eenmaal
een égoisme à deux. Al naar gelang van leeftijd of stemming zal de uitgesloten derde
vertederd of geërgerd op zo'n situatie reageren. Vervelend wordt het wanneer die
twee elkaar aan één stuk door de hemel in prijzen: ‘Wat zeg je dat weer intelligent!’
‘En wat ben jij toch geestig!’ enz. enz. Wie zulke conversaties boeiend vindt, moet
onmiddellijk I.M. lezen. Een paar citaatjes volstaan:
‘Ik ga je zo een compliment geven. Je bent de meest begaafde vrouw die ik ken.
Multi.’
‘Ik ben toch zo dol op complimenten, ik word er helemaal uitgelaten van.’
Op een bepaald moment toont Ischa Meijer zijn ongeduld wanneer een serveerster
niet snel genoeg zijn creditcard komt halen. Als dat dan eindelijk gebeurd is, vraagt
de ik waarom Ischa anderen zo opjaagt, ‘waarop wacht hij dan in vredesnaam, op
Godot of zo?’ Dan volgt: ‘Eerst is hij verbaasd, dan niet meer, dan ben ik het. Hij
glijdt van zijn stoel onder tafel en houdt zijn buik vast van het lachen.
De volgende ochtend wordt hij grinnikend wakker.
‘Godot, Godot,’ lacht hij, ‘het is zo geestig en het is zo waar. Het is het diepste
wat iemand ooit over mijn wezen gezegd heeft.’
I.M. is een heel eigenaardig boek. Het lijkt de hommage aan een dode, een literaire
poging de verloren liefde te vereeuwigen. Maar in feite komt men over Meijer weinig
meer te weten dan wat algemeen bekend was: opgewonden standje dat voortdurend
om de aandacht vroeg die hem in zijn jeugd wreed onthouden werd. Het boek voegt
aan dat beeld niets toe. Wel krijgen we op elke bladzij te horen hoe intelligent, geestig,
fantastisch hij de schrijfster vond. Deze bewondering is wederzijds. I.M. is dan ook
een narcistisch kunststuk, namelijk het verslag van twee spiegelbeelden die elkaar
dolgelukkig omhelzen.
De roman laat zich vergelijken met het boek dat Renate Rubinstein over haar
verhouding met Carmiggelt schreef. Ook in dat geval ging het om twee publieke
persoonlijkheden. Maar wat een verschil! In Mijn beter ik leren we werkelijk een
andere kant van ‘de meest getrouwde man van Nederland’ kennen. Zijn verliefdheid
ontroert. Ook de merkwaardige combinatie van mensenhaat en
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tederheid die Rubinstein in Carmiggelt ontdekt, overtuigt. En tegelijkertijd was dat
boek zo aangrijpend omdat het de teloorgang van een verhouding liet zien. Niets van
dat alles bij Palmen en Meijer, die elkaar driehonderd bladzijdenlang in de spiegels
van de ogen blijven kijken.
Put de Nederlandse roman dan alleen maar uit autobiografische bronnen? Dat is
natuurlijk niet zo. Er zijn wel degelijk auteurs die nadrukkelijk fictie schrijven. Renate
Dorrestein bij voorbeeld, die inmiddels een omvangrijk oeuvre heeft opgebouwd. In
haar laatste roman, Een hart van steen (Amsterdam, Contact, 1998, 248 pp, f 45)
denkt de hoofdpersoon terug aan haar jeugd in een op het eerste gezicht gelukkig
gezin. Maar opeens leest men dan: ‘Mijn verleden bestaat in de ogen van anderen
altijd alleen maar uit die ene dag dat het leven als een bom in ons gezicht ontplofte.’
Een typische Dorrestein-zin, die een tragedie aankondigt. Zij gebruikt hier de techniek
van de thrillerauteur die suggereert, informatie achterhoudt, kortom vakkundig de
lezersverwachting manipuleert.
Dorrestein wordt wel een feministisch schrijfster genoemd, de Nederlandse Fay
Weldon. Dat heeft zij ongetwijfeld te danken aan haar eigenzinnige columns. Toch
is het de vraag of die typering het werk recht doet. In Een hart van steen draait alles
om een gestoorde vrouw wier pathologie niet aan een man uit haar heden of verleden
wordt gekoppeld. Mannen zijn bij Dorrestein trouwens vaak eerder zwak dan
misdadig. Het feminisme wordt in Een hart van steen nogal ironisch beschreven,
zoals in deze herinnering van de hoofdpersoon aan haar studententijd: ‘Er was in die
tijd iets gaande dat ze de vrouwenbeweging noemden. Je nam in het amfitheater geen
dictaat meer mee, maar je breide. Daarna stelde je gezamenlijk een zwartboek op.
Baarmoeders en eierstokken werden maar naar willekeur verwijderd door op geld
beluste gynaecologen, het was een schandaal. Daarin zouden mijn jaargenoten eens
snel verandering brengen.’
Ook het samenwonen van de hoofdpersoon met een door haar man geslagen vrouw
leidt allerminst tot een zusterlijke symbiose. Het wordt, kortom, tijd eens wat minder
bevooroordeeld naar het oeuvre van Renate Dorrestein te kijken. En dan op te merken
dat ze op een volstrekt originele manier thrillerelementen (eerder Ruth Rendell dan
Fay Weldon) in haar romans weet te integreren - een hachelijke onderneming in een
land als Nederland waar de meeste literaire critici hun neus hoog ophalen voor ‘het
spannende boek’.
Een andere auteur die de laatste jaren zeker niet het autobiografische afgraaft, is
de oude meester Hugo Claus. Zijn laatste roman Onvoltooid verleden (Amsterdam,
De Bezige Bij, 175 pp., f 39) sluit niet alleen wat het uiterlijk betreft aan bij zijn
vorige boek De Geruchten. Een bijfiguur van die roman is nu hoofdpersoon geworden.
Claus heeft een bekend onderwerp gekozen, namelijk de biecht van een moordenaar
die al pratend niet zo slecht blijkt te zijn als zijn misdaden suggereren. Op de
achtergrond spelen de bekende Belgische schandalen: kinderporno en kindermoord,
corruptie van de hoogste gezagsdragers. De zaak Dutroux lijkt in België tot een
literaire opbloei te leiden.
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Toch draait het niet alleen om dit verdriet van België. Eerder is Onvoltooid verleden
een typisch Claus-boek omdat er, zoals in zoveel van zijn teksten, een bijna
zwakzinnige hoofdpersoon centraal staat die in deze verrotte wereld de zuiverheid
belichaamt. Al in Claus' eersteling De Metsiers komen we zo'n onschuldige tegen,
later in Suiker, Omtrent Deedee, Het verlangen. Kennelijk gaat het om een favoriete
zelfprojectie. Men kan zich afvragen of zo'n obsessie (de onschuldige onaangepaste
bij Claus; de familie als moordkuil bij Dorrestein) niet veel meer over de persoon
van een auteur zegt dan de eventuele overeenkomst tussen ouders op papier en de
‘echte’ pappie en mammie van de schrijver.
De problematische relatie tussen fictie en eigen leven wordt op een heel originele
manier verbeeld in het laatste werk van Hella Haasse, Zwanen schieten (Amsterdam,
Querido, 128 pp., f. 29,90), hopelijk niet Haasses zwanenzang.
Deze sterk poëticale tekst lijkt op het eerste gezicht uiteen te vallen in twee delen.
In het eerste en derde hoofdstuk spit Haasse het verleden van haar familie om, waarbij
vooral de beide grootmoeders een belangrijke plaats krijgen. Kennelijk autobiografisch
materiaal dus. Daartussen staat dan een tweede hoofdstuk waarin de jonge Australiër
Jason de hoofdrol speelt, onmiskenbaar fictie. Wat is nu de relatie tussen dit
Jason-verhaal en de twee andere hoofdstukken waarin Haasse op zoek is naar de
waarheid rond haar voorouders?
De eerste overeenkomst is thematisch: zowel kleindochter Haasse als Jason zijn
op zoek naar hun identiteit en ze zoeken die allebei in het verleden, hun roots. Maar
juist op dat punt begint zowel in het kader als het binnenverhaal de grens tussen
‘waar’ en ‘verzonnen’ te vervagen. Jason droomt zich een interessante
aboriginal-herkomst, even echt of fictief als de hoge Duitse afkomst die zijn
grootvader verzon. En op precies dezelfde manier stuit ook Haasse in haar eigen
voorgeschiedenis op allerlei al of niet fictieve verfraaiingen van de stamboom. En
de lezer krijgt de indruk dat ze zelf met evenveel overgave aan dergelijke
geschiedvervalsing meedoet. De conclusie die men uit kader en binnenvertelling kan
trekken is: een identiteit blijkt vooral te berusten op een verleden dat je zelf verzint.
Op de laatste bladzij van het boek blijken de zwanen uit de titel van het boek het
symbool van die creatieve verbeelding: ‘Belichaamt de zwaan (...) het bij uitstek
kwetsbare deel van mijzelf, het ik dat verhalen moet verzinnen, om deel te hebben
aan de werkelijkheid? Zelfs van het echt gebeurde kan het geen verslag uitbrengen
zonder fabulieren.’
Zwanen schieten is een handleiding bij het lezen van Haasses imposante oeuvre.
En het is tegelijkertijd de meest wijze relativering van de kwestie: wat is
autobiografisch, wat is verzonnen? Haasse lost die vraag op door hem te ontmaskeren
als een schijnprobleem.
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Finis ecce laborum!
Kroniek van cultuur en maatschappij
Guy Janssens (Luik)
Er zijn het afgelopen jaar enkele interessante boeken verschenen waarin perioden of
aspecten van de Belgische geschiedenis worden behandeld die bij het grote publiek
niet of niet goed bekend zijn. De boeiendste publicatie is ongetwijfeld De Groote
Oorlog (Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen 1997, 366 p.) van Sophie de
Schaepdrijver, een Vlaamse ‘historica extra muros’, die in New York moderne
Europese geschiedenis doceert. Het boek gaat over het koninkrijk België tijdens de
Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Over dit onderwerp bestaat al veel literatuur (meer
dan 10.000 titels!), maar daarin worden meestal deelaspecten behandeld. Wat ontbrak,
was een degelijk recent omvattend overzicht, en dat is precies wat De Schaepdrijver
brengt. De Eerste Wereldoorlog is bij de tegenwoordige generaties veel minder
bekend dan de Tweede. Door degenen die ze allebei hebben meegemaakt, wordt of
werd de Eerste echter als veel ingrijpender, moorddadiger en dus als ‘gro(o)ter’
ervaren. Voor de Belgische geschiedenis is het een cruciale gebeurtenis geweest.
Nederland is van W.O.-I gespaard gebleven.
De Schaepdrijver begint haar boek met een beschrijving van de Belgische
maatschappij rond de eeuwwisseling. Die samenleving was duidelijk in beweging.
Er werd - eindelijk - een begin gemaakt met de strijd tegen de sociale wantoestanden
in het economisch welvarende België (o.a. door de invoering van de zondagsrust in
1905 en van de schoolplicht in 1914) en met de (langzame) vernederlandsing van
het openbare leven in de Vlaamse provincies. Factoren die die veranderingen op
gang hebben gebracht of mogelijk hebben gemaakt, waren de afkondiging van de
pauselijke encycliek Rerum Novarum in 1891, de goedkeuring van het meervoudig
algemeen stemrecht voor mannen in 1893 en de wettelijke erkenning van de
gelijkwaardigheid van de beide landstalen (Frans en Nederlands) in 1896. Op 4
augustus 1914 vielen de Duitse troepen het neutrale België binnen, naar het heette
om die neutraliteit en Duitsland zelf beter te kunnen beschermen tegen een nakende
Franse aanval. Het Belgische patriottisme laaide hoog op en de ‘chocoladen soldaatjes’
(zoals ze door de Duitse officieren naar een Weense operette werden genoemd) boden
taaier weerstand dan de aanvallers hadden verwacht. Daarvoor werd Brave little
Belgium in de geallieerde pers extatisch bejubeld. Koning Albert I zou dit verzet vier
jaar lang volhouden in een slopende stellingenoorlog achter het riviertje de IJzer in
de gedeeltelijk overstroomde West-Vlaamse polders.
Veel meer dan over de oorlogshandelingen en de openbare politiek schrijft De
Schaepdrijver over het dagelijks leven van de Belgische bevolking tijdens de Duitse
bezetting. Die bezetting was erg zwaar en wreed. De Duitse militairen gedroegen
zich als een koloniaal leger. Ze beschouwden België als een wingewest
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en ze gingen, naarmate Duitsland almaar sterker moest mobiliseren om de
oorlogsinspanningen vol te kunnen houden, ook steeds verder in de uitbuiting: er
werd zoveel mogelijk voedsel weggesleept, de Belgische industrie werd grotendeels
ontmanteld en de mannelijke bevolking werd gedeporteerd en in Duitsland onder
dwang aan het werk gezet. Ook de Duitse burgerlijke bezettingsoverheden wilden
België voor hun doeleinden gebruiken, maar in tegenstelling tot de militairen hadden
zij plannen op lange termijn en waren ze bang dat het snelle leegroven van België
zich tegen Duitsland zou keren. Zij probeerden gebruik te maken van de
Vlaams-Waalse tegenstellingen en ontwikkelden een zgn. Flamenpolitik: een
Vlaamsvriendelijk beleid in de hoop op die manier niet alleen de ‘Germaanse’
Vlamingen, maar ook de neutrale Nederlanders voor de Duitse zaak te kunnen winnen.
