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[Neerlandica extra Muros - februari 1999]
Het weer in de spiegel
Van egodocument naar geschiedverhaal
H.J. Boukema (Driebergen)
Rob Nieuwenhuys heeft er een dik boek over geschreven(1), Dorotheé Buur heeft er
twee bibliografieën aan gewijd(2) en de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde
organiseert er lezingen over en geeft er het kwartaalblad Indische Letteren over uit,
maar of het bestaat is de vraag. En indien het al bestaat, is de vraag of het corpus is
afgesloten of dat er nog steeds bij komt. Ik heb het natuurlijk over Indische literatuur,
ook wel genaamd Indisch-Nederlandse letterkunde of Indische bellettrie. Want wat
is dat eigenlijk? Net zoiets als Vlaamse literatuur of Amerikaanse? Als je Vlaamse
literatuur omschrijft als in het Nederlands (of Vlaams) door Vlamingen geschreven
literatuur en Amerikaanse literatuur als in het Engels (of Amerikaans-Engels) door
Amerikanen geschreven literatuur, dan zou Indische literatuur zoiets zijn als in het
Nederlands (of Indisch-Nederlands) door ja, door wie: Indische mensen, Indo's,
Indonesiërs misschien, geschreven literatuur. Die analogie klopt dus niet. Hoe zit
het dan wel?
Volgens de Vader van de Indische literatuur, Rob Nieuwenhuys, is het ‘wat
Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste
jaren der Compagnie tot op heden’ zoals hij het in de ondertitel van zijn Indische
literatuurgeschiedenis Oost-Indische Spiegel formuleert. Daarbij geeft de term
‘Nederlands’ niet de nationaliteit van de auteur aan, maar de taal waarin het werk
geschreven is: Buiten het gareel van de Indonesische Soewarsih Djojopoespito hoort
er dus bij want dat is in het Nederlands geschreven, maar de romans van Pramoedya
Ananta Toer (Indonesisch) en Lord Jim van Joseph Conrad (Engels) niet en
Nederlandse vertalingen daarvan evenmin. De aanduiding ‘schrijver’ wordt door
Nieuwenhuys ruimhartig toegepast, namelijk ook op pennenvoerders als de bioloog
Rumphius, de natuuronderzoeker Junghuhn en de taalkundige Van der Tuuk,
voorzover hun geschriften als ‘persoonlijke documenten’ of egodocumenten
beschouwd konden worden: dagboeken, brieven, novellen, romans en memoires
maar ook brochures en reis- en natuur- en stadsbeschrijvingen. Een en ander heeft
in de Oost-Indische Spiegel geleid tot een even boeiend als heterogeen panorama
van de Indische literatuur, niet alleen maar ook en vooral van de ‘Europese
samenleving in Indië’. Want ‘in deze andere, in de loop der tijden veranderende
maatschappijvorm ligt’ volgens Nieuwenhuys, ‘de sleutel voor ons begrip van een
in het Nederlands geschreven letterkunde met andere onderwerpen en thema's en
andere verschijningsvormen dan de moederlandse’(3). Later heeft Nieuwenhuys erkend
dat hij in de Spiegel ‘tussen literatuur en sociale geschiedenis (is) blijven hangen’(4),
maar toen was het kwaad al geschied: literaire reuzen als Multatuli, Couperus en
Jeroen Brouwers waren in de Indische canon terechtgekomen naast dito dwergen als
de
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journalist Brooshooft, de officier Perelaer en de romancière Melati van Java; in de
Indische samenleving gewortelden als Maria Dermoût en Vincent Mahieu naast
Hollandse passanten als Jan Wolkers (De kus) en Gerard Reve (Brieven aan
geschoolde arbeiders) en auteurs die Insulinde zelfs nog nooit gezien hadden als
Jacob van Lennep (met zijn toneelstuk De stichting van Batavia) en Hendrik
Conscience (met zijn ‘historisch tafereel’ Batavia). Het kwam erop neer, zo leek het
wel, alsof iedereen die zich in geschreven Nederlands over Nederlands-Indië of
Indonesië had uitgelaten het waarmerk ‘Indisch-Nederlandse letterkunde’ kreeg
opgedrukt - met name door Nieuwenhuys' nazaten, verenigd in de werkgroep
Indisch-Nederlandse letterkunde, blijkens de in Indische Letteren verschijnende
lijsten van ‘Indische letteren’ gepubliceerd in 1984, 1985 enzovoort tot den huidigen
dag toe. Tegen die opvatting rees verzet.
Zo erkende de Leidse hoogleraar in de Maleise en Indonesische taal- en letterkunde
Maier(5) weliswaar het bestaan van de Indische literatuur maar wenste die dan ook te
beperken tot zuiver literaire werken zodat er geen plaats meer is voor werk van
hoogstens documentaire waarde als dat van Brooshooft, Courier dit Dubekart, en
Perelaer: ‘Noem het Indische literatuur, maar dan niet op grond van
schrij-versachtergrond en lokalisatie maar op grond van de teksten zelf: daar komt
Indië in voor, daarin wordt naar Indië verwezen, en zij hebben door de critici,
geleerden en intellectuelen gewaardeerde literaire kwaliteiten’(6). Indische literatuur
is dus Nederlandse literatuur over Indië, niet meer en niet minder. Maier vindt dan
ook dat bijvoorbeeld Bordewijks Rood paleis dat tot dusver niet tot de Indische
literatuur werd gerekend maar waarin Indië ‘eigenlijk dominant’ aanwezig is(7), er
daarom wel degelijk bij hoort. Hetzelfde geldt naar zijn mening voor Nederlandse
vertalingen van Indonesische literatuur over de koloniale periode (bij voorbeeld
romans van Pramoedya Ananta Toer). Maier komt dan tot de volgende definitie:
‘“Indische literatuur” is de verzamelnaam voor werken die tot de Nederlandstalige
literatuur worden gerekend en op enigerlei wijze Indië beroeren’(8). Die definitie is
dus zowel enger (alleen literatuur) als ruimer (ook vertalingen) dan die van
Nieuwenhuys.
De Leidse literatuur-historicus Praamstra ziet het weer anders(9)? Net als Maier rekent
hij alleen ‘typisch literaire genres’ tot de Indische literatuur maar voor diens voorstel
om daartoe ook vertalingen en andere literaire werken die ‘op enigerlei wijze Indië
beroeren’ te rekenen, voelt hij niets. Integendeel. Uitsluitend werken die
oorspronkelijk in het Nederlands geschreven zijn, komen daarvoor in aanmerking.
Nieuwenhuys' opmerking dat de sleutel voor het begrip van de Indische letterkunde
ligt in de Europese samenleving in Indië, brengt hem tot het criterium van de
persoonlijke ervaring: de schrijver moet deel hebben uitgemaakt van de koloniale
(Indische) samenleving. Dat heeft als gevolg dat schrijvers als Ono Zwier van Haren
en W.J. Hofdijk, die wel over Indië hebben geschreven maar er nooit een voet hebben
gezet, erbuiten vallen. Hetzelfde geldt voor schrijvers die voor of na de koloniale
periode - zo ongeveer tussen de ondergang van de VOC in 1800 en het officiële einde
van het Nederlandse bewind over
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Indië in 1949 - over Indië hebben geschreven, ook al kenden zij dat land uit eigen
ervaring: geen Bontekoe dus en Marion Bloem, Adriaan van Dis en Frans Lopulalan
al evenmin. Ten slotte wil hij ook werk van ‘Indische auteurs’ waarin het Indische
element een te verwaarlozen rol speelt zoals Indrukken van den dag van Multatuli
en Metamorfoze van Couperus buiten beschouwing laten. Praamstra's opvattingen
leiden tot een heel wat kleiner corpus Indische literatuur dan dat van Nieuwenhuys
- die van Maier tot een wat groter.
Deze verschillende opvattingen hebben ook verschillende gevolgen voor de vraag
of wat er nu nog verschijnt over ‘Indië’ of Indonesië al of niet tot de Indische literatuur
gerekend kan worden. Volgens Nieuwenhuys hoort het er, als ik hem goed begrijp,
altijd bij(10), volgens Maier alleen als het literaire waarde heeft en volgens Praamstra
alleen als de auteur deel heeft uitgemaakt van de Nederlands-Indische samenleving
- dat kan dus alleen gelden voor degenen die als kind in het voormalige
Nederlands-Indië hebben gewoond zoals Springer en Mischa de Vreede.
Om me heen liggen zestien Indische titels van de laatste anderhalf, twee jaar. Acht
daarvan lijken op het eerste gezicht ‘persoonlijke documenten’ en de rest is min of
meer historisch van aard, variërend van biografie en historisch opstel tot een in
modern Nederlands weergegeven 17de-eeuws reisjournaal. Eerst die ‘persoonlijke
documenten’.

Persoonlijke documenten
Het beste beviel me Aya Zikkens Landing op Kalabahi (Amsterdam/Antwerpen:
Atlas 1996. 190 p., f 36,90). Blijkens een mededeling van de schrijfster op de
achterflap is het een ‘licht geromantiseerde autobiografie’, gebaseerd op de dagboeken
die zij van haar elfde tot haar negentiende jaar bijhield toen zij in het voormalige
Nederlands-Indië verbleef. Het boek begint als de schrijfster, inmiddels bijna 80,
weer eens op reis is en op het Indonesische eiland Alor in het plaatsje Kalabahi een
rendez-vous heeft met haar Birmese vriend Yioshi. ‘Op Alor leek het dat ik was
aangekomen bij een begin in plaats van een einde. Ik was weer in mijn jeugd (...)’
(p. 27), schrijft ze en dan beginnen haar jeugdherinneringen. Yoshi en Kalabahi
blijven verder buiten beeld en de camera verplaatst zich naar vroegere woonplaatsen
als het Sumatraanse dorpje Lahat en Surabaya waar de schrijfster de HBS bezocht
en een ‘paradijselijk leven’ leidde. Toch is de verhouding tot het land en zijn bewoners
van de in Holland geboren schrijfster nooit helemaal ontspannen: ‘Het was ook niet
zo dat ik me daar thuis voelde. Meer alsof ik de voordeur had bereikt van het huis
waarin ik wilde wonen’ (p. 100) en het boek eindigt dan ook met een desillusie: tot
degenen die zij als haar (Indonesische) vrienden en vriendinnen beschouwde blijkt
zij eigenlijk niet te kunnen doordringen: ‘Ergens in Madi leek een muur te zitten’
(p. 150). Naast deze moeizame relatie met Indonesië en de Indonesiërs geeft Aya
Zikken zich rekenschap van haar Indische jeugd die zij als voedingsbodem ziet van
haar nietaflatende reis- en schrijflust: ‘Het latere leven viel daarom (nl. omdat haar
leven