De Flamenpolitik vond bij het gros van de bevolking absoluut geen warm onthaal.
De Vlaamsgezinden vielen in twee kampen uiteen. Aan de ene kant stonden degenen
voor wie de Vlaamse taal- en ontvoogdingsstrijd een strikt interne kwestie was die
moest wachten tot na het herstel van de Belgische onafhankelijkheid. Aan de andere
kant stonden degenen die voorstander waren van snel handelen en die bereid waren
tot collaboratie met de Duitse bezetter om de Vlaamse doelstellingen te realiseren.
Deze laatsten noemden zichzelf ‘activisten’; de eerste groep duidden ze misprijzend
aan met ‘passivisten’. De Schaepdrijver vestigt er de aandacht op dat er zich onder
de activisten niet alleen wereldvreemde idealisten bevonden die zich rot schrokken
toen ze vernamen dat het volk hen als publieke vijand nummer één en als verraders
beschouwde maar ook als regelrecht op geld en carrières beluste profiteurs die van
de oorlog flink beter werden. Het activisme heeft de Vlaamse zaak erg geschaad. In
bepaalde (militant-)francofone kringen werd Vlaamsgezindheid tot lang na de oorlog
met Duitsgezindheid en collaboratie gelijkgesteld en als onvaderlands veroordeeld.
Dat kon zelfs in het kleine dagelijkse leven tot uiting komen: De Schaepdrijver citeert
een Gentenaar die in 1933 schreef dat men in de naoorlogse jaren ‘op een tram geen
zuiver Nederlands (kon) spreken zonder van activisme beticht te worden.’
De Groote Oorlog biedt geen echt nieuwe inzichten maar geeft wel een vrij volledig
en genuanceerd beeld van wat er zich tijdens de Eerste Wereldoorlog in België heeft
afgespeeld en wat daarvan het belang is voor de verdere ontwikkelingen in het land.
Het boek leest bovendien als een trein. Ik zou het ieder warm willen aanbevelen.
Sociaal protest, zoals dat tot uiting komt in betogingen, stakingen en andere
protestvormen waarbij ‘het volk’ de straat opkomt, hebben bij alle grote conflicten
in de geschiedenis van België een vaak doorslaggevende rol gespeeld. Daarover
schreef Gita Deneckere een lijvig boekwerk, Sire, het volk mort (Uitgeverij Hadewijch,
Antwerpen 1997, 416 p.), waarin de periode 1831-1918 behandeld wordt.
België kent een grote en rijke traditie op het gebied van sociaal protest. Hoewel
‘het volk’ in de 19de eeuw in het algemeen een grote onderworpenheid aan de wetten
van de Belgische rechtsstaat vertoonde, hebben vooral de
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arbeiders bepaalde grondwettelijke rechten en vrijheden handig te baat genomen om
klachten en eisen te ventileren. Straatagitatie als politieke factor wordt doorgaans
miskend en onderschat, maar met dit soort protest werd door de beleidsmakers vaak
toch terdege rekening gehouden. Het beste voorbeeld van duidelijke invloed op de
besluitvorming was de verovering van het algemeen stemrecht tussen 1890 en 1914.
Daarnaast kunnen ook worden genoemd: het katoenoproer in 1839 in Gent en de
petities die daaraan voorafgingen, de golf van voedselrellen in 1847, de angst voor
een revolutie in 1848 en de stakingen van de Gentse katoenarbeiders op het einde
van de jaren 1850. In de loop van de 19de en de 20ste eeuw heeft het repertoire van
collectieve actie een conventionalisering en ritualisering ondergaan. Demonstraties
en stakingen raakten ingeburgerd in de politieke cultuur en verloren daarmee aan
impact. Deneckere komt tot de conclusie dat noch de aantallen betogers, noch het
gebruik van geweld werkelijk doorslaggevend zijn voor de slaagkansen van collectieve
actie. Het is, stelt zij, veeleer het stoorvermogen van protestbewegingen dat
grensverleggend kan werken. Verstoring van orde en rust boezemt de autoriteiten
immers angst in. Vanuit die angst voor chaos en ‘het nieuwe’ dat niet in de bekende
schema's past, ontstaat een dynamiek die erop gericht is het protest te beheersen en
die tot veranderingen kan leiden.
Sire, het volk mort is de boekversie van een doctoraal proefschrift waarvoor de
auteur stapels rapporten van politie, staatsveiligheid en parketten en de vertrouwelijke
papieren van de top van de politieke besluitvormers heeft doorgenomen en
geanalyseerd. Het is een zeer grondig werk dat een belangrijke bijdrage levert tot de
kennis van de sociale geschiedenis van België.
Els de Bens, de bekende Vlaamse specialiste op het gebied van de Belgische
persgeschiedenis, publiceerde verleden jaar een boek dat ondertussen tot
standaardwerk is uitgeroepen: De Pers in België. Het verhaal van de Belgische
dagbladpers. Gisteren, vandaag en morgen (Lannoo, Tielt 1997, 480 p.). Het bevat
een kort historisch overzicht van het persbeleid voor en na de onafhankelijkheid van
België (1830) en een gedetailleerde beschrijving van de evolutie van de afzonderlijke
kranten en uitgeverijen.
Voor 1830 was er geen of nauwelijks sprake van enige persvrijheid: de overheid
in de Spaanse, de Oostenrijkse en de Nederlandse tijd legde de dagbladpers in mindere
of meerdere mate aan banden. Daar kwam na de Belgische onafhankelijkheid
ingrijpend verandering in. Het jonge koninkrijk nam de persvrijheid op in zijn
grondwet, die voor haar tijd zeer progressief was.
De Belgische opiniepers was in de 19de eeuw overwegend Franstalig. Dit
contrasteert scherp met de periode van het ontstaan van de pers in de 17de eeuw,
toen de meeste kranten in de Zuidelijke Nederlanden in het Nederlands verschenen.
De meeste Vlamingen in (het begin van) de 19de eeuw waren ongeletterd en
bovendien te arm om een krant te kopen. De Vlaamse burgerij was sterk verfranst
en las Franstalige kranten. De eerste (nieuwe) Nederlandstalige krant, Vlaemsch
België, waarbij schrijvers waren betrokken als Hendrik Conscience, Johan De Laet
en Domien Sleeckx, zag pas in 1844 het licht. Haar was
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slechts een kort leven beschoren. De Vlaamse dagbladpers kon pas op het einde van
de 19de eeuw echt opnieuw van start gaan, dankzij de afschaffing van het
dagbladzegel (een belasting in zegelvorm), de mechanisatie van de drukpers, de
dalende papierprijs, de geleidelijke uitbreiding van het kiesrecht en de toenemende
alfabetisering.
De meeste Belgische dagbladen hadden directe of indirecte banden met de drie
grote politieke stromingen: de katholieke, de liberale of de socialistische. De laatste
decennia hebben ze zich steeds meer losgemaakt van partijpolitieke invloeden. Een
belangrijk probleem voor de Belgische dagbladpers is de enorm toegenomen
concentratie en de gevolgen daarvan voor het pluralistische karakter van de opiniepers.
Kranten komen ook steeds meer onder commerciële druk te staan, waarbij de
adverteerders en de marketingspecialisten het beleid bepalen. Deze toenemende
commercialisering doet bijvoorbeeld de vraag stijgen naar het uitgebreid behandelen
van schandalen (en daaraan is de laatste jaren in België helaas geen gebrek).
Het boek van De Bens bevat een overvloed aan gegevens en feiten die op een
afstandelijk-neutrale manier worden gepresenteerd en geanalyseerd. Voor wie met
kennis van zaken over de Vlaamse/Belgische dagbladpers les wil geven, is dit een
onmisbaar referentiewerk.
Het geschiedverloop lijkt in dit fin de siècle een versnelling te kennen. De wereld is
politiek en maatschappelijk in volle verandering. In België komen ‘onaantastbaar’
gewaande tradities (zoals die van de politieke benoemingen) en instituties (zoals het
gerecht en de politie) in het gedrang (cf. de vorige aflevering van deze kroniek, in
NEM 1997-3). Een van de bedreigde Belgische ‘waarden’ is de nationale staat zelf:
of het land de eeuwwisseling heelhuids overleeft, is immers niet zeker.
Cultuurhistoricus Raoul Bauer twijfelt er in een recent stuk in Neerlandia 102-2
(april 1998) zelfs aan, of het moderne Vlaanderen wel zou kunnen blijven bestaan
als België verdwijnt. Hij ziet in het Europa van de Regio's meer overlevingskansen
voor de oude, veelal in de Middeleeuwen ontstane, historische (en tegenwoordig
grensoverschrijdende) gewesten.
Voor Neerlandica extra Muros verdwijnt Vlaanderen/België alvast als zelfstandig
kroniekgebied. Vanaf de volgende jaargang worden de cultuur en maatschappij van
Vlaanderen en Nederland samen in één rubriek behandeld. Ik wens de nieuwe kroniek
en haar schrijver veel succes toe.
Incipit vita nova.
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Sleutelen aan de ‘BV Nederland’
Kroniek van cultuur en maatschappij
Kees Snoek (Straatsburg)
Ruim tien jaar geleden besprak ik voor NEM het in 1987 bij Martinus Nijhoff
verschenen The Netherlands in Perspective. The Organizations of Society and
Environment, het grondige standaardwerk van de Amerikaanse pionier van de
Nederlandkunde, W.Z. Shetter. (NEM, nr. 50, voorjaar 1988). Inmiddels heeft Nijhoff
zijn educatieve fonds afgestoten en is het boek ondergebracht bij het Nederlands
Centrum Buitenlanders. De nieuwe editie (1997) is een afgeslankte en geactualiseerde
versie met een enigszins gewijzigde ondertitel: The Dutch way of Organizing a
Society and its Setting (224 bladzijden, maar in een kleiner lettertype dan voorheen,
voor de prijs van f 44,50 verkrijgbaar bij het NCB, Postbus 638, 3500 AP Utrecht).
Waren in de vorige editie 27 hoofdstukken verdeeld over zes afdelingen, deze telt
twintig opeenvolgende hoofdstukken, zonder verdere onderverdeling. Diverse oude
hoofdstukken zijn samengesmolten tot één geheel en er is natuurlijk ook hier en daar
gesnoeid, met name in de historische overzichten. De lay-out oogt bijzonder prettig
en alle drukfouten van de vorige uitgave zijn stilzwijgend verbeterd, verder heeft het
boek wat mij betreft gewonnen aan overzichtelijkheid en actualiteit.
In de bijna vijftig jaar dat Shetter Nederland in al zijn dynamiek en veranderlijkheid
heeft geobserveerd, is hij overtuigd gebleven van het onvervreemdbare Nederlandse
stempel dat onze samenleving draagt, alle mogelijke Euro- en andere scepsis ten
spijt. Shetter bewondert het Nederlandse vermogen zich aan te passen aan
veranderende omstandigheden; voorwaarde hiervoor is de stabiliteit van een
samenleving waarin een ‘vigorous open discussion’ op prijs wordt gesteld. Het
dichtbevolkte Nederland kampt met problemen waar ook andere landen in de toekomst
mee te maken zullen krijgen en de wereld kan zijn voordeel doen bij het ‘sociale
experiment’ dat Nederland heet (p. 10). Het typeert deze bij uitstek stedelijke
samenleving dat er voortdurend wordt gesleuteld aan de vormgeving. Zoals er gewerkt
wordt aan de infrastructuur van het land (in een ‘uninterrupted intricate interaction
with the environment’, p. 32), zo vinden er ook de nodige ingrepen plaats in de
maatschappij, zoals het onderbrengen van de ziektewet bij de privé-ondernemingen
(p. 64). Overigens blijft het sociaal-economische beleid een beetje onderbelicht,
Shetter toont zich met name geboeid door de ruimtelijke ordening en door cultuur
in de ruimste zin des woords, waarin hij veel van de Nederlandse mentaliteit ziet
weerspiegeld. Ook de religie heeft zijn aandacht. In overeenstemming met zijn visie
op het experimentele karakter van de samenleving noemt hij Nederland ‘a fascinating
laboratory for the sociology of religion’. Dat het land dat eens ‘the most devotedly
religious country’ in Europa was, zo snel is geseculariseerd, is niet
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onbecommentarieerd gebleven. Zo citeert Shetter W. Goddijns wrange uitspraak dat
de kerk inderdaad op een rots is gebouwd, maar dat die rots langzaam wegzinkt in
de moerassige bodem van de Lage Landen. Het staatje over ‘Religious belief in the
Netherlands’ in de vorige editie van Shetters boek was enigszins geflatteerd omdat
de kerkgenootschappen toen nog veel papieren doopleden opgaven als reële lidmaten.
Inmiddels is er schoon schip gemaakt. Een vergelijking van de cijfers van 1987 met
die van 1997 spreekt boekdelen: toen gaf Shetter 37,5% katholieken op, nu nog maar
22%, het aantal gereformeerden is gedaald van 8,8% tot 7%, hervormden van 21,8%
tot 11%, remonstranten, doopsgezinden en lutheranen van 1,9% tot 1,5%. Daarentegen
is het aantal belijders van de joodse godsdienst gestegen van 1% tot 1,2%, moslims
van 2,2% tot 2,8%, terwijl de groep niet-religieuzen, d.w.z. humanisten, mensen van
andere overtuigingen en zij die tot geen enkele levensbeschouwelijke organisatie
behoren, met een sprong is vooruitgegaan van 26,8% naar 54,5%.