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1999

4
in Indië zo paradijselijk was -HJB) een beetje tegen’ (p. 70). Je zou Landing op
Kalabahi misschien nog het beste als een ‘emotionele autobiografie’ kunnen typeren
omdat het de trefzeker en nuchter genoteerde emoties zijn die de beschreven
jeugdperiode zo boeiend maken. Een mooi boek dat op grond van welk criterium
dan ook tot de Indische literatuur gerekend moet worden: de auteur heeft deel
uitgemaakt van de Nederlands-Indische samenleving (haar vader was er tot 1942
hoofd van een school), haar boek gaat over Indië en heeft literaire kwaliteiten: ze
kreeg vorig jaar de zevende Anna Bijns Prijs uitgereikt voor ‘de vrouwelijke stem
in de literatuur’. Nieuwenhuys, Maier en Praamstra kunnen tevreden zijn.
Al in haar jeugd had Aya Zikken, befaamd door schitterende reisboeken als Terug
naar de Atlasvlinder, Eilanden van vroeger en Een land als Maleisië, een duidelijke
opvatting over reizen: dat moest je in je eentje doen want anders ‘dan zou je niets
ontdekken en er zou je ook niets worden geopenbaard’ (p. 129). Misschien is het wel
door het schenden van deze vuistregel dat het boek van Cees Gloudemans Dwars
door Borneo (Atlas: Amsterdam/Antwerpen z.j. 303 p., geïll. f 49,90) me zo tegenviel.
De opzet van deze reisreportage is boeiend genoeg. Volkskrant-journalist Gloudemans
probeerde de tochten die zijn oom als missionaris tussen 1934 en 1938 op het eiland
had gemaakt, na te reizen. Dat deed hij ook maar helaas in gezelschap van zijn partner
Lia (die als fotografe optrad) zodat hij niets heeft ontdekt en hem niets is geopenbaard.
Bij reisboeken gaat het immers niet alleen om al of niet zakelijke beschrijvingen van
vreemde landen en volken maar vooral om de confrontatie van de auteur met die
voor hem vreemde omstandigheden en in laatste instantie om de confrontatie van de
auteur met zichzelf. Daarvan is hier geen sprake en al evenmin, in dit geval ook een
mogelijkheid, van een confrontatie met de (opvattingen van de) oom. Gloudemans
heeft, zoals het een goed journalist betaamt, zijn huiswerk goed gedaan en niet alleen
de papieren van zijn oom maar ook verslagen van eerdere reizigers als A.W.
Nieuwenhuis uit 1896-97 en Tillema van ongeveer 1938 bestudeerd. Hij citeert daar
ook uitvoerig uit en zo krijg je een goed beeld van hoe Borneo, althans het
Indonesische deel daarvan, in de afgelopen 100 jaar veranderd is. Min of meer los
van dit reisverslag staan dan enkele reportages over ‘De houtkap’, ‘De bedreigde
orang-oetang’ enzovoort. Uitstekende journalistiek maar meer ook niet. Hoe Joop
van den Berg(11) juist op grond van het feit dat een en ander ‘onopgesmukt
opgeschreven’ is, dit boek van Gloudemans kan aanbevelen boven Into the Heart of
Borneo van Redmond O'Hanlon van 1984 is me dan ook een raadsel: vrijwel elke
persoonlijke reflectie op zijn reis ontbreekt bij Gloudemans. Hoort dit boek nu bij
de Indische literatuur? Op grond van Nieuwenhuys' criteria wel: 't gaat over Indonesië
en is toch ook wel een beetje als ‘persoonlijk document’ te beschouwen. Maar
aangezien Gloudemans geen deel uitmaakt of uitgemaakt heeft van de
Indisch-Nederlandse samenleving, volgens Praamstra niet en als het boek, zoals ik
meen, geen literaire waarde heeft, op grond van Maiers criteria evenmin.
Nelleke Haberland werd in 1936 in Surabaya geboren en behoort dus tot de
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Indisch-Nederlandse samenleving. Haar herinneringen, getiteld Als de hemel grijs
is (United IdeaZ: Den Haag 1998. 175 p., f 32,50), persoonlijk als ze zijn, zullen
volgens Nieuwenhuys dus zeker tot de Indische literatuur gerekend moeten worden
want ze spelen zich, ten dele, af in Indië. Zoals de titel al aangeeft heeft de auteur
het niet gemakkelijk gehad in haar leven: ziekte en verlies waren in overvloedige
mate haar deel. Zij bericht daar gedetailleerd over maar helaas in een onhandige stijl:
‘Het is kerst, je bent tweeëntwintig’ zo begint zij de zoveelste beschrijving van allerlei
narigheid. Met literatuur heeft dit allemaal weinig te maken, daarvoor is deze eigen
case history te direct, is het te veel ruw materiaal gebleven. Voor de auteur zelf zal
het zeker zijn nut gehad hebben dit allemaal op te schrijven maar wat de lezer aan
moet met deze zoveelste zoektocht naar de zin van het leven, is minder duidelijk. Of
al die problemen met ‘Indië’ te maken hebben, is ook niet zo zeker. Maier zou haar
afwijzen, Praamstra denkelijk ook.
Walraven is natuurlijk een literaire gigant die, als Indisch journalist, novellist en
adembenemend briefschrijver, heel veel over Indië heeft geschreven: journalistieke
stukken gebundeld in Eendagsvliegen (1971), verhalen in Op de grens (1952) en
Brieven aan familie en vrienden (1966). In Modjokerto in de motregen (KITLV
Uitgeverij: Leiden 1998. 150 p., geïll., f 19,90) hebben Frans Okker en Gerard
Termorshuizen nu 24 reisimpressies van Walraven uit De Indische Courant
bijeengebracht - enkele van deze stukken waren, meestal in verkorte vorm, ook al te
vinden in Eendagsvliegen. Hoe verzot ik ook ben op Walraven, ik vind het jammer
dat men niet heeft gekozen voor een uitgave van Walravens jeugdherinneringen,
verschenen in dezelfde krant. Want die jeugdherinneringen, voorzover niet verwerkt
in zijn brieven, kennen we niet terwijl die reisimpressies, hoe aardig ook, weinig
toevoegen aan het ons vertrouwde beeld van de schrijver. In deze reportages van
Walravens bezoeken aan Javaanse en Madoerese stadjes in de jaren 1938 en 1939
heeft hij vooral oog voor de vergane glorie: vergeleken met zijn eigen tempo dulu
valt er in deze crisistijd niet veel meer te beleven, stelt hij keer op keer weemoedig
vast. De toon is niet zakelijk maar persoonlijk en af en toe ontbreekt ook de emotie
niet. Zo schrijft hij na een bezoek aan zijn twee oude bedienden in Djombamg: ‘En
er is zelfverwijt in ons binnenste, omdat zoo duidelijk blijkt, hoe dit onverwachte
bezoek wordt op prijs gesteld, en omdat wij zóóveel jaren zijn weggebleven. En wij
spreken af, dat het nu niet meer zoo lang zal duren, want er blijkt nog veel te praten.
Oost en West ontmoeten elkander, te deksel!’(p. 142), aldus de met een Sundanese
getrouwde auteur die zelfs met zijn kinderen voortdurend overhoop lag omdat hij ze
zo oosters vond. Wie van Walraven houdt wil natuurlijk alles van hem lezen en tot
de Indische literatuur behoren zijn brieven en verhalen zonder enige twijfel. Maar
deze reportages? Persoonlijke documenten zijn het in zekere zin wel, maar of je het
nog literatuur kunt noemen betwijfel ik. Net ‘op de grens’ misschien. Over de
bekeringsverhalen uit de negentiende eeuw zoals opgenomen in God in Indië (Peter
Boomgaard, Harry Poeze en Gerard Termorshuizen (red.), KITLV Uitgeverij: Leiden
1997. 156 p., geïll., f 17,50) kun je wat dat betreft van
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mening verschillen. Zelf vind ik de brief uit 1865 van de pater-jezuïet De Vries over
zijn godvruchtige arbeid op Kalimantan het mooist. De man is bepaald geestig als
hij schrijft: ‘Daar komt de man om middernacht met zijn kind op de armen, met zijne
vrouw en nog een paar Chinezen aanstappen. Hebben is hebben, dacht ik en doopte
het terstond’ (p. 78). De samenstellers hebben elf moeilijk vindbare teksten, vooral
egodocumenten, opgenomen, mooi verdeeld over verschillende eilanden; twee
daarvan, waaronder de brief van De Vries (wiens brieven men van plan is uit te
geven), worden hier voor het eerst gedrukt. Ik vermeld nog een fragment uit het
dagboek van ds. Sytze Roorda van Eysinga, vader van de beruchte auteur van de in
de Max Havelaar opgenomen ‘Vloekzang’, over zijn visitatiereis naar de Molukken.
Het is vooral vermakelijk door de ontberingen waarover dominee zo smakelijk
uitweidt: ‘Ik ben zeer ernstig ongesteld geweest, daar mij eene sterke diarrhé met
zware persing overvallen heeft, die gisteren zoo erg werd, dat ik, behalve beschuit
en rijstwater met portwijn, niets durfde gebruiken. Dit stuitte wel den stoelgang,
zonder den buikpijn echter te verminderen’ (p. 21) aldus de gepijnigde geestelijke
op het eiland Ambon. Het boekje wordt afgesloten met een woordenlijst en een
verantwoording van de herkomst van teksten en foto's. Wat mij betreft, mogen De
Vries en Roorda mee naar het Indische walhalla maar de anderen toch maar niet.
Of Selamat Merdeka (Gezegende vrijheid) van Mischa de Vreede (Atlas: Amsterdam
1997, 320 p., f 36,90) literatuur genoemd kan worden is twijfelachtig. Het idee voor
dit boek is op het eerste gezicht aardig: de schrijfster, in 1936 in Indonesië geboren,
besloot zich ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de republiek in augustus
1995, even voor Koningin Beatrix dus, naar Indonesië te begeven en daar aan een
aantal mensen de vraag te stellen: ‘Waar was u op 15 augustus 1945?’ in de
veronderstelling dat iedereen dat zich net zo nauwkeurig zou herinneren als toen
president Kennedy werd vermoord. Maar dat viel tegen want de uitroeping van de
republiek was in sommige delen van dat uitgestrekte eilandenrijk soms pas maanden
later bekend. Geeft niet: ongeveer dan. Dat lukte al beter en ook op haar
vervolgvragen: ‘Wat gebeurde er toen met u?’ en ‘Hoe is het nu met u?’ kreeg ze
boeiende antwoorden. Representatief kun je dit onderzoekje (oral history noemt de
schrijfster het zelf) niet noemen want ze kent geen Indonesisch en was dus
aangewezen op personen die Nederlands of Engels kennen, een elite mag je wel
zeggen. Maar de naar thema's gerangschikte antwoorden geven al met al een
interessant en goed leesbaar verhaal van het leven van de geïnterviewden en ook wel
een beetje van het Indonesië van de laatste vijftig jaar, ook al omdat de auteur er
historische informatie aan toevoegt. Erg nieuw is het meeste echter niet. Wel heb ik
erg moeten lachen om de volgende anekdote die ik nog niet kende. De vroegere
opperbevelhebber van het Indonesische leger vertelt over een ontvangst op paleis
Soestdijk waar prins Bernhard op een gegeven ogenblik verdwijnt en de delegatie
alleen achterblijft met de Koningin. ‘En zij was erg huiselijk, in die zin dat... ja, we
aten nasi goreng en je hebt in Holland iets wat heet: rode radijsjes. En die schilde zij
voor
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mij, die radijsjes. En ik houd wel van radijsjes, maar die gaan bij mij heelhuids de
mond in! Maar zij schilde ze! Nou ja, dat waardeerde ik van haar, dus ik nam ze
maar aan, die radijsjes’ (p. 166/7). Het project betekende voor de auteur zeker niet
louter journalistiek, maar ook een confrontatie met het Indië van haar herinneringen
en het huidige Indonesië. En in die zin is het dan ook een persoonlijk document.
Maar al met al is het toch meer journalistiek dan literatuur.
Van Kalimantan tot de Baliem van Willemien Marsman (Scheffers: Utrecht 1997,
254 p., geïll., f 39,90/BEF 798) is zelfs dat niet. Je zou het een aangeklede reisgids
kunnen noemen. In 1990 maakten de schrijfster en haar man een groepsreis van vier
weken naar Kalimantan, Ambon en Irian Jaya en ze schreef er dit boek over. De helft
bevat achtergrondinformatie over Indonesië en deze drie eilanden en de andere helft
is reisverslag; 140 van de 254 bladzijden gaan over Irian. Voor mensen die van plan
zijn die eilanden te bezoeken is die informatie best nuttig, al is ze nu denkelijk al
weer behoorlijk verouderd. Marsman schrijft aardig en ik vind het dan ook jammer
dat ze zich niet tot dat reisverslag heeft beperkt. ‘Kort voor de landing (in de
Baliemvallei - HJB) zet de Papoea achter ons een knaloranje Ruud-Gullitpet op, lacht
eens vriendelijk en zegt: “Ajax, beregoed”’ (p. 194). Prachtig! Maar literatuur? Nou,
nee.
Datzelfde geldt voor Alles is in orde... Fushimban ijo arimasen van Els
Michielsen-Baljon (United IdeaZ: Den Haag 1997, 256 p., ill., f 39,90). De in 1915
in Indië geboren schrijfster heeft met dit boek geen literaire pretentie; ze wil degenen
die in Indië geboren zijn tussen 1939 en 1942 informatie geven over het leven in de
Japanse concentratiekampen, zodat ze beter leren omgaan met de angsten die daarvan
het gevolg zijn. De stijl is zakelijk en over de auteur komen we niet zo heel veel te
weten - en over haar leven voor ze op 27-jarige leeftijd het kamp inging zelfs helemaal
niets. Het grootste deel van het boek gaat over het leven in het vrouwenkamp
Struiswijk in Batavia, niet alleen op grond van de herinneringen en aantekeningen
van de auteur, maar ook met gebruikmaking van verslagen, documenten, foto's en
herinneringen van anderen (opmerkelijk is dat de betrokkenen het er niet over eens
zijn hoe dat kamp er in werkelijkheid heeft uitgezien). Vanaf p. 172 geeft de schrijfster
de gesprekken weer die ze gevoerd heeft met de kinderen van toen. Dit boek een
egodocument noemen zoals op de achterflap gebeurt, klopt dan ook niet: hoofdpersoon
is niet de auteur maar het kamp Struiswijk. Als reportage over dat kamp lijkt het
boek me geslaagd, maar of zelfs Nieuwenhuys het tot de Indische literatuur zou
rekenen lijkt me twijfelachtig.
Kortom, wie een strenge definitie van literatuur hanteert zoals Maier en Praamstra
houdt van deze ‘persoonlijke documenten’ over ‘Indië’ maar één titel Indische
literatuur over: Landing op Kalabahi. Denk ik. Van Nieuwenhuys zal behalve
Michielsen-Baljen iedereen wel mogen meedoen.
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Geschiedverhaal
In Hoe ruim een kooi ook is (Querido: Amsterdam 1996, 212 p., geïll., f 35) beschrijft
Elisabeth Keesing, romanschrijfster en voor de oorlog even docent Nederlands aan
de Universiteit van Batavia, Leven en lot van Kartini en haar werk, zoals de ondertitel
van deze biografie luidt. De jong gestorven Javaanse regentendochter Kartini
(1879-1904) is vooral bekend geworden door haar postuum, in 1911 door Abendanon,
uitgegeven bundel brieven Van Duisternis tot Licht. Daarin schrijft ze in prachtig
Nederlands over wat haar bezighield: haar plannen om naar Nederland te gaan,