Via de religieuze onderscheidingen komt Shetter op zijn centrale begrip van de
culturele pluriformiteit van de maatschappij. Dit is een Nederlandse waarde die nog
steeds standhoudt, al bezien veel Nederlanders de islam met enige zorg, ten onrechte,
meent Shetter, want de islam is veel minder monolitisch dan algemeen wordt gedacht.
Een kritische kanttekening plaatst hij ook bij het feit, dat 84,5% van de asielaanvragen
wordt verworpen, waarmee Nederland ten achter loopt bij de meeste omringende
landen. Hij vervolgt aldus: ‘It is usually excused, not without some unease of
conscience, with the thought that the Netherlands is already too full to serve as a
haven for refugees. Finally, it is estimated that there are somewhere between 30,000
and 150,000 illegal immigrants in the Netherlands’. (p. 158). Verderop vermeldt hij
dat het aantal gewelddaden tegen alloch-tonen nog steeds toeneemt en dat naar
verwachting tegen het jaar 2010 vijftien procent van de Nederlandse bevolking zal
afstammen van etnische minderheden. Het Nederlandse pluriforme systeem dat alle
groeperingen toestaat hun eigen identiteit te handhaven bergt volgens Shetter het
gevaar in zich, dat etnische minderheden geïsoleerd raken, zodat hun
minderheidspositie geïnstitutionaliseerd wordt. Ook de assimilatie van de immigranten
beschrijft hij als een sociaal experiment, maar dan een waarvan de afloop nog moeilijk
valt te voorspellen.
In hoofdstuk 19 gaat Shetter in op de Nederlandse voorkeur ‘for imposing a visible,
familiar structure on any kind of social interaction, down to the most casual.’ Hij
doelt daarmee op de zucht tot groepering en vereniging, tot het oprichten van clubs
en organisaties. Eveneens van belang acht hij het hechte netwerk van de familie dat
ook voor volwassenen zijn rol blijft spelen. Veelbetekenend is, dat in 1990 maar
liefst 65% van de jongeren tussen de 20 en 24 jaar nog bij de ouders woonde. Daar
komt bij, dat de geografische mobiliteit in Nederland niet groot is: ‘Going out into
the world and “making it on one's own” is not a significant cultural value.’ Ondanks
alle sociale experimenten bezit de Nederlandse samenleving dus nog een grote mate
van cohesie. Bijzonder
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aardig zijn Shetters passages over de sociale rituelen die deze cohesie versterken en
die vooral optreden rond het jaarlijkse sinterklaasfeest en rond de Elfstedentocht,
welke laatste zelfs mythische proporties aanneemt.
The Netherlands in Perspective is een welkom vernieuwd overzicht van Nederland,
met ondanks de sympathiserende grondtoon menige kritische noot. Ik vond weinig
feilen in het boek, of het moest zijn dat het positieve beeld van de stemmenwinst van
D66 (p. 103) alweer is achterhaald, dat de commerciële televisiezenders misschien
wat meer aandacht hadden kunnen krijgen en dat Soekarno (p. 222) nooit de voornaam
Achmed droeg. Die is hem ooit toegekend door een westers journalist die niet begreep
dat iemand maar één naam kon hebben; sindsdien is deze voornaam in talloze
boekwerken overgenomen. Dit zijn echter kleinigheden. Shetters boek verdient een
plaats in elke neerlandistische bibliotheek extra of intra muros.
Als aanvulling daarbij zou ik de meer praktisch georiënteerde boekjes An introduction
to Living in Holland en A practical guide to Living in Holland willen aanbevelen.
Het eerste boekje is van de hand van de Amerikaanse cultureel antropologe Marilyn
Warman, die al sinds 1970 in Nederland woont, het tweede is door haar en Rianne
Boonstra geschreven. Beiden zijn werkzaam voor de Nuffic, die deze tweelinguitgave
heeft verzorgd (78 resp. 140 blz., verkrijgbaar voor f 10 resp. f 12,50 bij de Nuffic,
Postbus 29777, 2502 LT Den Haag).
Onder de kop ‘Maar verder is er weinig mis met ons’ heeft Henrico Prins in de
Volkskrant van 17 januari 1997 zijn ongenoegen geuit over wat hij ziet als de
doorhebberige kant van de inleiding. Hij bespeurt voornamelijk ‘aanwijzingen om
tot een soort vreedzame coëxistentie te komen met Nederlandse huisgenoten’, die
hij terugvoert op het feit dat het boekje in een eerdere versie, in 1981, onderdeel was
van een gids voor buitenlandse studenten en academici. Inderdaad zit die intentie er
nog steeds in, maar ik vind dit juist een pre. Prins stelt zich onnodig defensief op
tegen wat hij ziet als een ongewenst buitenlands oordeel over een volk van
onhartelijke, aan vaste patronen hechtende mafkezen. Ik zie zelf geen reden om
aanstoot te nemen aan de observaties van Marilyn Warman, die rekening houden
met het perspectief van een vreemdeling die nog aan het land en zijn mores moet
wennen. Mijns inziens doet zij een oprechte en grotendeels geslaagde poging
Nederland en deszelfs bewoners nader te brengen tot buitenlanders zonder zich
altezeer te bezondigen aan overdrijvingen. Zij legt de nadruk op waarden als respect
voor de privacy van anderen en het diepgewortelde egalitarisme van de Nederlandse
samenleving waar mensen met een andere achtergrond misschien aan moeten wennen.
Bovendien maakt zij ook een voorbehoud: ‘What an observer finds noteworthy is as
much a function of the observer's own culture as of the culture he or she is observing.’
(p. 37) en: ‘Someone from France or Indonesia, for example, might find Dutch people
moving all too quickly to the informal form of address, whereas a Latin American
might feel rejected by people who seem to be concealing their first
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names.’ (p. 39). Alleen de bewering dat twee derde van de bevolking zich zou
beroepen op een bepaalde ‘church-affiliation’ (p. 24) is gedateerd. Zie boven voor
Shetters cijfers uit 1997. Prins stoorde zich met name aan de passage in de praktische
gids (p. 31) over voedsel in een gemeenschappelijke koelkast dat niettemin wordt
beschouwd als persoonlijk eigendom. Dit wekte ook bij mij enige bevreemding. Wie
de internationale wereld van rugzaktoeristen kent, weet dat het daar taboe is om je
te bedienen van het voedsel van anderen ook al staat dat in een gemeenschappelijke
koelkast. Dat deze regel ook voor Nederlandse studentenflats geldt is dus heus niet
zo bijzonder. Maar over het algemeen bevat het praktische gidsje ontelbare goede
tips en nuttige adressen.
Wat Marilyn Warman schrijft over de betekenis van ‘gezelligheid’ en de rol die
agenda's spelen in het dagelijks leven, wat Shetter te berde brengt over het belang
van de rituelen rond Sinterklaas en de Elfstedentocht: het zijn alle onderwerpen die
op systematische wijze behandeld worden in het boek Ons soort mensen. Levensstijlen
in Nederland (red. Huub de Jonge, SUN, Nijmegen 1997, 318 blz., f 39,50). Behalve
aan genoemde vier onderwerpen zijn er opstellen gewijd aan de sociale geschiedenis
van het gordijn, aan sieraden en identiteit, verzamelen in de zeventiende eeuw,
Nederlanders op vakantie, winkeltijden en het belang van familieverbanden. Volgens
de inleiding staat in deze bundeling voorop ‘de relatie tussen economie en cultuur
in Nederland in het algemeen en meer in het bijzonder [...] levensstijlen.’ Het gaat
om nogal triviale onderwerpen die zich lenen voor stereotypering, maar die zelden
of nooit serieus zijn bestudeerd, althans niet vanuit een antropologisch gezichtspunt.
Dit verzuim wordt hersteld in de tien boeiende bijdragen, geschreven door cultureel
antropologen en volkskundigen. In Henk Driessens artikel ‘Over de grenzen van de
gezelligheid’ wordt de Nederlandse claim op gezelligheid als iets unieks voor de
Nederlandse samenleving gerelativeerd (p. 71). Driessen legt enkele interessante
verbanden, zoals: ‘Met de komst van het aardgas verspreidde de huiselijke warmte
zich door het hele huis en werd de haard als brandpunt van huiselijkheid vervangen
door de televisie en, in de duurdere huizen, de open haard.’ (p. 57). In ‘Waar is het
goud gebleven?’ beschrijft Willy Jansen dat de kunstwaarde van sieraden de
gewichtswaarde is gaan overheersen. Over het algemeen hechten Nederlanders
overigens niet zo sterk aan het bezit van sieraden en dat is weer een indicatie dat zij
een redelijk groot vertrouwen hebben in de centrale regering en instanties zoals
banken. De recente strijd over de verruiming van de winkeltijden wordt in het artikel
van Huub de Jonge en Anton Blok in een historisch perspectief geplaatst. Honderd
jaar geleden bepaalden eigenaren van winkels zelf wanneer de zaak open dan wel
dicht was, maar sinds de arbeidswet van 1919 en de winkelsluitingswetten van 1930
en 1951 is er een scheiding gegroeid tussen de private en de publieke sfeer die thans
door velen als een natuurlijk gegeven wordt beschouwd. De angst voor een
24-uurseconomie leeft niet alleen bij christelijke groeperingen. De zondag, als het
‘groene hart’ van de week, heeft behalve een religieuze betekenis ook een sociale
functie. De postindustriële samenleving vergt echter een versoepeling
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van de winkeltijden, terwijl de tegenstanders zich krampachtig vasthouden aan een
achterhaald beeld van de samenleving (p. 209). Wat niet achterhaald is, althans niet
in Rijnsburg waar Alex Strating zich op heeft gebaseerd voor zijn onderzoek, is het
belang van verwantschapsbanden. Alle individualisering ten spijt, speelt de familie
nog steeds een uiterst belangrijke rol op het terrein van de economie en de
werkgelegenheid. Strating meent dat hij de in het noch afgelegen noch traditionele
Rijnsburg behaalde resultaten mag extrapoleren naar Nederland in het algemeen.
Zijn conclusie luidt: ‘Verwantschap is geen stelsel van voorgeschreven regels, maar
een complex van noties van diffuse solidariteit en loyaliteit’. (p. 235). Zijn artikel
sluit aan bij wat Shetter schrijft over het hechte netwerk van familiebetrekkingen.
Gerard Rooijakkers legt in zijn bijdrage over de decemberrituelen de nadruk op de
viering van de collectieve identiteit: de wereld wordt weer éven overzichtelijk als
de intocht van Sinterklaas wordt uitgezonden, als een ‘gemusealiseerde’ vormgeving
van een ‘romantische Nederland-idylle’. Eric Venbrux ziet ook rituele elementen in
het schaatsen, met veel grensoverschrijdend gedrag en een egalitaire hartstocht: op
de ijsbaan is iedereen gelijk. De euforie rond het schaatsen schept saamhorigheid en
versterkt ‘het geloof in de BV Nederland’ (p. 303).
In zijn jeugdwerk Parallelon Rerumpublicarum (Vergelijking van Republieken,
1602) voert Hugo de Groot het schaatsen aan als bewijs voor de schranderheid van
de Hollanders: ‘Op plaatsen waar niet eens gewoon gelopen kan worden, bewegen
wij ons voort “op zoo smal eenen streep” en dat met een “zoo vreselijken spoed”.’
Deze en andere Hollandse zelfbeelden uit de zeventiende eeuw worden geanalyseerd
in: Marijke Meijer Drees, Andere landen, andere mensen. De beeldvorming van
Holland versus Spanje en Engeland omstreeks 1650 (Sdu uitgevers, Den Haag 1997,
174 blz., f 34,90). De ondertitel heeft betrekking op de laatste twee hoofdstukken,
maar deze worden voorafgegaan door hoofdstukken over ‘Hollandse beeldvorming
in Europees perspectief’, ‘Een Hollands zelfbeeld’ (i.e. dat van De Groot) en
‘Hollandse zelfbeelden en Hollands-vaderlands identiteitsbesef’. Meijer Drees heeft
haar onderzoek opgezet vanuit een ‘imagologische vraagstelling’. Imagologie
omschrijft zij als ‘een tamelijk recent ontwikkelde werkwijze in de vergelijkende
literatuurwetenschap die gericht is op de beeldvorming in teksten. (p. 1). Zij laat zien
hoe De Groot veel moeite doet om negatieve eigenschappen van zijn volk terug te
voeren op hoofse zeden, al geeft hij ruiterlijk toe dat dit niet opgaat voor
dronkenschap, want die is niets meer of minder dan een ‘volksfout’. De nadruk ligt
uiteraard op positieve eigenschappen, zoals natuurlijke eenvoud, vrijheidszin en
dapperheid, maar met name de schranderheid, die bij hem als een tegenpool fungeert
van ‘het hardnekkige vooroordeel dat het de “barbaarse” noorderlingen en dus ook
Hollanders aan schranderheid zou ontbreken’ (p. 56).
De Spanjaarden op hun beurt hebben een tegenbeeld geconstrueerd tegen het
Hollands-humanistische zelfbeeld van de vrijheidszin: zij zien opstandigheid als een
typisch Nederlandse eigenschap, gekoppeld aan de drankzucht. Beide
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vallen onder de noemer ‘onredelijkheid’. De militair Alonso Vásquez geeft in een
boekwerk uit 1624 ook een verklaring voor de drankzucht: het drinken van koppige
wijn is eigenlijk begonnen als medicijn om in de barre, gure streken van het noorden
het bloed in de aderen warm te houden, maar het is uit de hand gelopen en zo werd
het drinken tot een ondeugd omdat de mensen geen maat meer hielden. Ook vonden
de Spanjaarden de rebelse noorderlingen lichtgelovig en praatziek, maar nadat in
1648 de vrede van Münster was getekend, kwam er wederzijds meer ruimte voor
positieve beelden. Een grappig detail is, dat het Nederlandse schoolboek Spieghel
der Jeugt, dat een afschrikwekkend beeld gaf van Spaanse wreedheid en tirannie, in
de jaren zeventig werd vervangen door een boekje waarin dezelfde prentjes moesten
dienen om de Fransen zwart te maken. De wederzijdse beeldvorming van Engelsen
en Hollanders heeft veel te maken met hun rivaliteit als handelsnaties. Het specifiek
Engelse in de beeldvorming over Hollanders was volgens de auteur ‘ambivalentie:
sympathie en bewondering gingen gepaard met neerbuigendheid en animositeit.’ Het
moet gezegd, dat de Engelsen bijzonder inventief konden afgeven op de Hollanders.
Van de weerzinwekkende beesten waarmee zij werden vereenzelvigd treft vooral de
‘kaasworm, een diertje van laag allooi dat verslaafd is aan vette zuivel en “sliding”’.
Dit laatste woord zal ingegeven zijn door zowel het vervoer per slee in de winter en
het schaatsen, taferelen die van oudsher geregistreerd werden door buitenlandse
reizigers. Hier duidt het op gladheid in figuurlijke zin, oftewel onbetrouwbaarheid.
De Hollander is een glibberige vent. Het is een omkering van de eerlijkheid, een
deugd die in de Hollandse beeldvorming als kenmerkend gold voor zowel de Bataafse
voorouders als de moderne Hollanders.’ (p. 131). De Hollanders op hun beurt zagen
de Engelsen als blaffende doggen en staartmannen, als het duivelse volk der Angli:
gevallen engelen.
Wat hedendaagse beeldvorming betreft, biedt het volgende boek de nodige stof tot
overdenking: Maykel Verkuyten, ‘Redelijk racisme’. Gesprekken over allochtonen
in oude stadswijken (Amsterdam University Press, Amsterdam 1997, 230 blz., f 45).
Dit boek is de resultante van gesprekken die enkele onderzoekers tijdens wekelijkse
sessies op gang hebben gebracht tussen ‘autochtone’ bewoners van twee oude
stadswijken in Rotterdam, waarbij het moest gaan over onderwerpen als ‘wonen’,
‘wijkvoorzieningen’ en ‘criminaliteit’. Gevolg van de aldus gestimuleerde
denkprocessen was, zoals te voorzien, dat er veel werd gesproken over ‘buitenlanders’,
‘allochtonen’ en ‘immigranten’. De onderzoekers hadden een
‘(sociaal-)psychologische invalshoek’ en wilden vooral binnendringen ‘in de logica
van (negatieve) oordelen en denkbeelden over allochtonen, zodat er van binnenuit
naar aanknopingspunten voor verandering kan worden gezocht.’ (p. 12). Zij wilden
dus een eenzijdige opstelling zoals die bij kritische sociale wetenschappers vigeert
vermijden. Evenals Aad Kosto tonen zij begrip voor de Nederlandse bewoners aan
de sociale onderkant van de maatschappij die gewoon ‘klem’ zitten. Er wordt veel
aandacht besteed aan de mechanismen van in- en uitsluiting die samenhangen met
het ‘wij-zij’ denken, maar anderzijds bleek ook, dat het beeld van ‘wij Nederlanders’
niet statisch en
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eenvormig was: ‘[...] deze etnische of nationale identiteit [is] kwetsbaar en
problematisch geworden. De multi-etnische situatie confronteert mensen direct met
het probleem van grensmarkering en met de waarde en betekenis van datgene wat
als typisch Nederlands wordt beschouwd’ (p. 62-63). Toch wordt de eigen cultuur
vaak als een gelijkvormige waarde ingezet tegen de cultuur van de allochtonen, die
geassocieerd wordt met een doctrine, onveranderbaarheid en alles wat niet ‘normaal’
is (p. 94-102). Het denken in termen van culturele verschillen is volgens Verkuyten
niet vruchtbaar. Hij wijst dan ook het idee van ‘multiculturalisme’ af, dat zijns inziens
kan leiden tot het naturaliseren en absoluut maken van culturele verschillen (p. 78).
Politiek correcte aandacht voor de eigenheid van etnische groeperingen bergt het
gevaar in zich van een determinisme waarmee je in de praktijk niet veel verder komt
(p. 193-4).
Verkuyten neemt zijn autochtonen serieus; het zijn geen aanhangers van janmaat,
zij formuleren negatieve oordelen over buitenlanders zorgvuldig, zij zien zichzelf
niet als racisten en hebben zeker oog voor factoren als discriminatie, werkloosheid
en de sociaal-economische positie van allochtonen. Maar ook voelen zij zich
machteloos, omdat zij ‘niet langer het alleenrecht [hebben] op middelen om hun
interpretaties en definities ingang te doen vinden. [...] De lokale machtsverhoudingen
zijn complex en autochtone bewoners moeten meer en meer onderhandelen over
interpretaties, definities en praktijken.’ (p. 176). In tegenstelling met het gangbare
beeld zien de autochtonen zichzelf niet als bedrijvers van discriminatie, maar als
slachtoffers van het beleid van autoriteiten en buurtwerkers. De verhalende structuur
van hun voorbeelden verhoogt hun geloofwaardigheid (p. 125) en niet te ontkennen
valt dat ook buitenlanders zich wel eens te buiten gaan aan racistische opmerkingen
en discriminerende praktijken (p. 176). In zijn studie, die een overvloed aan theorieën
bevat, voert Verkuyten de spanning wel op. In het laatste hoofdstuk, ‘Oordelen en
indelen’, geeft hij op de laatste acht bladzijden voorzichtig een uitweg aan uit het
‘wij-zij’ denken. Deze ‘strategieën’ krijgen het etiket van hercategorisering en
decategorisering. De hercategorisering houdt in, dat ‘“onderhandelingen” over
gedragscodes en interpretaties van lokale situaties en vraagstukken’ gestimuleerd
dienen te worden om tot een modus vivendi te komen en ten tweede dat er gestreefd
moet worden naar omvattende categorieën of gemeenschappelijke activiteiten die
een nieuw wijgevoel kunnen doen ontstaan. De decategorisering bestaat uit het
relativeren van categoriaal denken door verschillen binnen etnische groeperingen te
benadrukken en indelingen te problematiseren. De openingen hiervoor moeten
gevonden worden in het denken van de buurtbewoners zelf, zo kan hun ‘redelijke
racisme’ misschien plaatsmaken voor alledaagse interacties met allochtonen.
Het jargon in Redelijk racisme valt niet altijd mee, maar er doemt wel een goed beeld
op van de mogelijkheden en onmogelijkheden in de oude stadswijken. Verkuyten is
duidelijk een proponent van de ‘maakbaarheid’ van de samenleving, een onderwerp
dat in het volgende boek in een historisch perspectief wordt
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geplaatst: Jan Willem Duyvendak en Ido de Haan (red.), Maakbaarheid. Liberale
wortels en hedendaagse kritiek van de maakbare samenleving (Amsterdam University
Press, Amsterdam 1997, 214 blz., f 39,50). In twaalf opstellen van de hand van
politicologen, historici en economen wordt afgerekend met de onterechte voorstelling
dat de ‘maakbare samenleving’ een achterhaald idee is van verdwaasde
sociaal-democraten uit de jaren zeventig. De huidige liberale kritiek heeft geleid tot
krampachtig gedrag bij de PvdA, die zich nadrukkelijk distantieert van de
maatschappijkritische tendens van de jaren zeventig en zich vooral bekent tot de
traditie van Drees en de ‘smalle marges’ van Den Uyl. Wat bij dit alles vergeten
wordt is dat de ‘maakbare samenleving’ een van origine liberaal concept is. De
auteurs willen dit feit boven water halen en tegelijk een bijdrage leveren aan een
herwaardering van het idee van een maakbare samenleving (p. 11). Het was Rousseau
die de maakbaarheid als eerste formuleerde: ‘De constitutie van de mens is het werk
van de natuur; die van de Staat is het werk van de kunst’ (p. 17). Deze revolutionaire
maakbaarheid werd geërfd door de liberalen, “die een samenleving gebaseerd op
privilege en bijgeloof wilden vervangen door een samenleving gebouwd op recht en
rede.” (p. 18). Hierbij zagen zij zich niet als politici en bestuurders maar meer als
wetenschappers en opvoeders. Het bevorderen van de zelfstandigheid van burgers
leidde evenwel tot een inniger verstrengeling van staat en maatschappij, wat Jan
Romein heeft genoemd ‘de wederzijdse doordringing van staat en maatschappij’.
Deze leidde tot ‘de toenemende complexiteit van de samenleving, waardoor de
effectiviteit van het beleid afnam’. (p. 22).
Op het inleidende opstel volgen vier bijdragen waarin de denkers Locke, Mandeville
en Smith, James Mill, Lorenz von Stein en William Stanley Jevons de revue passeren.
Daarna is het de beurt aan de Nederlandse staatsman Treub, aan wiens naam de
‘sociaal-democratisering van de liberale maakbaarheidsidee’ wordt opgehangen.
Treub is echter nog ververwijderd van het idee van collectieve regelingen, die zijns
inziens konden leiden tot individuele ledigheid. Het ging hem om gelijke kansen
voor individuen om hun begaafdheden te ontwikkelen. Tussen 1945 en 1965 wordt
de verzorgingsstaat geconstrueerd, maar er komen ook al gauw ‘scheuren in het
bouwwerk’ die ‘het einde van de ideologie’ aankondigden. De wederzijdse
doordringing van staat en maatschappij was naar veler mening te ver gegaan, het
politieke bedrijf was te complex geworden. In de huidige tijd heeft dit geleid tot - in
de woorden van Ewald Engelen - ‘een ongemeen botte kritiek op staatsinterventie
in het algemeen, en een al even botte lofzang op de wenselijke effecten van particulier
initiatief’ (p. 106). Meer markt en minder overheid is de leuze van de ‘neoliberalen’,
die er niet voor schromen zich te bedienen van iconen en karikaturen om links mee
om de oren te slaan. Maar ook het CDA kan er wat van: deze partij heeft bij herhaling
de nadruk gelegd op ‘de perverse effecten van collectieve voorzieningen. De
verzorgingsstaat beloofde solidariteit en naastenliefde te organiseren, maar heeft de
zonde gestimuleerd.’ (p. 148). Jet Bussemaker wijst op een vreemde dubbelzinnigheid
bij de bestrijders van de maakbare samenleving. Zo geloven de
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christen-democraten wél in een ‘sturende rol’ van de Staat en zijn de ‘economische,
technologische en ruimtelijke ontwikkelingen van de “BV Nederland” al tot in de
volgende eeuw gepland’ (p. 150). Pieter Hilhorst wijst ook op ‘Koks agenda voor
2000+ met ongekende ingrepen in de infrastructuur’ en stipuleert dat de (neo)liberalen
‘veel meer hebben overgenomen van het maakbaarheidsproject dan ze zelf willen
erkennen’ (p. 161-162). Ook heeft de Europese eenwording bepaalde
maakbaarheidsidealen, zoals de gelijkberechtiging van beide seksen, dichterbij
gebracht (p. 155). In het slotessay wordt het voorbeeld gegeven van de
‘inburgeringstrajecten’, die meer uitgaan van ‘culturele maakbaarheid dan [van] het
idee van “integratie met behoud van eigen identiteit”, dat in de jaren zeventig doel
van het beleid was’ (p. 178). Op grond van deze en andere voorbeelden verdedigen
de auteurs vol gloed het goed recht van de maakbaarheid, die zeer ten onrechte gezien
wordt als een overleefd idee uit een linksig tijdperk. Zo prikken de auteurs allerlei
retoriek door die de kampioen daarvan geen windeieren heeft gelegd. Overigens
wordt Bolkesteins naam niet genoemd.