onderwijzeres te worden of verpleegster, zelf een man te kiezen en zo meer. Dat
lukte allemaal niet: uit compassie met haar vader liet ze zich uithuwelijken aan een
oudere regent en stierf tien maanden later in het kraambed, pas 25 jaar oud. Het is
een mooie biografie geworden over deze begaafde en ontroerende vrouw die als
16-jarige onder haar vaders naam een wetenschappelijk artikel in de Bijdragen voor
Taal-, Land- en Volkenkunde geplaatst wist te krijgen en niet alleen streed voor haar
eigen bevrijding, maar ook voor die van haar in duisternis gehouden zusters:
‘Ontwikkel de Javaansche vrouw naar hart en verstand, en men zal flinke
medewerksters hebben gevonden voor het schoone reuzenwerk: de beschaving van
een volk van miljoenen!’ (p. 177). De biografie is gelukkig geen dorre, chronologische
opsomming van feiten geworden, voorzien van voetnoten en bewijsplaatsen, maar
een levendig verhaal, geschreven door een rasvertelster die zich kennelijk met Kartini
verwant voelt. Ze begint elk hoofdstuk met de beschrijving van een foto - sommige
van die foto's zijn in het boek afgedrukt- en laat die dan volgen door een aansluitende
periode uit Kartini's leven. In de laatste hoofdstukken komen de receptie van Kartini's
werk en recent biografisch en ander onderzoek aan de orde (en de bewijsplaatsen
zijn er ook, helemaal achterin). Hoewel mevrouw Keesing zich geen illusies maakt
over Kartini's invloed in het huidige Indonesië, is ze daarover toch minder somber
dan Willem Walraven die schreef: ‘Van de diepe ontroering, die haar nagedachtenis
in ons wekt, zal de groote massa nog in geen jaren iets kunnen aanvoelen’ (Modjokerto
in de motregen, p. 31). Want ze eindigt haar boek met de zin: ‘Nog altijd kan iemand
die zich opgesloten, geplaagd, gefrustreerd voelt, troost en kracht putten uit haar
voorbeeld, zo jong, zo gevangen, zo zacht en sterk als ze was’ (p. 197).
Valt Kartini's biografie in ieder geval onder de secundaire Indische literatuur en wat
mij betreft omdat het zo mooi geschreven is ook onder de primaire, datzelfde geldt
voor twee fraaie bundels historische opstellen van de Leidse hoogleraar in de
geschiedenis van Indonesië, Wilhelmina-biograaf Cees Fasseur. De eerste is De weg
naar het paradijs en andere Indische geschiedenissen (Bert Bakker: Amsterdam
1995, geïll, 314 p., f 45), de tweede Indischgasten (idem 1997, geïll., 314 p., f 39,90).
In beide boeken zijn noten, fotoverantwoording, lijstjes afkortingen en Indonesische
woorden alsmede personenregister achterin geplaatst. De eerste bundel bevat vooral
al eerder
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gepubliceerd werk o.a. over de ethische politiek, de Nederlandse expansie in de
archipel tussen 1830 en 1870, de schat van Lombok, de Bali-oorlogen,
rassenonderscheid en overheidsbeleid in de kolonie en zo meer. Het mooiste stuk
vond ik het hier voor het eerst gepubliceerde opstel ‘Koloniale mythen en hun makers’
waarin harde noten worden gekraakt zowel over Jeroen Brouwers (‘Waarin hij ook
moge uitblinken, het is niet in een waarheidsgetrouwe weergave, in romans als
Bezonken rood, van de werkelijkheid van de Indische kamptijd’ (p. 264/5) als over
Rudy Kousbroek (die een mythe bestrijdt - nl. dat de Japanse interneringskampen
vergelijkbaar waren met de Duitse vernietigingskampen - ‘die, als ik het goed zie,
voor een belangrijk deel door hemzelf in het leven is geroepen dan wel in het leven
wordt gehouden’ (p. 268). Maar het vernietigendst haalt Fasseur, en niet voor het
eerst, uit naar ‘de Amsterdamse, niet-westerse socioloog en hoogleraar’ Jan Breman:
‘Breman is geen historicus en dat geeft ook niet. (...) Maar het gaat wat ver om aan
die professorale onkunde, bij voorbeeld hoe stukken kunnen worden getraceerd en
opgespoord in de archieven van het voormalige ministerie van Koloniën, een argument
te ontlenen om anderen ervan te verdenken dat zij de weg in die archieven evenmin
kennen of, nog erger, stukken in een koloniale doofpot willen doen verdwijnen!’ (p.
271/2).
In de tweede bundel presenteert Fasseur een onvergetelijke portrettengalerij van
koloniale figuren uit de tijd van het Cultuurstelsel, ruwweg tussen 1830 en 1870.
Evenals de stukken uit zijn eerdere bundel zijn ook deze behalve op literatuurstudie
ook gebaseerd op archiefonderzoek. Verschil is dat de meeste van deze opstellen
nog niet eerder werden gepubliceerd. Na meer dan honderd jaar nog nieuw licht te
werpen op ‘de Indisch ambtenaar Douwes Dekker’ lijkt onmogelijk maar Fasseur
presteert het: op grond van de Stamboeken Indische ambtenaren bespreekt hij de
loopbaan ‘van een aantal van Multatuli's tijdgenoten, voorgangers en navolgers die
in excentriciteit niet voor hem onderdeden en misschien hem zelfs daarin nog wel
overtroffen’ (p. 13) en laat hij zien dat de aanvallen op Multatuli's excentriciteit en
zijn al of niet vermeende tekortkomingen op onvoldoende kennis van de Indische
ambtelijke wereld berustten. Van vertegenwoordigers van die koloniale ambtelijke
wereld, van subaltern officier tot Gouverneur-Generaal en minister van Koloniën
toe, schetst Fasseur in een schitterende ironische stijl die verraadt hoezeer de auteur
zijn stof beheerst, onvergetelijke portretten. Je moet het maar durven om een
biografische schets (over de religieuze blaadjes uitdelende ambtenaar Izaac Esser)
als volgt te beginnen: ‘Onze-Lieve-Heer heeft rare kostgangers. Maar vaak zijn zij
ook zijn trouwste dienstknechten!’ (p. 67) Ook doorkijkjes naar de actualiteit worden
niet geschuwd. Zo besluit Fasseur zijn beschrijving van het ‘Tweegevecht’ tussen
twee officieren aldus: ‘Misschien is er nóg een les uit dit verhaal te trekken: militairen,
en zeker officieren in de rang van luitenant-kolonel en hoger, kunnen zich maar beter
niet met de politiek bemoeien. Daar komt alleen maar narigheid van. Maar die les
leerde Nederland al in 1995 in Bosnië’ (p. 229).
Hoe persoonlijk Fasseurs stijl ook is, persoonlijke documenten kun je zijn
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verhalen moeilijk noemen, laat staan dat het verhalen als literair genre zouden zijn.
Maar ik denk dat Nieuwenhuys er weinig moeite mee zou hebben deze briljante stilist
zelfs in te lijven bij de primaire Indische literatuur en terecht: wordt het werk van de
historicus Huizinga niet evenzeer tot de Nederlandse literatuur gerekend?(12)
Hetzelfde geldt, denk ik, voor de Leidse sinoloog- historicus Leonard Blussé, die
met zijn boek Bitters bruid (Balans: Amsterdam 1997, 108 p., geïll., f 35) in 1998
de ‘Gouden Uil’, een Vlaamse literaire prijs voor Nederlandstalige boeken, wist te
winnen. Voor non-fictie dan. Het is de reconstructie van Een koloniaal
huwelijksdrama in de Gouden Eeuw zoals de ondertitel luidt, maar wie het boek
begint te lezen lijkt eerder in een historische roman verzeild geraakt: ‘Het voorjaar
van 1712 was onstuimig, nog in april viel er sneeuw’. We bevinden ons even later
in Wijk bij Duurstede, in de kersentuin van ‘de bejaarde burgervader’ Joan Bitter,
die een brief van zijn zoon uit Batavia zit te lezen. ‘“Brave jongen,” mompelde de
grijze vader. “Ik weet het. Kinderen zijn in de oost een blok aan het been”’ (p. 10)
enzovoort, enzovoort. Gelukkig neemt op p. 12 de auteur zelf het woord om dit niet
meer af te staan maar waarom dat rare begin nodig was, begrijp ik niet - een knieval
voor het grote publiek misschien? Hoe dit ook zij, het verhaal is er niet minder om
en de auteur vertelt het uitstekend. Tegen de achtergrond van het
laatzeventiende-eeuwse Batavia gaat het om de strijd tussen de rijke, half Japanse
weduwe Cornelia Cnoll en het Nederlandse lid van de Raad van Justitie, de
weduwnaar Joan Bitter, met wie zij hertrouwd was. Inzet: haar bezittingen. Blussé
is erin geslaagd over deze affaire dankzij uitgebreid archiefonderzoek zo veel te
weten te komen dat hij een nauwkeurige reconstructie van deze juridische
touwtrekkerij heeft weten te maken. In het notenapparaat verantwoordt hij zijn
bevindingen. Prachtig verteld en - afgezien van die eerste bladzijden wetenschappelijk verantwoord: geschiedenis op zijn best! Maar of het in het corpus
hoort, is de vraag.
De Historie van Indien uit 1598 dat verslag doet van de ‘Eerste Schipvaart’ naar
Oost-Indië wordt al in Nieuwenhuys' Spiegel genoemd, tot zover niets bijzonders
dus. Maar nu is daarvan onder de titel Om de Zuid een nieuwe uitgave verschenen
in modern Nederlands (Vibeke Roeper en Diederick Wildeman (red.), Om de Zuid.
De Eerste Schipvaart naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman, 1595-1597,
opgetekend door Willem Lodewycksz. Sun: Nijmegen 1997. 248 p., geïll., f 34,50).
Lodewycksz is geen Bontekoe, maar de opgetekende belevenissen zijn interessant.
Wat te denken van de volgende mededeling over de behandeling van haaien: ‘Omdat
het vlees niet lekker is, vangen de bootsgezellen ze alleen om zich wat mee te
vermaken. Ze steken een gevangen haai de ogen uit of binden hem een stuk hout of
een vaatje aan de staart, waarna ze hem overboord zetten’ (p. 92)! In een inleiding
gaan de bezorgers in op de voorbereiding en het verloop van de reis en portretteren
vervolgens vijf betrokkenen: een reder, de expeditieleider, een schipper, een koopman
(nl. Willem Lodewycksz) en de uitgever van de eerste druk. Het boek is voorzien
van een literatuuropgave en schitterende illustraties, ontleend aan de
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uitgave van 1598. Reisjournalen kunnen best tot de literatuur behoren (bv. dat van
Bontekoe) maar Lodewycksz is geen groot stilist en ook de vertaling kan dat niet
verhullen.
Dezelfde Roorda als die uit God in Indië komen we ook tegen in de bundel Naar de
Oost! Verhalen over vier eeuwen reizen naar Indië (Peter van Zonneveld (red.), Bert
Bakker: Amsterdam 1996, 219 p., geïll.). Het boekje bevat de lezingen van een
symposium dat in 1995 gehouden werd door de Werkgroep Indisch-Nederlandse
Letterkunde over het reizen naar de Oost: vanaf de Eerste Schipvaart, via de
‘overlandroute’, het reizen per mailboot in de 19de en 20ste eeuw, per kano, auto en
onderzeeër tot en met de vliegreizen in jumbojets. Sommige auteurs ontlenen hun
gegevens aan dagboeken, andere aan reisgidsen en krantenberichten, weer andere
aan bellettrie. Het is een bijzonder aardig boekje geworden met fraaie illustraties dat
wat mij betreft zijn waarde vooral ontleent aan notenapparaat en bibliografie.
‘Verhalen’ zijn het natuurlijk niet al wordt er wel voortdurend naar verwezen. Zo
vat Ronald Spoor het Dagverhaal mijner reize naar Batavia, een ‘onderhoudend en
goed geschreven reisverslag’, van de ‘geschoolde waarnemer van mensen en
conflicten’ (p. 51) Roorda uit 1830 samen. In dat Dagverhaal klaagt de dominee
opnieuw: ‘Wij verlangen zeer naar land want het is elken dag hetzelfde leven; twisten,
vloeken, razen enz.’ (p. 62). Maar in Batavia lacht het leven hem weer toe: ‘Ik heb
een genoegelijk leven, geniet het vette der aarde, vind vriendschap en achting’ deelt
hij tevreden mee (p. 65). Het artikel van Spoor maakt nieuwsgierig naar de tekst die
hij bespreekt en ook dat is een functie van dergelijke boekjes. Secundaire literatuur
dus.
Beperkte Naar de Oost! zich tot Indische reisverslagen en -verhalen, Reizen op papier
geeft een overzicht van het Nederlandse reisverslag ‘door de eeuwen heen’ (p. 9).
Het is het zesde Jaarboek van de Vereeniging Nederlandsch Scheepvaartmuseum en
het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam, werd door deze instellingen en
Walburg Pers uitgegeven, en samengesteld door V.D. Roeper en G.J.D. Wildeman
(Amsterdam 1996. 160 p., geïll., f 49,50). De nadruk ligt op verslagen uit de 17de
en 18de eeuw, op verslagen van zeereizen en op reizen naar Azië, maar ook reizen
naar Afrika, Amerika en de Noordelijke IJszee, en reizen uit politieke, commerciële
of persoonlijke motieven komen aan de orde. In een laatste hoofdstuk wordt de
ontwikkeling van het reisverslag in manuscript en druk beschreven. Op elk hoofdstuk
volgen beschrijvingen (met soms paginagrote illustraties waarvan enkele in kleur)
van ‘bijzondere stukken’ uit deze hoofdstukken. Een uitgebreid apparaat sluit deze
schitterende uitgave af. Secundaire literatuur over het, ook Indische, reisverslag, zo
zou je het kunnen typeren.
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De laatste tekst, Het reizende bataljon, is een herinneringsboek, een ‘historische
documentaire’ zoals er zoveel gemaakt worden. In dit geval gaat het om het
gedenkboek 1944-1948 van het 8ste Bataljon Stoottroepen dat werd samengesteld
door bataljonscommandant P. de Kam (eigen beheer: Hilversum 1996, 282 p., geïll.,
f 45). Het is een wat rommelig geheel van eigen herinneringen, brieven, instructies,
stukken uit Strijdend Nederland (wat dat voor blad was wordt nergens vermeld),
bijdragen van anderen enzovoort. Registers en bronopgave ontbreken. Toch geeft
het een goed beeld van mentaliteit en stemming onder de soldaten van toen, die veelal
als oorlogsvrijwilligers Insulinde van ‘de Jappen’ wilden gaan bevrijden. Ook toen
de vijand een andere bleek, bleef die mentaliteit onveranderd, laten we maar zeggen
‘krijgshaftig’: de soldaten
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gingen eropaf ‘met gezichten alsof ze wel tien Soekarno's achter elkaar zouden willen
opeten’ (p. 51). Die mentaliteit werd van hogerhand gestimuleerd zoals ook blijkt
uit de niet komisch bedoelde instructie ‘ontvluchtende gevangenen onmiddellijk
neerschieten, doch deel hen dat tevoren mee’ (p. 74). Wel degelijk komisch vond ik
de affaire Van Raalte, bataljonscommandant die het bevel van de generaal Spoor om
‘op individueel verzoek’ profylactica aan zijn ‘mannen’ ter beschikking te stellen,
met een beroep op zijn geweten weigerde: Van Raalte werd naar patria teruggeroepen.
Het is veel God, Nederland & Oranje in dit boek maar leerzaam is het zeker: nuttige
achtergrondinformatie bij literatuur, van Nuis en Vredenbregt tot Pramoedya Ananta
Toer, over de Indonesische vrijheidsstrijd.