‘Meer markt en minder overheid’ is de boodschap die je zou verwachten in het boek
van Jelle Visser en Anton Hemerijck, ‘A Dutch Miracle’. Job Growth, Welfare reform
and Corporatism in the Netherlands (Amsterdam University Press, Amsterdam 1997,
206 blz., f 39,50). Maar zo eenvoudig ligt de zaak toch niet. De auteurs laten juist
zien wat voor een grote sturende rol de overheid heeft gespeeld bij het gezond maken
van de Nederlandse economie. Bekende en minder bekende feiten worden in een
goedgeordend betoog gepresenteerd. Het verhaal is ongeveer als volgt samen te
vatten: in de jaren zeventig begon de verzorgingsstaat uit de hand te lopen. De
onverwachte extra inkomsten van de gasbel bij Slochteren werden gebruikt om de
lopende uitgaven te dekken, waardoor de gulden een harde munt werd, wat nadelige
gevolgen had voor de Nederlandse handelspositie. De extra inkomsten werden niet
besteed aan langlopende projecten om de industrie te moderniseren, maar om
noodlijdende sectoren zoals de scheepswerven te subsidiëren en om de sociale
voorzieningen te bekostigen (p. 130). Nederland werd een zachte verzorgingsstaat
(‘soft welfare state’) waarin door het tripartiete overleg tussen overheid, werknemers
en werkgevers, de corporatistische belangen en de notie van consensus alle aandacht
kwam te liggen bij de sociale voorzieningen en vrijwel niets werd gedaan aan
stimulering van de arbeidsmarkt (‘the spiral of welfare without work’). Daar kwam
bij dat in Nederland het ‘kostwinnersprincipe’ erg lang opgeld deed (de man als
kostwinner voor het gezin). Ook het feit dat de overheid de emigratie van 100.000
Nederlanders naar Canada, Nieuw-Zeeland, Australië en Zuid-Afrika heeft
gesubsidieerd slechts luttele jaren voordat men gastarbeiders van elders moest halen,
bewijst dat het arbeidsmarktbeleid zwak ontwikkeld was - in tegenstelling tot de
situatie in de Scandinavische landen waar het altijd een centrale plaats innam. De
traditionele corporatistische belangen leidden tot een immobiliteit die pas in 1982
werd doorbroken toen het eerste kabinet-Lubbers aantrad. Op 22 november kondigde
het kersverse kabinet aan dat de ambtenaren-
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salarissen, het minimumloon en de sociale voorzieningen werden bevroren; deze
grimmige boodschap leidde tot het historische ‘Akkoord van Wassenaar’ tussen
werkgevers en werknemers, waarbij de vakbonden hun goedkeuring hechtten aan
een terugkeer naar het beleid van loonmatiging als de belangrijkste strategie om
investeringen en nieuwe werkgelegenheid te stimuleren (p. 81).
Dit was echter pas de eerste fase in wat de auteurs beschrijven als een
bijnarevolutionaire ommekeer, bewerkt door ‘state actors’ die - geholpen door
omstandigheden die om een oplossing schreeuwden - met succes hun wil wisten op
te leggen aan ‘organized interests’ (p. 75). Het was de overgang van keynesianisme
naar monetarisme, die in Nederland overigens vriendelijker vormen aannam dan in
Engeland: ‘[...] it took longer, was less celebrated by its victors and less hard on its
victims’ (p. 77). De tweede beleidswijziging hield een grootscheepse reorganisatie
in van de sociale sector in het begin van de jaren negentig, nadat premier Lubbers
zijn befaamde statement had afgelegd dat Nederland ‘ziek’ was. De derde fase trad
in halverwege de jaren negentig toen er een actief arbeidsmarktbeleid werd ingevoerd.
De drie beleidswijzigingen hingen nauw met elkaar samen: ‘they created the
conditions and the demand for one another, and neither of these policies could have
been successful on its own’ (p. 16). In de conclusie wordt de vrijwillig opgelegde
loonmatiging gezien als het fundament voor het Nederlandse mirakel: een daling
van het werkloosheidscijfer van bijna 14% in 1984 tot iets meer dan 6% in 1997.
Volgens het Centraal Plan Bureau is twee derde van de werkgelegenheidstoename
te danken aan de loonmatiging en één derde aan de expansie van de wereldeconomie
(p. 26). Desalniettemin zijn er ook critici die in het ‘miracle’ een ‘mirage’ willen
zien, omdat van de 300.000 tussen 1994 en 1996 gecreëerde nieuwe banen de helft
‘flexbanen’ zijn (van beperkte duur, met een variabel aantal uren per maand, week
of dag), 40% deeltijdbanen en slechts 10% volledige banen (p. 32). De auteurs juichen
daarentegen de ontwikkeling naar een ‘one-and-a-half jobs model’ toe en het sociale
pragmatisme waarvan het blijk geeft. Overigens werd in 1995 overeenstemming
bereikt over de eerste CAO's voor deeltijdwerkers (p. 44). De term ‘poldermodel’
hebben de auteurs bewust vermeden, zeggen zij tegen het einde, want daarvan zou
de suggestie uitgaan dat er een grootse opzet achter al die beleidswijzigingen schuilt.
Dit is volgens hen niet het geval: allerlei soorten van toeval en omstandigheden
speelden een grote rol. Het beleid was de uitkomst van een hoop puzzling die in
powering werd omgezet: ‘many of the changes were expedient, short-term responses
to immediate crises’ (p. 185). Ook de maakbaarheid van de BV Nederland kan het
dus niet zonder fortuna stellen.
En hiermee is dan een einde gekomen aan mijn reeks kronieken over Nederland,
want het kleine gidsland maakt steeds dwingender deel uit van grotere verbanden.
Voortaan zal mijn opvolger de aandacht richten op één van die verbanden: dat van
de Lage Landen, Nederland en Vlaanderen tezamen.
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Boekbesprekingen en aankondigingen
Nescio, Verzameld proza en Natuurdagboek, bezorgd door Lieneke Frerichs,
Nijgh & Van Ditmar/G.A. van Oorschot, Amsterdam [1996], 895 + 518
blz., f 99.
In een monumentale kritisch-historische editie heeft Lieneke Frerichs in 1990 de
tekst van Nescio's ‘De uitvreter’ in al zijn oorspronkelijke versies en gelaagdheid
laten zien. Ook lichtte ze daarin de achtergronden van dit verhaal van niet meer dan
dertig bladzijden uitvoerig toe. Deze twee dikke delen waren, gezien de verwarring
rond de teksten van Nescio (pseudoniem van J.H.F. Grönloh 1882-1961) broodnodig.
‘De uitvreter’ werd er echter niet toegankelijker door voor een groter publiek. Een
goede leeseditie van Nescio's werk bleef ontbreken. Die heeft Lieneke Frerichs nu
met de van haar bekende acribie geleverd. En getuige drie drukken in één jaar heeft
ze de mensen in het land nu wel degelijk weten te bereiken.
Deze leesuitgave bevat alle bekende en onbekende teksten van Nescio in
chronologische ordening, met een duidelijke verantwoording en een helder
commentaar. De drukgeschiedenis en de uitgeversgeschiedenis, waarin de vaak zo
miskende Fred Batten nog een rol gespeeld heeft, laten zich lezen als een roman.
Nescio is de dichter van het Hollandse landschap, van de Hakkelaarsbrug (nee,
niet genoemd naar een drugsbaron uit de actualiteit, en ook niet naar nieuwslezer
Philip Freriks) tot aan de Angstel (nee, niet de Amstel) en de Wijde Blik. In de figuur
Japi heeft hij de dwaze riviergod geschapen die thuis is in het water van Zierikzee
tot aan de Waalbrug bij Nijmegen. Niemand heeft beter dan Nescio de conditio
batava gedefinieerd: ‘Ik zit op den berg en kijk in het dal der plichten,... en ik jank
als een hond in den nacht’:
Dat alles is niet onbekend. Wel nieuw is het door Lieneke Frerichs zo genoemde
Natuurdagboek, waarin Nescio van 13 februari 1946 tot 26 december 1955 korte
aantekeningen maakte over de talloze tochtjes te voet, op de fiets, met de bus of met
de trein, die hij door Nederland maakte. Onvermoeid trok hij eropuit: op 6 juni 1951
is hij in Zevenaar, op 7 juni in Abcou en Ouwerkerk, op 8 juni in Alkmaar. Meestal
komt hij bij het opschrijven niet verder dan: ‘Bus kwart over 9 naar Venlo. 1 1/2 uur
tijd aan het station, trein naar Kaldenkirchen zien vertrekken (boottrein). 11 uur 14
naar Eindhoven’ (18 mei 1950). Maar soms ondergaat hij goddelijke momenten, en
dat is de zin van dit dagboek. ‘Geweldig geboomte’ op 6 mei 1946; ‘ietwat
melancholiek fin de saison’ op 1 september 1946; ‘een groote ochtend. Geheel
opgenomen in God’ op 11 juni 1951, wanneer hij ook ‘l'autre ciel’ van Colette ziet,
die hij op 14 oktober 1951 en 10 maart 1954 als ‘double ciel’ beschrijft. Met deze
aardse binding lijkt zijn stilletjes voor zich uit zingen van het transcendente ‘Die
Heimat der Seele ist oben bei Gott’ (7 december 1953 en 4 februari 1954) in strijd.
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Maar de samenhang wordt gecelebreerd in een zinnetje zoals ‘Het oue laantje naar
Vreeland tot bijna aan Gods voeten’ (12 oktober 1953).
Voor diepe persoonlijke emotie is in dit Natuurdagboek geen plaats, ook niet bij
het auto-ongeluk dat zijn kleinzoontje het leven kostte. In april 1953 logeerde Nescio
bij zijn dochter en schoonzoon die een half jaar tevoren verhuisd waren naar de
Verlengde Heereweg in Helpman. Op 7 april ging hij met zijn kleinkinderen Mariussi
en Nelletje met de bus naar Zuidlaren, waar ze bij bakker Hovius op de Brink wat
snoep kochten. Weer terug las hij Marius een verhaaltje voor. Dan gaat hij in zijn
eentje even een wandelingetje maken langs de Quintuslaan om de hoek. Als hij
thuiskomt, is Marius op de destijds drukke verkeersader voor zijn ouderlijk huis
aangereden. Het jongetje sterft die nacht nog in het ziekenhuis. Die feiten worden
zonder emotie genoteerd, maar er staat wel: ‘In Groningen is in deze week overal de
vogelkers prachtig in bloei geraakt’.
In het editionaire universum hoort de ‘regel van de dialoog’ strikt te worden
gevolgd. Die huisregel van het Constantijn Huygens Instituut komt hierop neer: waar
de tekst geen vragen oproept, maar de commentator extra informatie bezit, houdt hij
die voor zich (vgl. Marita Mathijsen, Naar de letter. Handboek editiewetenschap,
blz. 347). Ikzelf vind die regel wel erg streng en ben blij dat Lieneke Frerichs af en
toe iets in haar commentaar stopt dat met de tekst niets te maken heeft. Het is toch
een genoegen om eraan herinnerd te worden dat kunstzaal Dommering in Winschoten
rond 1970 door brand is verwoest (blz. 437), of dat de versie van ‘Ramona’ van ‘The
Blue Diamonds’ van 1959 dateert (blz. 469).
Lieneke Frerichs is het titaantje van het Nederlandse editie-complex. Met name
onder de aegis van het zojuist al genoemde Constantijn Huygens Instituut, dat ook
deze uitgave onder zijn vleugels heeft genomen, zijn de laatste vijftien jaren sprongen
voorwaarts gemaakt in de editietechniek. Maar af en toe moeten editeurs de wellust
van de fornicatio virgularum durven laten varen om leesbare leesedities te produceren.
Daarin is Lieneke Frerichs met deze prachtige boeken uitstekend geslaagd.
(Francis Bulhof, Den Haag)

Hans Anten, Het bekoorlijk vernis van de rede. Over poetica en proza van
F. Bordewijk. Groningen: Historische Uitgeverij, 1996. 272 blz. f 65. ISBN
90-6554-431-3
Het gaat goed met de Bordewijk-studie. Bordewijk is heel lang de auteur geweest
van een paar titels, waaronder Bint wel de meest bekende was: het verhaal over een
onhandelbare klas dat aan ieder aankomend leraar ter lectuur aanbevolen zou moeten
worden, maar dat zijn faam vooral dankt aan zijn onduidelijkheid. Is het een verhaal
met fascistoïde trekken of haalt de schrijver juist de fascistische zienswijze kritisch
en ironiserend onderuit? De interpretaties
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blijven elkaar opvolgen, aanvullen en tegenspreken. En zo is het maar goed ook. Er
is natuurlijk ook Karakter, waarvan de bekendheid bij een breed publiek te danken
is aan de film (nu al de tweede). Maar recent werd ook ander werk van de Haagse
advocaat en schrijver - die beide bezigheden strikt gescheiden placht te houden en
over zichzelf sprak in de derde persoon - onder de aandacht gebracht, wat we wellicht
te danken hebben aan de publicatie van het Verzameld werk (in 13 delen, 1982-1991)
en van een aparte bundel Kritisch proza (1982).
Inmiddels is een biografie verschenen (van de hand van Reinold Vugs, De Prom,
1995), werd een tweede biografie aangekondigd (van de hand van freelance journalist
Ed van Eeden), en heeft Siem Bakker in Nijmegen een kleine tentoonstelling opgezet
met een bijbehorende catalogus (Ik ben maar een dilettant. F. Bordewijk 1884-1965,
1991). De NEM-lezer kan zich ook herinneren dat Gianfranco Groppo net voor zijn
dood een studie publiceerde over Bordewijk giocoliere, waarin hij vooral de vroege,
bizarre verhalen, met name de drie bundels Fantastische vertellingen belichtte (zie
hierover Martien J.G. de Jong, in NEM XXXIV, 1, februari 1996, p. 70-71).
En nu is er dus het proefschrift van Hans Anten: een studie waarnaar men al kon
uitkijken want grote stukken ervan zijn al als voorpublicatie bekend. Anten
karakteriseert, methodologisch zelfbewust, zijn eigen werkwijze als
multiperspectivistisch. Hij situeert zijn onderzoek in drie tradities: de ‘Utrechtse’
traditie van tekstgericht onderzoek, het onderzoek van de literaire (dat is: poëticale)
context en de verdere contextualisering door niet alleen literairhistorische maar ook
filosofische, cultuurhistorische en cultuursociologische achtergronden in het onderzoek
te betrekken.