Het corpus van de Indische literatuur
Uit het bovenstaande overzicht kun je misschien concluderen dat in de Oost-Indische
Spiegel zoals door Nieuwenhuys gefabriceerd een beetje het weer gekomen is maar
dat die Indische literatuur niet bestaat of voltooid is, valt moeilijk vol te houden.
Want van die acht ‘persoonlijke documenten’ over Indië behoort er ten minste één
gewoon tot de literatuur (Aya Zikken) en van de geschiedverhalen zelfs vier (Keesing,
tweemaal Fasseur en Blussé): ook Maier kan dus tevreden zijn. En dan heb ik het
nog niet eens gehad over drie prachtige boeken uit de laatste tijd die evident tot de
(primaire) Indische literatuur - hoe ook gedefinieerd(13) - behoren: de geromantiseerde
autobiografie Het lied en de waarheid van Helga Ruebsamen (Contact:
Amsterdam/Antwerpen 1997), de historische roman De zwarte met het witte hart
van Arthur Japin (Arbeiderspers: Amsterdam-Antwerpen 1997) en Wisselkind,
eveneens een (soort) historische roman van Basha Faber (Meulenhoff: Amsterdam
1998). Ik geef toe: deze boeken spelen zich zoal niet in tempo dulu dan toch
grotendeels in het verleden af. En daarom zou ook ik, net als Jacqueline Bel, wel
eens ‘een Jakartaanse neokoloniale roman anno 2000’(14) willen lezen. Waarom schrijf
jij die zelf niet, Jacqueline?

Eindnoten:
(1) Rob Nieuwenhuys, Oost-Indische Spiegel. Querido: Amsterdam 1973 (2).
(2) Dorothée Buur, Persoonlijke Documenten Nederlands-Indië/Indonesië. KITLV: Leiden 1973.
Dorothée Buur, Indische jeugdliteratuur (...). KITLV: Leiden 1992.
(3) Oost-Indische Spiegel p. 13.
(4) Rob Nieuwenhuys, ‘De Oost-Indische Spiegel gespiegeld na dertien jaar’. In: Indische Letteren,
I, 1 (maart 1986), p. 10.
(5) o.a. in ‘Indische literatuur’. Bezinningen op een definitie'. In: Theo D'haen (red.), Weerwerk:
schrijven en terugschrijven in koloniale en postkoloniale literaturen. Semaian 15.
Rijksuniversiteit Leiden 1996.
(6) Maier a.w. p. 25.
(7) Maier a.w. p. 26.
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(8) Maier a.w. p. 29.
(9) Zie: Olf Praamstra, ‘De omstreden bloei van de Indisch-Nederlandse letterkunde. Een afbakening
van het corpus’. In: INTL 113 (1997) 257-274.
(10) Rob Nieuwenhuys in Indische Letteren I, 1 (maart 1986) p. 12.
(11) Trouw, 27 september 1997.
(12) In zijn Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde (...) (Malmberg:
's-Hertogenbosch 1953) IV p. 332 noemt Knuvelder hem zelfs ‘de meest spectaculaire figuur’.
(13) Nou ja...... je kunt het natuurlijk altijd wel zo definiëren dat er van alles buiten valt. Bovendien
heeft Arthur Japin bij mijn weten niet tot de Indische gemeenschap behoord en zijn roman valt
daarom volgens Praamstra's definitie buiten de Indische literatuur.
(14) Zie Literatuur 1998-1, p. 26.
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Heldinnen in Holland
Olga van Marion (Leiden)
P.C. Hooft is ermee begonnen, Hugo de Groot deed het in het Latijn, Joost van den
Vondel in alexandrijnen, Rhijnvis Feith in tranen en Willem Bilderdijk in overvloed:
het dichten en publiceren van brieven op naam van iemand anders. De andere persoon,
die zogenaamd het woord voert, is een beroemd personage uit een ver of minder ver
verleden, liefst iemand van vorstelijke afkomst, liefst een vrouw. Zij stort in het
gefingeerde epistel haar hart uit. Het onderwerp van haar klacht ligt ongeveer vast:
zij is in de meeste gevallen verlaten door haar echtgenoot of minnaar, of zij is van
een geliefde gescheiden omdat hij op reis is, een verre strijd voert in vijandelijk
gebied of iets dergelijks. De vrouw doet een schriftelijke poging haar geliefde terug
te winnen door hem te overreden: zij waarschuwt hem, prijst zichzelf aan, doet een
beroep op zijn verantwoordelijkheidsgevoel (zijn ouders, zijn kinderen) en dreigt
hem ten slotte met zijn eigen ondergang of die van haarzelf (zij zal sterven van
verdriet).
Tientallen van dergelijke kwellende situaties van legendarische heldinnen wisten
de dichters in herinnering te brengen: de eenzaamheid van de vrouwen van de Griekse
helden in de Trojaanse oorlog, de liefdesperikelen van bijbelse figuren die zus en
broer waren, het leed van de verstoten vrouwen van de Engelse koning Hendrik VIII.
Ook vele momenten uit de vaderlandse geschiedenis herleefden, bijvoorbeeld uit het
leven van Jacoba van Beieren, Louise de Coligny, Maria van Reigersbergen en
Amalia van Solms.
De naam van deze epistolaire hartenkreten is - sinds Vondel - heldinnenbrieven.
De oorsprong ervan ligt in de klassieke oudheid bij de Romeinse dichter Publius
Ovidius Naso. Zijn bundel Epistulae heroidum is een bloemlezing van
liefdesproblemen uit de mythologische traditie vanaf Homerus via Euripides tot
Vergilius. Ovidius was een goede lezer en hij bezat het talent effectieve literaire
momenten te selecteren: hij vroeg zich bijvoorbeeld af hoe Penelope de uren tot het
ochtendgloren doorbracht toen zij het bericht had vernomen dat Odysseus nog leefde,
en wat de laatste poging was van koningin Dido om Aeneas te weerhouden weg te
varen naar het beloofde Romeinse Rijk. Naar zijn idee schreven ze brieven, die zij
ieder op eigen wijze vulden met argumenten, smeekbeden en dreigementen.
Ovidius' bundel vond navolging in heel geletterd Europa, van Rome tot Stockholm
en van Londen tot St.-Petersburg, van de vijftiende tot en met de negentiende eeuw.
Wat Ovidius kon, wilde men zelf ook kunnen, zowel in het geleerde Humanistenlatijn
als in de verschillende landstalen. De Nederlanden namen hierin een markante plaats
in.
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De personages
Waarom vonden dichters dit literaire bedrog, deze travestie in verzen, zo
aantrekkelijk? Ten eerste was een heldinnenbrief handig. Een dichter kon schrijvende
personages inzetten om zijn eigen standpunten te verwoorden in allerlei politieke en
kerkelijke kwesties. Zo diende de heldinnenbrief in de achttiende eeuw als spreekbuis
van patriotten en orangisten en had hij pamflettistische waarde.
Ten tweede - en dat was waarschijnlijk belangrijker - was de literaire vorm van
heldinnenbrieven een poëtische uitdaging. Die brieven bestaan immers uit een
merkwaardige mengeling van een elegische klacht, een betoog en een liefdesbrief,
waarbij de auteur (meestal een man) bovendien moest bewijzen dat hij voldoende
talent had om het karakter uit te beelden van iemand van de andere sekse. De regels
die voor karakteruitbeelding in de retorica bestonden, moest hij volledig kunnen
toepassen. Zo moesten de woorden en het gedrag van de personages passen bij hun
status, leeftijd, geslacht, omstandigheden en gemoeds-toestand. Dit retorische principe
werd al op de Latijnse scholen beoefend, en het is niet vreemd dat er aanwijzingen
zijn dat de heldinnenbrief hiervoor als oefening op school werd gebruikt.
Rederijkerskamers en dichtgenootschappen oefenden hun dichterlijke talenten op
het genre. Er was in een enkel geval misschien zelfs een wedstrijdelement aan
verbonden.
Toch bestaan er ook grote verschillen tussen de brieven. Een enkel voorbeeld kan
dit illustreren. De Leidse dichter Caspar Barlaeus dichtte tijdens het spannende beleg
van het Spaanse 's-Hertogenbosch in 1629 een heldinnenbrief op naam van een
eigentijdse persoon, prinses Amalia van Solms. Zij waarschuwt hierin haar echtgenoot
en aanvoerder van het beleg, Frederik Hendrik. Barlaeus had zijn beroemde tijdgenote
uitstekend kunnen portretteren: hij beschikte over informatie rechtstreeks van het
hof. Wie evenwel de veelgeprezen brief van Amalia leest, komt niets te weten over
de prinses zelf, maar alles over het prototype dat Barlaeus had gebruikt: een
Ovidiaanse schrijfster die haar man, een van de deelnemers aan het beleg van de stad
Troje, waarschuwt.
Tegenover dit ‘sjabloonmatige’ componeren van een heldinnenbrief, het toepassen
van de prototypen van Ovidius, staat een andere vorm van uitbeelden. Een goed
voorbeeld hiervan is de vijftiende-eeuwse Hollandse gravin Jacoba van Beieren, een
spilfiguur in een tijd waarin Holland overging in Bourgondische handen. Zij had een
politiek leven geleid, dat geheel in het teken stond van verschuivende
machtsstructuren; ze had huwelijken gesloten die politiek voordeel hadden moeten
brengen. Ze komt wel acht keer als heldinnenbriefschrijfster voor. Soms is zij
uitgebeeld als strijdbare aanvoerster van een legertje vertrouwelingen, zoals in de
begintijd van de Republiek, toen de dichter Janus Dousa Pater haar in 1602 schilderde
als verdediger van het Hollandse gravenhuis. In de achttiende eeuw komt zij terug
als een kwetsbare persoon op latere leeftijd, als verliefde of gevangene. De dichteres
Elizabeth Wolff-Bekker (Betje Wolff) schreef in 1773 in de voorrede van haar
heldinnenbrief ‘Jacoba van Beieren aan Frank van Borsselen’ dat ze heel bewust
Van Beieren had geportretteerd als
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levendige, hartstochtelijke, ‘echte’ vrouw, die op het moment van haar sterven haar
laatste echtgenoot schrijft, de enige die zij waarlijk had bemind.
Welke strategie een dichter ook toepaste, het werken met prototypes of het
verbeelden van andermans gevoelens en karakter, een heldinnenbrief zegt meer over
de dichter zelf dan over zijn personages. Daarom zal de kennis over heldinnenbrieven
bijdragen aan de kennis van de Nederlandse literatuurgeschiedenis.

Nederlandse heldinnenbrieven in Europese context
De opkomst van de Nederlandse heldinnenbrief in de zestiende eeuw is waarschijnlijk
gestimuleerd door voorbeelden uit Italië. Daar kende men de merkwaardige variant
van brieven op naam van de duivel, de kerk of de paus. Zo kon in de veertiende eeuw
de stad Rome schrijven aan Benedictus XII (Francesco Petrarca) en zo konden
schriftelijke waarschuwingen opstijgen uit de krochten van de hel. Ook de actuele
internationale politiek werd niet geschuwd. Toen Hendrik VIII van Engeland in 1527
zijn door de paus ingezegende huwelijk eenzijdig wilde verbreken, en er een felle
discussie ontstond over de rechtsgeldigheid van deze scheiding, belichtten Italiaanse
heldinnenbrieven de kwestie vanuit de standpunten van de verstoten Catharina van
Aragon en de zich verdedigende Hendrik VIII. De Nederlandse traditie begint precies
op dit punt. De Haagse dichter Janus Secundus antwoordde de Italiaanse dichter
Molza met een speelse brief van Hendrik VIII, waarin de koning de spot drijft met
de verwijten van zijn vrouw.
Ook uit het nadere Zuiden is invloed op de Hollandse heldinnenbrieven aan te
wijzen. Toen Joost van den Vondel in 1641-42 het genre gebruikte om zijn nieuw
verworven katholieke geloofsovertuiging uit te dragen, spiegelde hij zich aan de
Zuid-Nederlandse jezuïtische letterkunde. Daar was het bon ton om de heldinnenbrief
toe te passen op reeksen rooms-katholieke heiligen en op heiligen die speciaal werden
vereerd in de jezuïetenorde, dus van Maria Magdalena en de heilige Barbara tot en
met Ignatius van Loyola.
Anderzijds heeft een Hollandse heldinnenbrief uit de zeventiende eeuw als
voorbeeld gediend voor de Duitse letterkunde. De brief van Caspar Barlaeus op naam
van prinses Amalia van Solms (1629) werd enigszins verminkt (zonder namen en
concrete toespelingen) opgenomen in een bloemlezing voor de Duitse jezuïetenorde,
waarin hij diende als prototype.
In de achttiende eeuw, ten slotte, speelden Engelse dichters zoals Alexander Pope
en Ed. Jerningham op dit terrein een belangrijke rol. Popes brief ‘Eloisa to Abelard’
uit 1717 werd vele malen nagevolgd in Frankrijk en de Nederlanden. Nog in 1773
doet die invloed zich gelden, wanneer Elisabeth Wolff-Bekker (Betje Wolff) de
Eloisa-brief uitvoerig prijst in de eerdergenoemde voorrede. Ovidius lijkt in deze
jaren ondergeschikt te zijn geworden aan eigentijdse, internationale voorbeelden.
Hoewel er tegelijkertijd ook een tendens is waar te nemen van terugkeer tot de
klassieke teksten van de Epistulae Heroidum door middel van vertalingen en Latijnse
imitaties, is het genre zelfstandig en als het

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1999

18
ware volwassen geworden in het laatste kwart van de achttiende eeuw. Tevens is dan
het einde in zicht. In de eerste decennia van de negentiende eeuw is de heldinnenbrief,
na J.F. Helmers, Hendrik Tollens en J.J.L. ten Kate, geruisloos verdwenen.*

Eindnoten:
* Het onderzoek naar Heldinnenbrieven in de Nederlandse letterkunde wordt gesubsidieerd door
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
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Menno ter Braak en de ‘Vrouw in de literatuur’
Jane Fenoulhet (Londen)
Inleiding
De directe aanleiding voor dit artikel was een persoonlijk gesprek met H.C. ten Berge
die, toen ik zei dat ik aan een stuk over Ina Boudier-Bakker werkte, opmerkte dat
wat zij schreef toch geen literatuur was. Ten Berges reactie is een frappante echo
van Menno ter Braaks vernietigende recensie van Vrouw Jacob van Boudier-Bakker.
Daarom besloot ik toen om mijn onderzoek naar de oorsprong van deze
literatuuropvatting bij Ter Braak te beginnen.
Hoewel mijn artikel is geconcentreerd op het literaire oordeel van Ter Braak - hoe
het totstandkomt en welke criteria hij hanteert in zijn recensies van door vrouwen
geschreven proza -, wil ik ook de invloed en nawerking van dit oordeel hier eerst ter
sprake brengen. In Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1885-1985
(Amsterdam, 1990) van Ton Anbeek wordt aan ter Braak een passage gewijd waarin
onduidelijk blijft of Anbeek een neutrale weergave van de opvattingen van Ter Braak
geeft, of diens negatief beeld van ‘deze schrijvende dames’ overneemt. Zeker is dat
Anbeek zich niet kritisch opstelt ten opzichte van de ideeën die hij presenteert, en
die hij soms lijkt te delen:
Helaas moet Ter Braak opmerken dat er in Nederland weinig vrouwen
zijn die zich volledig aan dit sfeertje hebben weten te onttrekken. Een
uitzondering vormt Carry van Bruggen, maar wij hebben geen Virginia
Woolf of Katherine Mansfield.(1)
Het gebruik van het verkleinwoord ‘sfeertje’ stemt overeen met de veelgehoorde
opvatting dat de meeste vrouwelijke auteurs uit de jaren twintig en dertig in Nederland
een minderwaardig soort (of geen) literatuur schreven. Anbeek betreurt het dat Ter
Braak die inferioriteit van de vrouwen moet opmerken - dat blijkt uit het woord
‘helaas’. Maar behalve de van Anbeek zelf afkomstige denigrerende term ‘sfeertje’
zijn er nog andere aanwijzingen dat hij het met die opmerking van Ter Braak eens
is. In een recentere publicatie over Ter Braak als recensent noteert Anbeek dat het
damesproza ‘mede dankzij Ter Braak [...] in de vergetelheid [is] verdwenen’. Hij
concludeert mijns inziens terecht dat het literair oordeel van Ter Braak ‘voor een
aanzienlijk deel de literatuurlijsten op de universiteit bepaald heeft’ en vindt dat de
beoordelingscriteria van Ter Braak verouderd zijn, terwijl zijn ‘kernbegrip
“persoonlijkheid” [...] evenzeer onbruikbaar’ is(2). Eén en ander leidt tot de voor de
hand liggende vraag: als Ter Braaks criteria niet deugen, kunnen we dan zijn oordeel
over damesromans zomaar overnemen?
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Niet zomaar, in ieder geval; vandaar dat ik opnieuw wil nagaan wat Ter Braak zelf
over ‘vrouwen in de literatuur’ te zeggen had. Het materiaal voor deze studie bestaat
uit Ter Braaks recensies van boeken door vrouwelijke auteurs die vanaf 1933 in Het
Vaderland werden gepubliceerd en die in het Verzameld Werk opgenomen zijn. Ik
bespreek zijn oordeel over het proza van vrouwelijke auteurs, de manier waarop dat
oordeel totstandkwam, en zijn opvatting van de ‘damesroman’. Lang niet alle romans
van vrouwen uit de jaren dertig kunnen tot deze categorie gerekend worden. Hoe
Ter Braak deze andere romans behandelt, en of er een ontwikkeling te bespeuren
valt in zijn receptie van proza van vrouwelijke auteurs, zijn vragen die eveneens aan
de orde komen.
In feite was Ter Braak voorafgegaan door een reeks critici die sinds Kloos de term
‘damesroman’ gebruikten. Erica van Boven laat dit zien in haar boek Een hoofdstuk
apart,(3) dat handelt over ‘vrouwenromans in de literaire kritiek 1898-1930’. Zij gaat
uitvoerig in op de ontwikkelingen die het begrip ‘damesroman’ doormaakte.(4) Volgens
Van Boven had de term ‘dame’ al in de negentiende eeuw een negatieve bijklank in
literaire kringen en werd hij geassocieerd met beschrijvingen als suf, duf en net,
kortom, met het soort literatuur waar de Tachtigers zich tegen afzetten. Maar met de
komst rond de eeuwwisseling van een aantal nieuwe vrouwelijke schrijvers die
vernieuwingen brachten in de realistische traditie, werd er een onderscheid gemaakt
tussen deze vrouwelijke schrijvers, zoals bijvoorbeeld Ina Boudier-Bakker en Top
Naeff, en ‘de vele “ordinaire dames-schrijfsters”’ (Van Boven, p. 136). Ook bedienden
critici zich van ‘dames’-terminologie als zij uiting wilden geven aan hun angst voor
de groeiende aantallen van schrijvende vrouwen.(5) Op den duur werden de vrouwen
die rond de eeuwwisseling debuteerden als groep behandeld in handboeken en
tijdschriften, en werd hun werk op één hoop gegooid en aangeduid met de term
‘damesroman’. De jongere critici na 1918 beoordeelden het werk van deze vrouwen
steeds negatiever. Deze voorstanders van literaire vernieuwing verzetten zich tegen
wat ze beschouwden als een ‘verslapte voortzetting’ van het naturalisme. Hun
negatieve waardering gold een bepaalde schrijftrant - de realistische - en richtte zich
ook op mannelijke auteurs als Herman Robbers. Dus refereert de term ‘damesroman’
niet meer aan een specifieke groep van vrouwelijke schrijvers en hun romans, maar
aan een bepaald soort verafschuwde literatuur. De verschuivingen in de betekenis
van de ‘dames’-termen kan ik het beste weergeven door middel van een reeks
omschrijvingen: van ouderwets naar ordinair naar naturalistisch/realistisch, dat wil
zeggen, niet-modernistisch. Het laatste stadium in de ontwikkeling zou men als volgt
kunnen omschrijven: ‘niet tot de literatuur behorend’.(6) Ter Braak is een duidelijke
exponent van deze laatste houding.
Zoals hierboven gezegd, wordt de basis van dit artikel gevormd door alle recensies
van proza door vrouwelijke auteurs die Ter Braak vanaf 1933 in Het Vaderland
publiceerde. In mijn beschouwing betrek ik ook zijn vroegere recensie - ‘De bewuste
vrouw en haar roman’ uit 1928 die in De vrije bladen verscheen(7)
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over Carry van Bruggen. Ten slotte geeft Ter Braaks recensie uit 1935 van Annie
Romein-Verschoors Vrouwenspiegel (VW5, p. 591) nog aanleiding tot uitspraken
over damesromans.(8) In bijlage 1 geef ik een lijst van de besproken recensies van
Ter Braak in chronologische volgorde, terwijl bijlage 2 een lijst van de besproken
vrouwelijke auteurs en hun werken bevat. Als men kijkt naar de periode waarin de
vrouwen debuteerden (aangegeven met een cijfer 1-5 in de bijlage en gedeeltelijk
overgenomen van Erica van Boven,(9) ziet men dat Ter Braak vooral aandacht schenkt
aan de ‘oudste’ en de ‘jongste’ generatie vrouwelijke auteurs. Hij lijkt geïnteresseerd
in de klassieken van de familieroman in zoverre deze eigenschappen vertonen ‘die
buiten de damesroman liggen’(10) (bijvoorbeeld Nine van der Schaaf, Ina
Boudier-Bakker, Top Naeff). Verder schenkt hij aandacht aan vrouwen die in de
jaren dertig debuteren zoals Beb Vuyk, Jeanne van Schaik-Willing en Jo Boer.
Mijn bespreking van dit corpus begint met de positieve recensies. Deze zijn minder
talrijk dan de negatieve, zodat een vrij gedetailleerde analyse van de gebruikte
argumenten gegeven kan worden. Hierna komen de negatieve oordelen globaler aan
bod, waarbij ik aandacht schenk aan de waarden en normen die in de recensies
impliciet blijven en aan de functie die Ter Braak aan de ‘damesroman’ toekent.