Het resultaat is verruimend en mag in ieder geval een belangwekkende bijdrage
aan de Bordewijk-studie heten. En dit niet zozeer door het eerste hoofdstuk, waarin
Anten de externe poëtica van de auteur omschrijft aan de hand van uitspraken in
lezingen, interviews en vooral diens eigen letterkundige kroniek in het Utrechts
Nieuwsblad (negen jaar lang: tussen 1946 en 1955), als wel door de zeer zorgvuldige
analyse van enkele teksten die tot dusver nauwelijks aandacht hebben gekregen. Die
teksten worden gelezen tegen de achtergrond van Bordewijks eigen poëticale
opvattingen, die gekenmerkt zijn door een aanvankelijk verzet tegen het realisme en
later door de strakke eis dat de romanschrijver het metier van het vertellen zou
beheersen: zijn verhaal moet een compositorische en inhoudelijke complexiteit
vertonen. Te onthouden uit de inleidende bladzijden valt verder nog dat het oeuvre
van Bordewijk een duidelijke homogeniteit laat zien die te maken heeft met een
thematische constante, namelijk dat het streven om de werkelijkheid met de rede te
doorgronden verbonden blijft met haar beperkingen. Talloze facetten in het menselijk
bestaan blijven immers onkenbaar, onvatbaar voor de rede. Het is geen toeval dat
Bordewijk het werk van W.F. Hermans heel vroeg al - toen de meningen hierover
nog verdeeld waren - heel gunstig heeft besproken.
In de hoofdstukken die volgen behandelt Anten drie teksten die respectievelijk
drie aspecten van Bordewijks literatuuropvattingen illustreren: de kleine roman
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Knorrende beesten (1933) is expressionistisch, de novelle ‘De eenheid in de
tegendelen’ (uit de bundel Studiën in volksstructuur, 1951) is een voorbeeld van
surrealisme en de roman De doopvont (1952) is dan weer realistisch. Deze lectuur
is ‘breed’ literair-historisch, cultureel en politiek-maatschappelijk gedocumenteerd.
Zo wordt het hoofdstuk over Knorrende beesten (de metafoor staat voor de auto)
rijkelijk geïllustreerd met beschouwingen van eigentijdse cultuurfilosofen over de
‘moderne’ techniek en wordt verwezen naar de ‘open’ blijvende discussie over de
relatie van het boek met de Nieuwe Zakelijkheid. Verder wordt bijvoorbeeld ook
aandacht geschonken aan Bordewijks mens- en maatschappijbeeld en wordt
herhaaldelijk gerefereerd aan Heraclitus' leer van de coïncidentia oppositorum en
naar de ideeën van de moderne antropoloog Mircea Eliade als verklaringsmodellen.
Anten houdt op die manier een overtuigend pleidooi voor meer aandacht voor het
naoorlogse proza en voor een herziening van de beeldvorming in de
literatuurgeschiedenis, die tot dusver vooral de nadruk heeft gelegd op het zogenaamd
‘ontluisterende’ proza van Anna Blaman, G.K. Reve en W.F. Hermans. Tegenover
de sceptische en subversieve moraal van de jonge romanschrijvers heeft Bordewijk
in zijn eigen naoorlogse werk een meer idealistische maatschappijopvatting in stelling
gebracht die in hoge mate gevoed werd door een wederopbouwmoraal, stelt Anten.
Het niet-bespreken van enkele van Bordewijks romans uit de jaren '40 en '50 is
volgens hem dan ook een gemiste kans. Waarvan graag akte.
Anne Marie Musschoot (Gent)

P.A. Daum, Verzamelde romans. Tekstbezorging Gerard Termorshuizen.
Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar. Deel I (1997), 659 blz., geb., f 80, ISBN
90 388 1423 2. Deel II (1997), 756 blz., geb., f 80, ISBN 90 388 1424 0. Deel
III zal verschijnen in september 1998.
Gerard Termorshuizen (red.), Rondom Daum (1997). Amsterdam: Nijgh
& Van Ditmar. 136 blz., f 24,90, ISBN 90 388 7421 9.
Op 14 september 1998 zal het honderd jaar geleden zijn dat P.A. Daum overleed.
Als alles goed gaat, zullen zijn tien Indische romans en de novelle Ontzusterd dan
weer verkrijgbaar zijn in bovenvermelde fraaie driedelige uitgave van Nijgh & Van
Ditmar. De romans van deze ‘literaire survivor’ zoals Jacqueline Bel hem noemt in
de bundel opstellen die deze editie vergezelt (p. 31), zijn nog steeds uiterst leesbaar
door de levendige stijl, het fascinerende beeld van het koloniale leven en de
onderliggende thematiek: het onvermogen de ander te begrijpen. Het bekendst is
Goena-goena maar dat wordt pas in deel III herdrukt. Het begeleidende boekje, dat
intekenaren op de reeks er gratis bij krijgen, bevat naast het stuk van Jacqueline Bel
over de receptie van Daums werk, artikelen van Termorshuizen over Maurits (Daums
schrijversnaam) en de Indische kritiek, van Peter van Zonneveld over het Batavia
van Daum, van Andries Teeuw over

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1998

62
het Maleis in Daums romans, van Henk Maier over de Maleise vertaling van H. van
Brakel, Ing. B.O.W. enzovoort. In zijn stuk over de uitgevers van Maurits stelt Olf
Praamstra in het voorbijgaan een nieuwe definitie van de Indisch-Nederlandse
letterkunde voor: hij wil die beperken tot werken van auteurs ‘die deel hebben
uitgemaakt van de Nederlands-Indische samenleving’ (p. 60), zodat schrijvers als
W. en O.Z. van Haren, B. ter Haar, J. van Lennep, W.J. Hofdijk en H. Conscience
die nooit in de Oost geweest zijn, erbuiten vallen. Ik moet zeggen dat dit idee mij
door zijn eenvoud en elegantie zeer aanspreekt. Misschien moet Praamstra deze
gedachte maar eens verder uitwerken en dan meteen laten weten hoe hij het Indische
werk van militairen en reizigers, en boeken als Bordewijks Rood Paleis en Ik heb
altijd gelijk van W.F. Hermans wil plaatsen en hoe hij denkt over het tot die
letterkunde rekenen van niet-literaire genres. Het corpus, zoals genoteerd in de
bibliografie van Buur, zou wel eens meer dan gehalveerd kunnen worden. Over Daum
kan in ieder geval geen twijfel bestaan: die hoort er gewoon bij.
Wie zijn studenten wil laten kennismaken met het Nederlands-Indië van tempo doeloe
en meteen met onze boeiendste naturalist, moet deze serie maar gauw bestellen.
Misschien kan dat dan nog wel tegen de intekenprijs van f 69,90 per deel. Daarnaast
is natuurlijk Termorshuizens dissertatie P.A. Daum, journalist en romancier van
tempo doeloe uit 1988 onmisbaar.
H.J. Boukema (Driebergen)

De werken van Jacob Haafner. Deel 3. bezorgd door J.A. de Moor en
P.G.E.I.J. van der Velde (1997). Zutphen: Walburg Pers. III., 479 blz. f
89,50. Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging nr. 96. ISBN
90-6011-994-0.
Met dit derde deel hebben De Moor en Van der Velde hun heruitgave van Haafners
reisverhalen voltooid: deel 1 (besproken in NEM XXX, 3) verscheen in 1992, deel
2 (besproken in NEM XXXIV, 3) in 1995. Dit derde deel bevat de Reize in eenen
Palanquin van 1808 en het tweede deel van Reize naar Bengalen en terugreize naar
Europa van 1822 omdat deze Terugreize chronologisch aansluit op de draagstoelreis.
Die reis langs de oostkust van India was de laatste die de toen 32-jarige Haafner in
Zuidoost-Azië zou maken voordat hij via de Kaap definitief naar Amsterdam
terugkeerde. Vervolgens zwierf hij wat door Europa en vestigde hij zich als
‘pijpvercooper’ in de hoofdstad. Nadat pogingen om in dienst te komen bij de
opvolgers van de Heren XVII der VOC waren mislukt, zette hij zich aan het
boekstaven van zijn Aziatische belevenissen. In 1809 overleed hij aan angina pectoris,
de ziekte die ook Du Perron het leven zou kosten.
De bezorgers beschouwen de Reize in eenen Palanquin als het hoogtepunt van
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Haafners oeuvre en zelfs van de ‘literaire romantiek in Nederland’ (p. 23), vooral
vanwege de, mij wat te zoetelijke, liefdesgeschiedenis met de tempeldanseres Mamia.
Smaken verschillen natuurlijk en ik zou die ereprijs dan ook liever reserveren voor
de met Haafner verwante Multatuli, vooral omdat die veel en veel beter schrijft. Zo
wordt de voortgang van Haafners belevenissen in deze Reize voortdurend vertraagd
door uitgebreide plaatsbeschrijvingen en andere uitweidingen, bij voorbeeld over de
slag van Perambani, de lotos, tempeldanseressen, weduwenverbranding, planten en
vogels, enzovoort. Het gekke is dat Haafner dat zelf ook wel inzag. Hij vindt eigenlijk
dat zijn liefdesgeschiedenis niet in een reisbeschrijving past, maar neemt die toch
maar op omdat ‘enkele beschrijvingen van landen, steden en dorpen’ op zichzelf
‘eene drooge lektuur’ vormen, ‘in het einde zoo vervelend voor den schrijver, als
voor den lezer’ (p. 265). Had hij dat maar meer gedaan, dat zich niets aantrekken
van wat volgens de opvattingen van rond 1800 al dan niet in reisbeschrijvingen
thuishoorde!
Er valt in ieder geval toch nog heel wat te genieten, vooral als Haafner zich kwaad
maakt en dat doet hij nogal vaak, hartstochtelijk bestrijder van het kolonialisme als
hij is. Op de vraag: ‘Wat aanspraak hebben de Europeanen op de Indiën?’ geeft hij
als antwoord: ‘Volstrekt even zoo veel, of niet meer, dan de Indianen op Europa’ (p.
170). Daarbij moeten vooral de Engelsen ‘deze pest en geesel der Indiën’ (p. 65),
‘de alles verslindende en vernielende Wandalen van Europa’ (p. 189), deze
‘Europesche barbaren’ (p. 285), het ontgelden. Deze anti-Engelse tirades zouden de
nationaal-socialisten er in 1940 toe brengen onder de titel Roof en verwoesting van
onze koloniën een bewerking van Haafners Lotgevallen op eene reize van Madras
over Tranquebaar naar het eiland Ceilon uit te brengen; van een in dat boek
aangekondigde NSB-uitgave van de Reize in eenen Palanquin is het niet meer
gekomen. Maar dit terzijde. Al spaart Haafner ook Nederlanders en Fransen (‘met
eigenwaan en snorkerij vervulde, laatdunkende, onbeschofte en zotte schepsels’ (p.
418)) niet, de scheldkanonnades op de Engelsen zijn zo buitensporig, dat de
tekstbezorgers er niet goed raad mee weten. Ik denk dat zijn uitingen typerend zijn
voor de ‘zaakwaarnemer’ die optreedt voor achtergestelde of onderdrukte groepen
en zich met hen identificeert. Haafners zaakwaarnemerschap werd nog versterkt
doordat hij went native, zich beter thuis voelde in Indië dan in Europa, Indiase
vrienden en geliefdes had en zo meer. Dat hij de Engelsen, door wier toedoen hij
bovendien zijn plannen om zich in India te vestigen moest opgeven, niet kon luchten
of zien, valt daarom alleszins te begrijpen.
De teksten zijn door De Moor en Van der Velde op dezelfde manier uitgegeven als
in de eerdere delen. Dat betekent dat ook nu weer woorden uit Indiase talen in een
glossarium worden verklaard, maar andere weinig courante termen niet: zo worden
boeleren (p. 59), dijzig (174), chijl (179), tijferaars (183), decoctie (231), slender
(271) bekend verondersteld - wat mij betreft ten onrechte. Ook het aantal drukfouten
is weer bar: land i.p.v. lang (p. 53), dag i.p.v. dat (55),
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doch i.p.v. door (105) enzovoort. Bevatte deel 1 een biografische schets van Haafner
en deel 2 een opstel over de receptie van zijn werk, in dit deel bespreken de bezorgers
Haafners denkbeelden. Daarin typeren zij hem als man van de Verlichting en
‘romanticus op eigen kracht’. Naast dit alles hebben De Moor en Van der Velde dit
deel ook voorzien van noten, van een Summary en van een index van persoons- en
scheepsnamen, geografische namen en zaken.
Zoals gezegd: Haafner is geen Multatuli maar dat neemt niet weg dat hij zeer de
moeite waard is en de aanschaf van deze prachtige driedelige heruitgave alleszins
aanbevelenswaard.
H.J. Boukema (Driebergen)

Literaire Monumentenzorg. Theorie en praktijk van een klassiekenreeks/
Literarische Denkmalpflege. Theorie und Praxis einer Klassikerreihe. Den
Haag, Constantijn Huygens Instituut. Deel 2 (1997) 115 blz. f 27,50. ISBN
90 802696 4 6.
Op 4 en 5 december 1996 organiseerde het Constantijn Huygens Instituut voor
tekstedities en intellectuele geschiedenis in samenwerking met de Universiteit van
Osnabrück een Nederlands-Duits colloquium onder de titel Literaire Monumentenzorg
/ Literarische Denkmalpflege. Het doel van het colloquium was drieledig: een
hernieuwde discussie over een klassiekenreeks in Nederland, een evaluatie van tien
jaar ‘Bibliothek deutscher Klassiker’ in Duitsland en in het algemeen een uitwisseling
van opvattingen en ervaringen tussen Nederlandse en Duitse editeurs.
Thans is de bundel met bijdragen verschenen. Hierin wordt onder meer ingegaan
op de vier hoofdproblemen van edities in een klassiekenreeks: spelling, commentaar,
tekstconstitutie en volledigheid. Ook komt de huidige editiepraktijk in Nederland en
in Duitsland aan de orde.
U kunt de bundel bestellen door per e-mail (gerard.vanveen@konbib.nl), per fax
(070-382 05 46) of schriftelijk contact op te nemen met Gerard van Veen, Constantijn
Huygens Instituut, Postbus 90754, 2509 LT Den Haag. De bundel wordt u met factuur
toegestuurd.
F.F.X. Smulders (Den Haag)

Jonathan I. Israel, (1986) De Republiek 1477-1806. 2dln. Franeker: Van
Wijnen, f 149.50 per deel. ISBN 90 5194131 5
P. Janssen (e.a. red.). (1996). De Gouden Delta der Lage Landen. Twintig
eeuwen beschaving tussen Seine en Rijn. Antwerpen: Mercatorfonds f 189,
ISBN 90 615337 24.
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In 1995 publiceerde Jonathan Israel, hoogleraar te Londen in de Nederlandse
geschiedenis, de omvangrijke studie The Dutch Republic. Its Rise, Greatness and
Fall 1477-1806. Nu is dit tweedelige magistrale werk in het Nederlands verschenen
in een vertaling van Bert Smilde. Het eerste deel bevat de geschiedenis vanaf de
dood in 1477 van onze laatste Bourgondische hertog Karel de Stoute tot aan de dood
van de stadhouder prins Frederik Hendrik in 1647. Het tweede deel begint met het
stadhouderschap van prins Willem II in 1647 en eindigt met de afschaffing van de
Bataafsche Republiek in 1806 door Napoleon. Aan deze periodisering is al te zien
dat het accent op de politieke geschiedenis valt. Samen tellen beide delen 1374
bladzijden. Secundaire literatuur en een nuttig algemeen register op personen en
zaken staan in het tweede deel.
In hetzelfde jaar dat de vertaling van Israels studie op de markt kwam, verscheen
een eveneens uitvoerige studie over de Lage Landen als uitgave van het prestigieuze
Mercatorfonds. De Gouden Delta bevat bijdragen van 41 auteurs en is eerder te
karakteriseren als een cultuurgeschiedenis. De behandelde periode is ruimer dan die
van Israel: vanaf de Romeinse verovering van onze streken tot heden, maar de meeste
aandacht krijgt de periode voorafgaand aan de 19de eeuw: 265 blz. of ruim 65%.
Het boek telt 404 bladzijden, heeft een selectieve bibliografie en een register van
eigennamen.
Voor de neerlandici extra muros is het op zichzelf verheugend dat er nu twee
nieuwe Nederlandstalige studies beschikbaar zijn die mogelijk een goede
onderbouwing leveren voor hun onderwijs en onderzoek. Velen van hen zijn immers
het Engels onvoldoende machtig om bijvoorbeeld Israels boek in het origineel te
lezen. Is het nut van deze boeken zodanig dat lezers van NEM moeten proberen ze
aan te schaffen?
Jonathan Israel begon in 1982 met het onderzoek voor zijn historische studie, die de
indruk maakt van een uit zijn krachten gegroeid leerboek te zijn ten behoeve van
zijn Londense studenten. In de Britse historische traditie is een levendige, beeldrijke
stijl gebruikelijk. Humor en treffende voorbeelden worden er beschouwd als
noodzakelijke ingrediënten om de aandacht van de lezer vast te houden. Daarvan
vindt men bij Israel weinig terug. Wat dat betreft sluit zijn stijl eerder aan bij de
Nederlandse vakhistorische traditie, voor wie nog steeds het adagium van Paul van
Ostaijen geldt: Hier lacht men niet, Professor Colenbrander ziet ons.
Aan de Londense universiteit werken historici, neerlandici en kunsthistorici samen
in een Centre for Low Countries Studies. Van die samenwerking vindt men evenmin
sporen in Israels werk. Israels aandacht gaat vooral uit naar de politieke en
economische geschiedenis. Taal, kunst en cultuur zijn stiefkinderen van de
geschiedwetenschap. Ze zijn kennelijk te grillig en onvoorspelbaar. Ze passen daarom
ook slecht in een politiek-historische totaalvisie. Want een visie heeft Jonathan Israel.
Hij bestrijdt namelijk de opvatting van Pieter Geyl, zijn nu legendarische voorganger
aan de Londense universiteit, dat de Nederlandse Opstand in de 16e eeuw de reeds
op gang gekomen ontwikkeling in de richting van een Groot-Nederlands nationaal
besef heeft verbroken. Er is altijd wel
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detailkritiek geweest op Geyls opvatting, maar ze werd in grote trekken door
beoefenaren van alle historische disciplines (inclusief de taal- en letterkunde)
aanvaard. Israel stelt nu dat lang vóór de Opstand allerlei politieke, economische en
geografische factoren hebben bewerkstelligd dat Noord en Zuid als afzonderlijke
identiteiten zijn ontstaan. De Opstand als zodanig heeft dus de eerdergenoemde
ontwikkeling niet verbroken. De definitieve scheiding tussen Noord en Zuid is het
logische uitvloeisel van een dualisme dat al eeuwen had bestaan.
Is de visie van Israel correct? Afgezien van het feit dat een historicus bewoordingen
als ‘definitieve scheiding’ dient te vermijden aangezien de toekomst nu eenmaal niet
te voorspellen valt, laat ik mij gaarne overtuigen door Israels argumenten omdat ze
goed onderbouwd zijn. Dat wil nog niet zeggen dat zijn visie alleenzaligmakend is,
wel dat hij alle argumenten heeft vermeden die zouden kunnen wijzen in de richting
van Geyls visie. De argumenten daarvoor liggen voornamelijk op het culturele vlak
en dat is nu juist het terrein waarop Israel zich nauwelijks waagt. Ook familie- en
vriendschapsbanden worden door hem onderschat. Ik zou er daarom voor willen
pleiten om bij toekomstig onderzoek zowel de visie van Geyl als die van Israel in
gedachten te houden. De spanning die tussen beide visies bestaat, zou wel eens
uitermate vruchtbaar kunnen blijken, zodat factoren die tot nu toe niet in de discussie
zijn betrokken, aan het licht komen.
Israel is niet op zijn sterkst wanneer hij schrijft over Middeleeuwen en 16e eeuw:
de hoofdstukken gewijd aan de tweede helft van de 17e eeuw en aan de 18e eeuw,
met name wanneer hij schrijft over Spinoza en de Verlichting, lijken mij het meest
waardevol. Maar dan is hij ook verlost van de ballast van zijn visie en kan hij opeens
wel met grote diepgang politiek-culturele verschijnselen behandelen.
De Nederlandse vertaling van Israels werk is niet in de jongste spelling gesteld.
Ze is soms merkwaardig protestantiserend (een inquisiteur heeft het in 1559 niet over
‘gemeenteleden’, p. 108, maar over parochianen) en anachronistisch (begrippen als
Vlaanderen, Wallonië en noordelijk [sic] Nederlanden in 1527, p. 132, zijn onzin).
Marnix is ook geen Vlaamse edelman (p. 164), maar hij stamt uit een Henegouwse
adellijke familie, en is in Brabant geboren en getogen. Het is ook geen
‘raadspensionaris’ (passim), maar ‘raadpensionaris’. Het Nederlands van vooral het
eerste deel wemelt van de slordigheden, die soms het lezen ernstig bemoeilijken.
Wat te denken van een zin als: ‘Spaanse strijdmacht en van de koningsgezinden in
Holland en Zeeland zich even te stabiliseren.’ (p. 191)? Het lijkt wel alsof er geen
corrector aan te pas is gekomen op de uitgeverij. Ook met de titel van het werk is
wat aan de hand, want zonder de vertaling van de ondertitel uit het Engelse origineel,
is de Nederlandse titel ronduit bespottelijk. Het is onvermijdelijk dat een studie van
een dergelijke omvang nogal wat foutjes bevat (om er eentje te noemen: het
Wilhelmus verwierf niet eind 19de eeuw officieel de status van Nederlands volkslied,
p. 176, maar in 1932), maar deze Nederlandse uitgave heeft een historicus van het
formaat van Jonathan Israel niet verdiend. Zo staat op de kaarten veelal de tekst van
het Engelse origineel, zoals Artois, Hainault, Lille
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(p. 40), Cleves (p. 73), terwijl de vertaler in de lopende tekst terecht ‘Artesië’,
‘Henegouwen’, ‘Rijssel’ en ‘Kleef’ schrijft. Met de tabel op p. 15 is het nog erger
gesteld, daarin staan ‘Artesië’ en ‘Hainault’ gezusterlijk bij elkaar. De vele
zwartwitillustraties in het werk zijn nauwelijks functioneel en de kwaliteit van de
bijschriften is abominabel. Zo worden op p. 44 enkele bladzijden uit een in de tweede
helft van de 15de eeuw in de Noordelijke Nederlanden gedrukte uitgave van Thomas
a Kempis' ‘De imitatione Christi’ weergegeven, maar wie de illustratie nader bekijkt,
ziet algauw dat het gaat om bladzijden uit de ‘De navolginghe Christi’, want de
afgebeelde tekst is Nederlands. Bijzonder pijnlijk - in het licht van Israels visie - is
de fout in het bijschrift op p. 184. Daar wordt volgens het bijschrift de ‘Hollandse
Maagd’ afgebeeld op een gravure uit ca. 1570. De graveur zelf wist het evenwel
beter: hij duidt deze maagd aan als ‘Belgia’. Op p. 1079 wordt het portret van
gouverneur-generaal Rijklof van Goens weergegeven. ‘Anoniem schilderij’ luidt het
bijschrift. Dit portret werd evenwel in 1980 geregistreerd door het Iconographisch
Bureau in Den Haag. Het is door de schilder gesigneerd en gedateerd: ‘N. Dyckman
1679’.
De tweede studie De Gouden Delta telt veel vaders, maar weinig moeders. Het boek
is schitterend vormgegeven en het bevat vele prachtige illustraties in kleur. De jongste
spelling is gebruikt. De visie die in dit boek wordt uitgedragen, borduurt voort op
Geyl. De terminologie met betrekking tot de benaming van de Nederlandse gewesten,
de Republiek, de Spaanse Nederlanden enz. is vlekkeloos, dus zonder de
anachronismen die we bij Jonathan Israel aantreffen. Er wordt in dit boek juist
overvloedig aandacht besteed aan kunst en cultuur, zij het dat de Nederlandse
letterkunde er tamelijk bekaaid afkomt. De kwaliteit van de bijdragen is zeer ongelijk,
wat een gebruikelijk verschijnsel is bij een boek met zoveel auteurs. De bijdragen
van Blockmans en Van Caenegem zijn prettig leesbaar en bevatten tamelijk nieuwe
informatie. Het eerste hoofdstuk, waaraan Hugo De Schepper heeft meegewerkt,
namelijk over de naam van de Lage Landen, is eigenlijk verplichte lectuur voor
neerlandici. De bijdrage van Decavele over Pieter Bruegel is veruit de zwakste.
Ondanks alle lof heb ik ook detailkritiek. Ik ben het niet eens met Van Caenegems
opvatting dat ‘Nederlandse renaissance’ een juistere benaming voor de Bourgondische
cultuur zou zijn (p. 59). Dat is geheel onnodige begripsvervuiling. In een studie die
een dergelijk omvangrijk terrein wil bestrijken, is er altijd sprake van omissies. Toch
begrijp ik niet waarom in de bijdrage van Dirk Laporte over ‘De gotische bouwkunst
in de Nederlanden’ de Dom van Utrecht is vergeten; te klein misschien of niet gotisch
genoeg? Voorts kan men uit dit boek de indruk overhouden dat de Republiek helemaal
geen 18e eeuw heeft gehad of toen cultuurhistorisch gezien geen belang had. Gelukkig
is daar het boek van Jonathan Israel om het tegendeel te bewijzen. Merkwaardig is
ook de kaart op p. 286 onder de titel ‘De Lage Landen vandaag’. Alle vliegvelden
worden erop aangegeven, behalve die van Eelde en Aken/Maastricht.
Moet de lezer van NEM nu een van beide besproken studies aanschaffen, allebei
of geen van beide? Mijn advies is om een paar jaar te wachten tot de
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studie van Israel bij De Slegte ligt en dan in elk geval het tweede deel te kopen. De
Gouden Delta moet u zich cadeau laten doen en de illustraties met hun zeer
informatieve bijschriften gebruiken bij het onderwijs.
Karel Bostoen (Leiden)

Elektronische taalhulp
Groot woordenboek hedendaags Nederlands. Groot Synoniemenwoordenboek
(1995): Van Dale elektronische bibliotheek. 1 cd-rom. Systeemeisen: PC
met 80386, 4MB intern geheugen en 3 MB vrije ruimte op de harde schijf,
Windows 3.1 of hoger. ISBN 90-6648-503-5, f 528,75 (stand-alone prijs).