De positieve Ter Braak
Ter Braak toont zich in slechts twee gevallen geheel positief. In zijn essay uit 1928
prijst hij de ‘eigen vrouwelijke bewustheid’ van Carry van Bruggen en het feit dat
in haar roman Eva de weergave van een vrouwenleven ‘tot verwondering gezuiverd’
is (VW1, p. 94). Het feit dat Van Bruggen de werkelijkheid ‘verbeeldt’ is ook
belangrijk. Voor Ter Braak staat dit laatste in tegenstelling tot beschrijvend te werk
gaan, wat samenhangt met het onderscheid dat hij maakt tussen Van Bruggen en wat
hij ‘het gros der vaardige romanschrijfsters’ noemt die ‘“populaire” vrouwenromans’
schrijven.
De tweede positieve recensie is van 1934 en gaat over Sofie Blank van Jeanne van
Schaik-Willing, met weer als positief kenmerk dat ze niets ‘met het gezapig realisme
van de Nederlandse damesroman uitstaande’ heeft. Nog een positief kenmerk volgens
Ter Braak is het feit dat ‘het geschreven is door een vrouw die precies haar maat
kent, die zich weet te beperken...’ (VW5, p. 328). Hij waardeert ook haar stijl (‘De
eenvoud zelve’) en personages (‘uit alledaagse milieus, mensen van vlees en bloed’).
Ter Braak beëindigt de recensie met een omschrijving van Sofie Blank als ‘dit
document van zuiver vrouwelijk schrijverschap’ (VW5, p. 331). Op de betekenis van
zowel ‘vrouwelijk’ als ‘zuiver’ kom ik nog terug.
De recensie van Top Naeffs Een Huis in de Rij (1935 - VW5, p. 638) is redelijk
positief totdat Ter Braak haar met Couperus en Vestdijk vergelijkt. Dan blijkt zij
toch een ‘mevrouw-schrijfster’ te zijn. Positieve kenmerken zijn: ‘stijlnuance’,
‘zuiverheid van expressie’ en ‘beheersing van het onderwerp’, en verderop
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voegt hij ‘zeer sober en beeldend geschreven’ toe. Alweer hanteert hij het criterium
van beperktheid dat in het geval van deze auteurs wenselijk is. In dit geval schrijft
hij: ‘Zij kent haar grenzen en zij houdt zich eraan; haar stijl draagt van die
zelfbeperking de duidelijke sporen’.
Catherina en de Magnolia's (1938 - VW7, p. 117) van Jo Boer wordt positief
beoordeeld omdat de psychologie ondergeschikt blijft aan de ‘poëtische sfeer’. De
personages zijn ‘scherp getekend’ en de stijl ‘onsentimenteel, gevoelig en toch niet
vals’.
Na een negatieve reactie op Beb Vuyks eerste roman, laat Ter Braak zich over haar
tweede autobiografische boek veel positiever uit, waarbij hij speciaal de nadruk legt
op haar ‘lyrische begaafdheid’ en ‘dichterlijke beschrijving van het Indisch landschap’
(p. 312). Ook haar psychologie vindt hij goed om haar/zijn ‘sobere, maar treffende
karakteristieken’. Ter Braak is tevreden over haar beschrijving van de botsing tussen
personages uit verschillende culturen, waarbij het ‘algemeen menselijke’ en de
‘afgronden tussen de mensen’ een rol spelen. Evenals van Jo Boer waardeert Ter
Braak de gevoelige maar toch niet-sentimentele schrijftrant van Beb Vuyk.
Samenvattend constateer ik dat Ter Braak in zijn recensies van het werk van
vrouwelijke auteurs commentaar levert op het al of niet behoren tot de categorie
‘damesroman’. Hij geeft literair commentaar op de stijl, de personages, de manier
waarop de werkelijkheid wordt weergegeven, de expressie, de beheersing van het
onderwerp, en geeft een schatting van de ‘vrouwelijke bewustheid’ en mate van
beperktheid van de auteur - beide wenselijk. Bijvoeglijke naamwoorden met een
positieve connotatie zijn: zuiver, sober, vrouwelijk, onsentimenteel, gevoelig, poëtisch,
dichterlijk.

De negatieve Ter Braak
Verreweg de meeste recensies zijn negatief. Omdat de negatieve stukken zo talrijk
zijn, behandel ik ze hier niet afzonderlijk en ga ik in eerste instantie na wat de aard
van Ter Braaks bezwaren tegen de boeken in kwestie is. Bovendien ligt het voor de
hand dat de hierboven opgesomde literaire aspecten en positieve kwaliteiten ook de
maatstaf leveren voor Ter Braaks beoordeling van boeken die niet zijn goedkeuring
wegdragen. En inderdaad, in het oordeel van Ter Braak geven de negatieve pendanten
van de hierboven opgesomde adjectieven zo ongeveer de eigenschappen van de
damesroman weer.
Het begrip ‘damesroman’ is niet alleen een categorieaanduiding, maar speelt ook
een rol in het oordeelvormingsproces. Eén van de belangrijkste procédés die Ter
Braak gebruikt is de literaire vergelijking. Deze werkwijze hangt nauw samen met
zijn opvatting dat literaire kritiek én subjectief én relatief is. Ter Braak toetst een
nieuw boek aan gekende positieve en negatieve waarden, die
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aan de positieve kant vertegenwoordigd worden door ‘grote’ auteurs zoals Multatuli,
Couperus en Vestdijk en - in het geval van de recensies die over door vrouwen
geschreven romans gaan - aan het andere uiteinde van de schaal door de
‘damesroman’. In haar boek over De reputatie-opbouw van Menno ter Braak in de
Nederlandse letteren(11) zegt Nel van Dijk dat Couperus ‘kan fungeren als
referentiepunt waarmee Ter Braak zich uitspreekt over de contemporaine literatuur
en het literair erfgoed.’ (p. 81) P.F. Schmitz had eerder in Kritiek en criteria(12) iets
dergelijks geconstateerd in verband met Multatuli: ‘Multatuli helpt Ter Braak de
vrienden te onderscheiden van de vijanden en hij treedt op als toetssteen bij
verschillende problemen.’(p. 120) Wanneer Ter Braak het werk van vrouwen
bespreekt, gebruikt hij de damesroman als voorbeeld van hoe het niet moet op een
zodanig uitgesproken manier dat ik het met Erica van Boven eens ben dat hij er
campagne tegen voerde.
Volgens Van Boven breidden Ter Braak en Du Perron het begrip ‘damesroman’ zo
uit ‘dat het alle romans van vrouwelijke auteurs omvat’ (p. 138). Het is zeker zo dat
de bezwaren die Ter Braak tegen de ‘damesroman’ heeft, op een gegeven moment
alle vrouwelijke auteurs gelden, inclusief Carry van Bruggen. Maar na 1935 treedt
er een verandering op, en verdwijnt de term ‘damesroman’ uit de recensies die mijn
corpus vormen. In de periode tot en met 1936 vindt men ook andere termen die
duidelijk verband houden met het begrip ‘damesroman’, maar die op de besproken
vrouwelijke auteur kennelijk beter van toepassing zijn. Het werk van Madelon
Székely-Lulofs, bijvoorbeeld, dat in Indië speelt, behoort niet tot de wereld van de
Hollandse huiskamer. Ter Braak heeft voor haar de term ‘toestanden-proza’ bedacht
in zijn recensie van De hongertocht (1936 - VW6, p. 151). De theetafel en de
huiskamer fungeren als symbolen van de wereld van de damesroman. Door middel
van de thee had Ter Braak al eerder een verband gelegd tussen het Indië van
Székely-Lulofs en de huiskamer, toen hij vond dat De andere wereld (1934 - VW5,
p. 125) ‘stof oplevert voor eindeloze discussie onder de thee’. De termen ‘theetafelavontuur’ en ‘mevrouw-schrijfster’ worden in de recensie van Naeffs Een huis in de
rij (1935) gebruikt, hoewel de term ‘damesroman’ er zelf niet in voorkomt. Het
begrip ‘damesroman’ lijkt dus een taaier bestaan te leiden dan de term zelf. De op
één na laatste verschijning van de term vindt in de recensie van Boudier-Bakkers
Vrouw Jacob (1935) plaats. Nog één keer, in de recensie van Nine van der Schaafs
De liefde van een dwaas (1937) gebruikt hij de term ‘damesroman’ als maatstaf
wanneer hij constateert dat ‘Nine van der Schaaf geheel vrij staat van de Hollandse
damesroman met de gezellige toon en echtscheidingsproblemen’ (VW6, p. 473).
Ter Braak heeft niet alleen aandacht voor stijl en toon van de damesroman, maar ook
voor inhoudelijke of thematische eigenschappen. In ‘De Bewuste Vrouw en haar
Roman’ (1928 - VW1, p. 292,) waarin Ter Braak De zondaar (Alie van
Wijhe-Smeding), De opstandigen (Jo van Ammers-Küller) en Letje (Top Naeff) met
Eva van Carry van Bruggen vergelijkt, laat hij zich kritisch uit over de manier waarop
de eerstgenoemde drie romans geschreven zijn door
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middel van ironische herhaling van de lof van anderen, zoals bijvoorbeeld ‘fraaie
bladzijden’ of ‘technische knapheden’. Maar naast romantechnische bezwaren heeft
hij even sterke bezwaren tegen de reactie van deze vrouwelijke auteurs op de
toenmalige sociale omstandigheden, met name het negatieve beeld van hun houding
ten opzichte van mannen:
Er groeit een oneindige koude uit de talloze pagina's druks der schrijvende
vrouwen, een grijs en leeg teleurstellingsgevoel, dat tot de vraag zou
drijven, eens op het concilie van Nicea gesteld: bezit de vrouw een
onsterfelijke ziel? Of (...) is voor de intellectueel zo hoog ontwikkelde
vrouw van deze tijd de slaafse gebondenheid aan het seksuele vraagstuk
niet te overwinnen, tenzij zij haar vrouwelijkheid aflegt in de objectiviteit
der wetenschap, die geslachtloos is? Het beklemmend aantal uit negatieve
mannelijkheid (...) opgebouwde romans, waaruit een eeuwige
ontgoocheling, een nauwelijks bemantelde afhankelijkheid van de
natuurlijke partner ons wordt toegeroepen in alle denkbare toonaarden...
(VW1, p. 293)
Zo te zien heeft de kern van Ter Braaks probleem te maken met ‘seksuele
afhankelijkheid’ of ‘gebondenheid aan de sekse’ en ‘de wijze waarop die
afhankelijkheid wordt omgezet tot literatuur’ (VW1, p. 294). Even verderop preciseert
hij:
De vraag is slechts hoe de gebondenheid tot bewustheid ‘gesublimeerd’
wordt, of men van de gebondenheid klakkeloos op het schrijven
overspringt, dan wel de schakel vindt, waar de roes der indrukken tot
verwondering wordt gezuiverd (ibid.).
‘Sublimeren’ en ‘zuiveren’ lijken hier kernbegrippen te zijn die een waardeoordeel
impliceren van de kant van Ter Braak. Hoewel in literaire termen gesteld, heeft het
oordeel voor mijn gevoel een zweem van het traditionele idee dat vrouwen niet
aantrekkelijk zijn als ze klagen, en als ze zich op een te directe en expliciete manier
uitdrukken. Het feit dat Ter Braak het adjectief ‘vrouwelijk’ voor Carry van Bruggen
reserveert, suggereert dat hij de andere manier van schrijven - die van de dames ‘onvrouwelijk’ vindt, of, om zijn eigen term te gebruiken, ‘negatief-mannelijk’. Is
het mogelijk dat Ter Braak naast zijn literaire maatstaven ook een niet-literaire
maatstaf hanteert, of, beter gezegd, conservatieve ideeën over geschikt vrouwengedrag
toepast op de literaire bezigheden van vrouwen? Hij prijst Carry van Bruggens Eva
juist omdat ‘dit zeldzaam eerlijk doorziene bewuste vrouwenleven voor de mannelijke
ervaring toch weer de charme van het... onbewuste, van het raadsel [heeft].’ Het lijkt
alsof Ter Braak uiteindelijk de vrouwenemancipatie de schuld wil geven als hij Carry
van Bruggen vergelijkt met vrouwelijke auteurs die ‘een wreed spel (...) spelen met
de opgedane emancipatielessen’ (VW1, p. 297).
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Een probleem heeft Ter Braak ook met de populariteit van bepaalde vrouwelijke
auteurs (zie bijvoorbeeld ‘De Bewuste Vrouw en haar Roman’ (1928); ‘Le Chemin
des Dames’ (1934)), misschien omdat hij hierdoor beseft dat veel vrouwen deze
fictieve werelden herkennen. Dit noemt hij in de recensie van Vrouwenspiegel van
Romein-Verschoor (1935) een ‘sociologische’ verhouding ten opzichte van het
lezerspubliek, wat hij lijkt op te vatten als een bevestiging van de niet-literaire aard
van deze romans. In ‘De Roman als Document’, zijn bespreking van Székely-Lulofs'
De andere wereld, zijn er verschillende opmerkingen over de populariteit - ‘een (voor
Nederland buitensporig groot) succes’ - die haar boeken hebben. Deze populariteit
wordt expliciet verbonden met een specifieke functie binnen de burgerlijke wereld
van de dame. Ter Braak schijnt het Székely-Lulofs kwalijk te nemen dat De andere
wereld ‘als document van bepaalde toestanden wordt aangekondigd’. De kern van
zijn negatieve reactie is de veronderstelde neiging van de lezer om de toestanden in
de roman met de eigen wereld te vergelijken. Hij noemt deze verafschuwde wereld
‘het Holland van de huiskamer’, en vindt, zoals hierboven opgemerkt, dat de roman
‘stof oplevert voor eindeloze discussie onder de thee’.
Toch geeft hij toe dat Max Havelaar ook ‘brokken “document”’ inhoudt, dus ook
bepaalde toestanden aan de lezer bekend wil maken - een aanklacht bevat. Maar als
het documentaire karakter van een roman geen bezwaar hoeft te zijn, waarom draagt
Max Havelaar Ter Braaks goedkeuring weg, en Székely-Lulofs niet? Volgens Ter
Braak heeft Multatuli ‘genie’. Het komt eigenlijk meer dan ééns voor dat een
vrouwelijke auteur met een bekende mannelijke auteur vergeleken wordt en het
verschil tussen de twee uitgelegd als een kwestie van ‘talent’ tegenover ‘genie’, zoals
in het geval van Jeanne van Schaik-Willing en Slauerhoff.(13)
Het verschijnsel ‘dame’ wordt belicht in het stuk ‘Chemin des Dames’: Ter Braak
heeft alleen bezwaar tegen dames als ze literaire ambities hebben, al heeft hij niets
tegen vrouwen in de literatuur.
Ik leg hier de nadruk op het woord dame. Van de vrouw in de literatuur
wil ik niets onaangenaams zeggen, en van de dame buiten de literatuur
evenmin (VW5, p. 205).
Maar er bestaan volgens Ter Braak in ‘Chemin des dames’ verbazingwekkend weinig
‘vrouwen’ die de moeite waard zijn. Wel enkele buitenlandse, maar geen Nederlandse:
Virginia Woolf, Katherine Mansfield, Annette Kolb, Vera Figner. Wel zijn er
Nederlandse schrijfsters met ‘vrouwelijke’ literatuurattributen, maar hij keurt hun
werk toch af. Zelfs Carry van Bruggen, die hij eens ‘vrouwelijk’ vond, blijkt in 1934
geen zuiver voorbeeld meer te zijn. ‘Een schrijfster met zo bijzondere gaven als
Carry van Bruggen is toch in vele opzichten blijven steken in de eeuwige problematiek
van het damesgenre...’ (VW5, p. 206).
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Ter Braak wijst het ‘“huiselijke” genre’ af:
Nooit zijn hier de mensen tragisch, omdat zij de goden hebben verzocht
gelijk Oedipus; zij zijn alleen tragisch, omdat zij te wankel zijn, om zich
los te maken van lichtelijk geïdealiseerde liefdesaangelegenheden. Hun
leven ‘begint pas’ met de liefdesidylle; wat daarbuiten ligt, ziet de
schrijfster niet of nauwelijks (VW5, p. 207).
Wijst Ter Braak hier een genre af, of de ‘beperkte’ leefwereld van deze vrouwelijke
auteurs? Zulke dames zijn niet welkom in de literatuur (VW5, p. 205). Wat Ter Braak
betreft mogen ze hun ongelukkige gang gaan, als ze hier maar geen uitdrukking aan
willen geven in literaire vorm. Hij heeft geen oog voor het feit dat vrouwenproblemen
op deze schaal ook mannenproblemen zijn, en hij schijnt te vinden dat de individuele
vrouw haar eigen probleem op moet lossen door het te sublimeren. De
vrouwenemancipatie heeft in zijn ogen veel kwaad gedaan:
Maar dat er door de emancipatie der vrouw een soort tussenvorm van
cultuur is ontstaan, die uit den boze is: dat geloof ik met een aan
verhardheid grenzende stelligheid; en ik nodig iedere ongelovige uit, ter
nadere documentering een kijkje te komen nemen op de ‘damesplank’ in
mijn boekenkast’ (VW5, p. 206).
Het is niet helemaal duidelijk wat Ter Braak met ‘tussenvorm van cultuur’ bedoelt,
behalve iets minderwaardigs. In zijn recensie van Vrouw Jacob van Boudier-Bakker
laat hij weer zijn afkeer van vrouwenemancipatie horen, als hij zijn bezwaar uit tegen
de hoofdfiguur die als een moderne vrouw is geschilderd met typische
‘boudoirzenuwen’ - iets wat hij in verband brengt met ‘suffragettes à la Sylvia
Pankhurst’.
Hoewel de damesroman in de eerste helft van de jaren dertig het doelwit van Ter
Braaks felle kritiek vormt, is de term in de loop van 1936 praktisch verdwenen uit
het recensiecorpus. De oordelen over door vrouwen geschreven literatuur blijven
even negatief, maar het begrip ‘damesroman’ lijkt niet meer zo relevant als toetssteen.
De nieuwe bezwaren tegen zulke romans die tot uiting komen in mijn corpus luiden
dan anders: bijvoorbeeld ‘gewild grillig’ of ‘oorspronkelijk op een te zelfbewuste
manier’ (over Henriëtte van Eyk); de ‘beschrijvende taferelen’ doen de
romanpersonages verbleken, en de ‘tegenwoordige-tijd-stijl’ werkt de verbrokkeling
door gemoedelijke uitvoerigheid in de hand (over Beb Vuyk); ‘de stijl is geheel en
al onpersoonlijk’ en ‘internationale kitsch’ (over Jo Boer).

Conclusie
Mijn conclusie luidt dat Ter Braak bijzonder negatief over Nederlandse vrouwelijke
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auteurs oordeelde. Hij is de laatste exponent van een traditie van kritiek op de
‘damesroman’. Hij intensifieert deze kritiek en breidt de categorie ‘damesroman’
zodanig uit dat deze alle vrouwelijke auteurs lijkt in te houden. De term
‘damesroman’, en de ermee verwante termen, fungeren als symbolen van alles wat
hij niet goed vindt, maar ook als toetssteen. De dubbele functie wordt minder nuttig
voor de bespreking van het werk van jonge vrouwelijke auteurs zoals Vuyk, Boer
en Van Eyck, en verdwijnt helemaal uit de recensies na 1937. Wat Ter Braak niet
goed vindt in het werk van deze auteurs heeft helemaal niets te maken met
‘huiskamerproblematiek’ en dergelijke negatieve ‘dames’-kwaliteiten. In feite kan
hij zijn negatieve kritiek op deze drie auteurs niet onder één noemer brengen.
Ter Braak heeft bezwaren tegen vrouwelijke auteurs in het algemeen. Aan de
andere kant valt er uit de recensies een beeld van een vrouw te construeren die Ter
Braaks goedkeuring weg zou dragen. Uit ‘Don Juan gemist’, zijn recensie van Van
Schaik-Willings Nachtvorst (1936), kan men opmaken dat het een ‘Hollandse
schrijfster’ is ‘die een typisch vrouwelijk onderwerp met een typisch vrouwelijke
gevoeligheid’ behandelt, ‘zonder spoorslags te vervallen in het jeremiëren van velen
van haar collega's’ (VW6, p. 231). Bovendien moet deze vrouw haar grenzen kennen,
wat tot ‘soberheid’ en ‘zuiverheid’ van expressie leidt.
De vraag of Ter Braak als criticus een ontwikkeling heeft doorgemaakt kan ik aan
de hand van dit corpus van recensies niet beantwoorden. Wel kan ik constateren dat
Ter Braak in de latere recensies minder polemisch schrijft en dieper op het besproken
werk zelf ingaat. In de recensie van Wereldtentoonstelling van Jo Boer, bijvoorbeeld,
sluiten de termen ‘vorm’ en ‘vent’ elkaar niet noodzakelijk uit. De tegenpolen zijn
de twee kanten van de medaille geworden:
Het overdadig cultiveren van de ‘vorm’ brengt een reactie teweeg, en
eveneens het overdadig cultiveren van de ‘vent’, omdat het altijd mogelijk
is beide accenten te leggen; in ieder geval staat vast, dat een ‘vorm’ een
‘vent’ veronderstelt, die zich van de ‘vorm’ bedient, en ook staat vast, dat
een ‘vent’, die schrijft, hoe dan ook, een ‘vorm’ schept.(14)
Hoewel het oordeel over Een Menschenhart van Van Wijhe-Smeding negatief uitvalt,
wijdt Ter Braak een heel artikel aan zowel haar eerder verschenen werk als aan deze
postuum verschenen roman. Het is duidelijk uit de aard van de kritiek op deze roman
- Van Wijhe-Smeding schrijft ‘typisch naturalistisch “werkelijkheidsschilderend”’;
ze is ‘beheerst gebleven door de obsessie van het liefdeleven’(15) - dat hij zich
uitstekend leent tot damesromanpolemiek, maar deze blijft uit.
Ter Braak gebruikt weliswaar literaire argumenten in zijn recensies, toch krijgt de
lezer de indruk dat het eigenlijk niet hierom gaat, maar om iets wat erachter ligt: een
persoonlijkheid van een bepaalde soort, namelijk van een vrouw met
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een bepaalde sociale achtergrond en een bepaalde visie op de samenleving en het
huwelijk. De term ‘persoonlijkheid’ wordt natuurlijk niet in de Ter Braakiaanse zin
gebruikt, want hij stelt die gelijk met ‘genie’. De besproken vrouwen hebben volgens
Ter Braak hoogstens ‘talent’, tenminste als ze zich in hun werk op een ‘vrouwelijke’
manier gedragen, dat wil zeggen terughoudend, beperkt, en vooral binnen hun
beperkingen blijvend. Dit heeft iets weg van het traditionele beeld van de vrouw die
haar plaats kent en die het vrouwelijke ‘mysterie’ weet te behouden. In de visie van
Ter Braak zijn het de dames die het traditionele beeld geweld aandoen door hun
ontevredenheid ten toon te stellen. Er spreekt een afkeer van maatschappelijke
ontwikkelingen uit de recensies: niet alleen van de vrouwenemancipatie maar ook
van ‘de nivellerende invloeden der gelijkheidstheorieën’(16) waarvan damesromans
een verafschuwd symptoom zijn.
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Lijst van geraadpleegde recensies
De Vrije Bladen 1928 ‘De bewuste vrouw en haar roman’ (Verzameld Werk
deel 1): C. van Bruggen, Eva
De volgende recensies werden gepubliceerd in Het Vaderland:
Nov. 1935 ‘Der Zauberberg Incognito’(VW4): Van Ammers-Küller,
Prins Incognito
Maart 1934 ‘De Roman als Document’ (VW5): Székely-Lulofs, De
andere wereld
Juni 1934 ‘Le Chemin des Dames’: Schmitz, Als een Bloem in den
Wind; Reuling, Intermezzo met Ernst; Raedt-de Canter, Ons Anneke;
Aagen-Moro, Onmondig Genie
Okt. 1934 ‘Op zijn Plaats’: Van Schaik-Willing, Sofie Blank
Aug. 1935 ‘Boeren aan Bod’: Augustin, De Uitgestootene
Okt. 1935 ‘Jacoba van Beieren’: Boudier-Bakker, Vrouw Jacob
Dec. 1935 ‘Uit en toch in de Rij’: Naeff, Een Huis in de Rij
Feb. 1936 ‘Geschreven Tekenfilm’ (VW6): Van Eyk, Gabriël
Feb. 1936 ‘Verhalend Proza’: Philips, Het Oogenblik
Juni 1936 ‘Indische Toestanden’: Székely-Lulofs, De Hongertocht
Juli 1936 ‘De Vries als Fries’: Van der Schaaf, Heerk Walling
Sept. 1936 ‘Minimum-Maximum’: Augustin, Moord en Doodslag
in Wolhynië
Okt. 1936 ‘Don Juan Gemist’; Van Schaik-Willing, Nachtvorst
April 1937 ‘Achter de Humor’: Van Eyk, Intieme Revue
April 1937 ‘Indisch Landschap’: Vuyk, Duizend Eilanden
Sept. 1937 ‘Vooroorlogs’: Van der Schaaf, De Liefde van een Dwaas
Dec. 1938 ‘Een Schilderes Schrijft’ (VW7): Boer, Catherina en de
Magnolia's
Jan. 1939 ‘Over de Verfijning’: Van Schaik-Willing, Uitgestelde
vlucht
Maart 1939 ‘Ver van het Realisme’: Van der Schaaf, Leven van
Karel de Stoute
Mei 1939 ‘Van Poëzie naar Proza’: Larsen, Een Mensch op Aarde
Juli 1939 ‘De Roman Ontrouw’: Vuyk, Het Laatste Huis van de
Wereld
Juli 1939 ‘Macht der Obsessie’: Van Wijhe-Smeding, Een
Menschenhart
Maart 1940 ‘Gemis aan Persoonlijkheid’: Boer,
Wereldtentoonstelling

‘De Vrouwenroman Gespiegeld’ in Het Vaderland, September 1935 (VW5) over
Annie Romein-Verschoor, Vrouwenspiegel
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Lijst van door Menno ter Braak besproken vrouwelijke auteurs
Taï Aagen-Moro [5]

Onmondig Genie, 1934

Jo van Ammers-Küller [1]

Prins Incognito, 1935

Elisabeth Augustin [5?]