Prisma Idioom. Engels, Duits, Frans. (1998): Het Spectrum Electronic
Publishing B.V. 1 cd-rom. Systeemeisen: PC 80486SX, 33Mhz, 8 MB vrije
ruimte RAM minimaal 4 MB, Windows 3.1 of hoger. Soundblaster
compatible (voor de uitspraak). ISBN 90-5344-188-3, f 75.
Handig toch, al die elektronische taalhulp. We worden ermee overspoeld en,
toegegeven, bij het schrijven bespaart die directe elektronische bijstand heel wat
opzoektijd. Neem nu de nieuwe cd-rom met het Groot woordenboek hedendaags
Nederlands en het Groot Synoniemenwoordenboek samen op één zilveren schijfje.
Je gooit dit schijfje in het cd-rom-laatje van je pc en je hebt er een uitgebreid (85
000 trefwoorden in het verklarend woordenboek en 45 000 trefwoorden in het
synoniemenwoordenboek), bijzonder handzaam en snel raadpleegbaar werkinstrument
bij. Enige nadeel: je kunt je cd-laatje niet meer gebruiken om een muziekje bij het
schrijven op te zetten, tenzij je natuurlijk het woordenboek op je harde schijf
installeert. Want dat laatste kan ook. Deze dubbele elektronische Van Dale is bijzonder
nuttig omdat hij zowel apart gebruikt kan worden, bij voorbeeld als taalkundig
werkinstrument, als in combinatie met een Windows-toepassing. In Word Perfect is
hij optimaal toe-gankelijk vanuit het menu Extra, maar ook vanuit een tekstverwerker
als Word 7 kan hij worden opgeroepen, maar dan wel via een toetscombinatie
(Ctrl+shift+D).
Dat de elektronische Van Dale (gebaseerd op het woordenboek van 1991) in de
nieuwe spelling is, betekent natuurlijk dat je hem als spellingcontrole kunt gebruiken.
Maar dat lijkt me niet zijn belangrijkste functie. Ten eerste al niet omdat je hem per
woord moet oproepen en je dus al bewust moet zijn van een probleem en ten tweede
omdat bij voorbeeld in de tekstverwerker van Word 7 al een spellingcontrole is
ingebouwd die veel efficiënter automatisch met rode gebroken tandlijn onderstreept
wat fout is volgens de nieuwe spellingregels. Bovendien is de Van Dale wat spelling
betreft niet honderd procent betrouwbaar, zoals men uitvoerig kan uitgelegd krijgen
op de webplek van Gert Meesters: http://onyx.arts.kuleuven.ac.be/-gert/spel.html.
Wel interessant is de woordenboekfunctie van de cd-rom. Een ingetikt
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woord springt meteen naar het betreffende lemma in het woordenboek en geeft zeer
uitvoerige informatie zonder redactionele afkortingen: lidwoord, meervoud,
vervoegingen en verbuigingen worden voluit gegeven. De valentie, d.w.z. de
verbindbaarheid met andere woorden is zeer uitgebreid behandeld en de idiomatische
en vaste verbindingen zijn talrijk. Voor de gevorderde anderstalige student die
werkstukken in het Nederlands moet schrijven is dit daardoor alleen al een bijzonder
efficiënt werkinstrument, zeker ook omdat per betekenis volledige voorbeeldzinnen
worden gegeven, wat het wegwijs raken in de polysemische variatie van de
woordbetekenis aanzienlijk vereenvoudigt. Eén voorbeeldje maar om dit te illustreren:
de Franstalige/Engelstalige student die zich afvraagt of je nu schrijft een voorstel
doen of een voorstel maken vindt onder betekenis 2 bij voorstel, bij de combinatie
+ werkwoord:
een voorstel aanhouden
een voorstel ter tafel brengen
iemand een voorstel doen
een voorstel indienen

Probleem opgelost dus. Nog handiger is het feit dat de cd-rom meteen ook het
Synoniemenwoordenboek bevat. Hiermee is de buitenlandse student, maar ook zijn
docent en eigenlijk ook de Nederlandstalige auteur nog beter gediend. Het komt maar
al te vaak voor dat je bij het schrijven behoefte hebt aan een synoniem of aan een
nauwkeuriger woord dan datgene wat toevallig voor de geest komt. Je hebt al twee
keer ‘vervelend’ gebruikt in één of andere betekenis (saai of lastig) en nu wil je wel
eens een synoniem of een overkoepelende term. Dan klik je even naar het
Synoniemenwoordenboek en - hop - een overvloed aan synoniemen en hyponiemen
wordt met context, registeraanduiding (eufemistisch, informeel, archaïsch...),
grammaticale aanwijzingen (alleen predicatief,...) ter keuze voorgelegd.
Is deze cd-rom dan het ideale werkinstrument? Toch niet helemaal. Vooreerst
ontbreken heel wat actuele woorden: gedoogbeleid, maffiosi, Internet staan er niet
in. En soms is de informatie te beperkt. Kan ik het woord spijtoptant gebruiken in
verband met de verklikkers van de maffia? Naast de definitie is er bij spijtoptant
geen voorbeeldzin opgenomen, zodat ik in het ongewisse blijf over het gebruik van
dit woord.
Een ander gebrek van het programma is het wat slecht geprogrammeerde gebruik
van de jokers. Jokers zijn die handige tekentjes waarmee je een letter kunt vervangen
(?) of een woorddeel (*) van het woord dat je opzoekt. Volgens de handleiding kan
je bv. via het intikken van ha?s alle woorden van vier letters vinden beginnend met
ha en eindigend op s: haas, hals, hars. Op mijn computer kreeg ik echter alleen haag
en niet die drie andere. Foutje!
Jammerlijke fout eigenlijk, waarmee het nut als morfologisch hulpinstrument een
ferme knauw krijgt. Je kunt bij voorbeeld niet alle woorden opzoeken die op -baar
of op -zaam eindigen want de * werkt niet bij het begin van een woorddeel, evenmin
trouwens als de?. Maar goed, dit zijn klachten van taalkundigen en puzzelaars.
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Eén verdienste van dit woordenboek voor docenten en leergangschrijvers zou ik nog
even apart willen noemen: men kan een woord of woordgroep door het hele
woordenboek zoeken, ongeacht of dit in de definitie, een voorbeeldzin of ergens
anders staat. Dat maakt dat we hier een bijzonder nuttig en direct toegankelijk
voorbeeldenarsenaal hebben waarmee we onze lessen kunnen stofferen.
Wie als anderstalige Nederlands leert en moet schrijven zal natuurlijk vaak vanuit
een vertaalsituatie denken. En dan is het handig - zeker voor de beroepsvertaler over een degelijk elektronisch vertaalwoordenboek te beschikken. Van Dale heeft
nu al een aantal van dergelijke elektronische vertaalwoordenboeken beschikbaar. En
die zijn goed. Maar soms schiet zo'n woordenboek tekort, vooral idiomatisch. Dan
is het wel zo handig - zeker als men over een tweede cd-laatje beschikt - om een
elektronisch idioomwoordenboek als extra onder de muis te hebben. Het Spectrum
Electronic Publishing B.V. heeft nu een viertalige Prisma Idioom cd-rom op de markt
gebracht waarmee - ik citeer - ‘het correct vertalen van idiomatische uitdrukkingen
een kleinigheid wordt’. Met deze bewering ben ik het niet eens. Weliswaar is er een
snelkoppeling tussen de Windows-tekstverwerker en Prisma Idioom en kun je via
duidelijke menuknoppen snel wisselen tussen de vier talen (Engels, Duits, Frans,
Nederlands), maar ik was na wat grasduinen toch ontgoocheld over de beperkte
hoeveelheid idioom.
Wel enthousiast ben ik over het feit dat de idiomatische uitdrukking telkens in
volledige zinnen wordt gebruikt waarbij dan een vertaalequivalent wordt gegeven
van de volledige zin. En dat is natuurlijk wel een plus. Bijzonder interessant vond
ik de ‘thematische’ zoekfunctie. Onder deze functie zijn een kleine tweehonderd
thema's toegankelijk, waarbij rond een bepaalde betekenis - bv. ‘afkeer’- een aantal
uitdrukkingen verzameld zijn (bv. ‘tegen de borst stuiten’, ‘zijn buik vol hebben
van’, ‘een hekel hebben aan’, ‘beu zijn’ etc.). Van al die uitdrukkingen wordt dan
ook het anderstalige equivalent gegeven. Dat is een bijzonder nuttige hulpfunctie
voor vertalers lijkt mij.
Alles bij elkaar worden we elektronisch steeds beter verzorgd, want behalve
vertaalwoordenboeken, zowel van Van Dale als van Het Spectrum, is er ook nog het
encyclopedisch woordenboek van De Standaard (Verschueren) en zijn er zelfs al
Nederlandstalige encyclopedieën beschikbaar. Jammer alleen dat we al die leuke
mogelijkheden niet in één geïntegreerd bestand krijgen aangeleverd, zodat we steeds
meer gedwongen worden met verschillende schijfjes te jongleren.
Ludo Beheydt (Louvain-la-Neuve)

Philippe Hiligsmann: Linguïstische asoecten en pedagogische implicaties
van de tussentaal van Franstalige M.O.-leerders van het Nederlands.
Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de
Liège - Fascicule CCLXXIV. Genève: Librairie DROZ S.A. 1997. 362 blz.
ISBN 2 87019 274 6.
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Dit boek is de herziene versie van de dissertatie Onderzoek naar enkele aspecten
van de tussentaal van Franstalige M.O.-leerders van het Nederlands. Linguïstische
en didactische aspecten, die in 1993 bekroond werd door de Koninklijke Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Gent). Het bevat een inventarisatie en een
beschrijving van een aantal grammaticale (morfologische en syntactische)
verschijnselen in de tussentaal (interlanguage) van 183 NVT-leerders uit het laatste
jaar van het Middelbaar Onderwijs (M.O) in Franstalig België. Het doel van de
beschrijving is tweeledig. Enerzijds wil het werk inzicht geven in het niveau dat
leerders na vijf jaar Nederlands à raison van vier uur per week bereiken. Anderzijds
wil het aanknopingspunten bieden voor de NVT-didactiek.
In het eerste hoofdstuk wordt de stand van het T2- en VT-verwervingsonderzoek
beschreven. Contrastieve analyse, foutenanalyse, performance-analyse,
discourse-analyse, Krashens monitortheorie en Ellis' variable competence model
passeren de revue. Hoofdstuk 2 spitst zich toe op de stand van het onderzoek naar
de verwerving van het Nederlands door Franstaligen. Aan bod komen de longitudinale
foutenanalyse van Isselé (1986), de cross-sectionele foutenanalyse van Colson (1989)
en de longitudinale performance-analyse van Sonck (1989). In hoofdstuk 3 presenteert
Hiligsmann zijn onderzoeksproject. Het is duidelijk dat hij, in tegenstelling tot
voornoemde didactici, opteert voor een cross-sectionele performance-analyse.
Cross-sectioneel en niet-longitudinaal, omdat het taalniveau op een bepaald punt in
de tijd moet worden vastgesteld. Performance-analyse en niet slechts een
foutenanalyse, omdat het gaat om de beschrijving van de grammatica van de
tussentaal, het systeem dat de leerder opbouwt aan de hand van de taalinput die zij
of hij krijgt. Verder worden in dit hoofdstuk de proefpersonen en de procedures ter
vergaring van de data (stelopdrachten, interviews en thema) beschreven. Het vierde
hoofdstuk bestaat uit twee grote delen: morfologie en syntaxis. Ze bevatten de
inventarisatie en de beschrijving van de data, alsmede een aantal didactische
implicaties. De conclusies staan opgesomd in hoofdstuk vijf. Het boek wordt
afgesloten met lijsten van de geraadpleegde leer(woorden)boeken en
schoolspraakkunsten, een bibliografie van 25 pagina's, en een appendix met het
gebruikte thema.
Een sterk punt van deze studie is de uitgebreidheid en doorwrochtheid van de
inventarisatie. Er worden maar liefst tien morfologische en zeven syntactische
aspecten van de tussentaal van de proefpersonen aan de orde gesteld, die bovendien
in het laatste hoofdstuk op overzichtelijke wijze in schema's worden samengevat:
grammaticale aspecten die (bijna) geen problemen opleveren en grammaticale
aspecten die (vrij) veel problemen opleveren. Nuttige informatie voor de in Franstalige
gebieden werkende taalvaardigheidsdocent. Deze ambitieuze aanpak heeft echter
zijn schaduwzijde. In de eerste plaats is de beschrijving van de grammaticale aspecten
hier en daar nogal tentatief. Een aantal van Hiligsmanns conclusies is ten gevolge
hiervan vrij vlak en levert weinig nieuwe inzichten op (bv. blz. 325, 327, 328).
Bovendien is het zeer de vraag of het verstandig is uit
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te blijven gaan van een gescheiden behandeling van morfologische en syntactische
aspecten. In de tweede plaats worden de didactische implicaties soms nauwelijks
uitgewerkt (bv. blz. 109, 112, 206, 210). We hebben de stellige indruk dat een zekere
beperking van het aantal te bestuderen grammaticale aspecten tot meer diepte in de
beschrijving had kunnen leiden en bijgevolg tot scherpere taalkundige en didactische
conclusies. Dit neemt echter niet weg dat het een goed werkstuk is. Het roept veel
meer vragen op dan dat het beantwoordt, maar dat is eerder een pluspunt dan een
tekort.
Jan Pekelder (Parijs)
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