De Uitgestootene, 1935
Moord en Doodslag in Wolhynië, 1936

Jo Boer [5]

Catherina en de Magnolia's, 1938
Wereldtentoonstelling, 1940

Ina Boudier-Bakker [1]

Vrouw Jacob, 1935

Carry van Bruggen [1]

Eva, 1928

Henriëtte van Eyk [5]

Gabriël, de Geschiedenis van een Mager
Mannetje, 1936
Intieme Revue, 1937

Karin Larsen [5?]

Een Mensch op Aarde, 1939

Top Naeff [1]

Een Huis in de Rij, 1935

Marianne Philips [4]

Het Oogenblik, 1936

Eva Raedt-De Canter [4]

Ons Anneke, 1934

Josine Reuling [4]

Intermezzo met Ernst, 1934

Nine van der Schaaf [1]

Heerk Walling, 1921, herdruk 1936
De Liefde van een Dwaas, 1937
Leven van Karel de Stoute, 1939
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Jeanne van Schaik-Willing [5]

Sofie Blank, 1934
Nachtvorst, 1936
Uitgestelde Vlucht, 1939

Marie Schmitz [2]

Als een Bloem in den Wind, 1934

Madelon Székely-Lulofs [5]

De Andere Wereld, 1934
De Hongertocht, 1936

Beb Vuyk [5]

Duizend Eilanden, 1937
Het Laatste Huis van de Wereld, 1939

Alie van Wijhe-Smeding [3]

Een Menschenhart, 1939

[1] = debuut rond 1900; [2] = na 1910; [3] = rond 1920; [4] = vóór 1930; [5] = na
1930

Eindnoten:
(1) Anbeek, p. 159-160. Het feit dat voor Ter Braak ook Carry van Bruggen behept is met
‘huiskamerproblematiek’ (zie verderop in dit artikel), schijnt Anbeek ontgaan te zijn.
(2) Ton Anbeek, ‘Ter Braak als criticus’. In Forum der letteren, 36, 3, sept. 1995, p. 199-200.
(3) Amsterdam, 1992.
(4) Zie vooral p. 134-155.
(5) Zie Van Boven, ‘Toenemende aantallen en toenemende irritatie’, p. 109 e.v.
(6) Zie Van Boven, Hoofdstuk VI, p. 261 e.v., over ‘De dubbele kritische moraal’. In het laatste
stadium vormen ‘[...] vrouwen/vrouwelijkheid en literatuur een volstrekte en onverzoenlijke
oppositie.’ (p. 264).
(7) Opgenomen in Verzameld Werk, Deel 1, p. 292. Voortaan wordt naar de verschillende delen
van het Verzameld Werk met VW1, VW4 enz. verwezen.
(8) Annie Romein-Verschoor, Vrouwenspiegel. De Nederlandse Romanschrijfster na 1880, Utrecht,
1935. Dit boek, de handelseditie van haar dissertatie, gaat over het werk van vrouwelijke auteurs
en past dus niet bij het corpus van recensies van ‘damesproza’.
(9) Een hoofdstuk apart, p. 11.
(10) VW5, p. 207.
(11) P.E.M. van Dijk, De politiek van de literatuurkritiek; de reputatieopbouw van Menno ter Braak
in de Nederlandse Letteren, Delft, 1994.
(12) Amsterdam, 1979.
(13) Zie VW6, p. 232.
(14) Zie VW7, p. 513.
(15) Zie VW7, p. 325; p. 324.
(16) Zie VW5, p. 326.
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Persoonlijke identiteit en vrouwelijk perspectief
Judit Gera (Budapest)
Feministische tekstkritiek is een zeer boeiend terrein. Je wordt uitgenodigd om naar
teksten (en niet uitsluitend naar literaire teksten) een beelden te kijken vanuit een
nieuw perspectief. Dit perspectief is dat van de vrouw in engere zin, maar tegelijk
ook dat van de ‘ander’ in ruimere zin. (Etniciteit, religie, klasse, kleur, identiteit en
dergelijke worden bij de analyse betrokken.) Die uitnodiging neem ik gaarne aan.
Niet alleen omdat ik zelf vrouw ben, maar ook omdat in mijn persoonlijke identiteit
nog enkele lagen te vinden zijn die mij als een ‘ander’ definiëren. Twee van deze
lagen zijn: mijn Oost-Europese identiteit die mij in vergelijking met de West-Europese
context vaak als de ‘ander’ bepaalt en mijn banden met de Nederlandstalige literatuur.
Deze literatuur wordt vanwege het Nederlands (een ‘kleine’ dus weer een ‘andere’
taal) veelal als een minder bekende literatuur ingedeeld naast de ‘grote’, dat wil
zeggen meer bekende literaturen als de Engelstalige, Duitstalige of Franstalige. In
tekst gevat. Inleiding tot een kritiek van representatie. De in Meijers boek krachtig
aangeboden alertheid op de in verschillende representaties schuilgaande clichés komt
me dus goed van pas. Er worden niet alleen nieuwe en interessante theorieën en
methodes van interpretatie beschreven maar ook maken we kennis met een nieuwe
houding voor de ontvanger van teksten, beelden en representaties. Het boek is dus
niet uitsluitend theoretisch maar ook praktisch gericht. Begrippen als intertekstualiteit,
deconstructie, feminisme, narratologie, representatie zijn helder en toegankelijk
uitgelegd en gaan gepaard met praktische analysemethodes aan de hand van literaire
en niet-literaire teksten, beelden, foto's, opschriften en dergelijke. De geanalyseerde
voorbeelden zijn voor een groot deel uit de Nederlandse culturele context afkomstig,
waaronder het gedicht ‘Het huwelijk’ van Elsschot, het ‘Klinkdicht’ van
Focquenbroch, ‘Roodkapje’ van Driek van Wissen, de romans Rubber en Koelie van
Székely-Lulofs, Heren van de thee van Hella Haasse, De wetten van Connie Palmen
en het fotoalbum Amsterdam! van Ed van der Elsken. Ook de Amerikaanse (Adrienne
Rich) en de Duitse literatuur (Christa Wolff) zijn vertegenwoordigd. Nieuwe
begrippen die me bijzonder aanspreken zijn: depersonificatie, de geseksueerde aard
van genres, de zogenaamde ‘othering’-mechanismen, ingebedde misogynie, de
interacterende ‘grammatica's van verschil’, ‘resisting reading’, ‘writing beyond the
ending’. De bewustmaking van deze begrippen dient om de ondemocratische
distributie van subjectposities in representaties te doen opmerken en daardoor
democratische reflexen in de ontvanger te activeren. In een postcommunistische
culturele context is deze kritische lees/ontvangershouding onmisbaar: niet alleen in
verband met democratie als politieke en culturele aangelegenheid maar ook ten
opzichte van het feminisme, dat tijdens de communistische periode een zeer
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problematische plaats innam.
In In tekst gevat worden een paar baanbrekende theoretische werken ter sprake
gebracht en kritisch belicht, bijvoorbeeld Susan Kappelers The Pornography of
Representation (1986) en Toni Morrisons Playing in the Dark. Whiteness and the
Literary Imagination (1992).
Dit boek was voor mij als een revelatie; het gaf mij nieuwe inspiratie voor
tekstanalyse van Nederlandse (en ook Hongaarse) literaire teksten (ook van
klassieken). Toch ben ik op enige problematische punten gestuit die ik hier
schetsmatig wil signaleren.
Ten eerste heb ik de indruk dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen authentieke
en niet-authentieke interpretatie. Ik zie een contradictie in de bewering enerzijds: dat
‘de te interpreteren tekst altijd het kader (blijft) waarbinnen je de functie- en
betekenisverandering van de “citaten” bestudeert’ (p. 23) en anderzijds: dat de
intertekstuele ruimte ‘...wordt bepaald en ingeperkt door wat de lezer “hoort”’ (p.
34). Heeft de beperking die de tekst met zich meebrengt geen enkele invloed op de
interpretatiemogelijkheden van de lezer? Kan de lezer in principe alles ‘horen’,
‘ruiken’ in een tekst en een authentieke interpretatie blijven geven als hij/zij dat maar
beargumenteren kan? Wordt het gevaar niet te groot dat de implicaties van de concrete
tijd en ruimte waarin een bepaald werk ontstaan is over het hoofd worden gezien?
Blijft het element ‘waardeoordeel’, ‘the exercise of judgement’ (A. Balakian, 1994,
p. 11) in tekstkritiek dan helemaal buiten beschouwing? Zijn alle interpretaties
authentiek te noemen? Zijn er geen goede en slechte gedichten, romans, verhalen?
Het eventuele meningsverschil omtrent het gedicht ‘Roodkapje’ door Driek van
Wissen is naar ik meen niet alleen politiek van aard, zoals Maaike Meijer beweert,
maar heeft ook consequenties voor de esthetisch-ethische waarde van het gedicht.
Een tweede contradictie is van dezelfde aard en heeft weer betrekking op de grenzen
die een tekst stelt. Op bladzijde 77 staat: ‘Terwijl deconstructie als filosofische
strategie zich kan toeleggen op het omkeren van de binaire opposities (als man-vrouw)
die het westerse denken structureren, ben je bij een literaire tekstinterpretatie gebonden
aan het kader dat de tekst stelt.’ Even verderop leest men echter: ‘Een doorgezette
deconstructie zou het kader van de tekst moeten laten springen’ (p. 78). Hier heb ik
moeite mee. Indien het kader van de tekst wordt vernietigd, kan er geen sprake meer
zijn van literaire kritiek, alleen maar van ideologie- of cultuurkritiek. Men doet er
goed aan die twee uit elkaar te houden. De taak van de individuele auteurs komt
mijns inziens te weinig ter sprake.
Het auteursprobleem is gecompliceerd. Maaike Meijer blijkt de stelling van Barthes
over de ‘dood van de auteur’ zonder meer te aanvaarden (p. 22, 95). Aan de hand
van het door haar kritisch belichte fotoalbum van Ed van der Elsken en wat later van
het werk van Edgar du Perron zegt ze: ‘Het gaat hier niet om individuen maar om
machtige culturele conventies, om collectieve structuren van representatie, die de
macht van deze ene auteur verre te boven gaan en die diep verankerd zijn in onze
taal en onze cultuur’ (p. 95). Hier blijft de
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verantwoordelijkheid van de individuele auteur voor wat hij/zij schrijft dus buiten
beschouwing. Voor mij is dit volkomen onaanvaardbaar. Als Maaike Meijer een
bewuste, vaak tegendraadse kritische houding van de lezer verwacht, waarom niet
van de auteur? Is hier misschien weer sprake van een zekere aarzeling om
waardeoordelen te vellen over concrete literaire werken en auteurs? Men krijgt de
indruk dat auteurs helemaal onbewuste, dus niet verantwoordelijk te stellen personen
zijn, terwijl critici van huis uit uitsluitend bewust van aard zijn. Alsof critici per se
meer zouden weten dan auteurs. Anna Balakian herinnert in haar boek over moderne
literatuurkritiek (The Snowflake on the Belfry. Dogma and Disquietude in the Critical
Arena, 1994) in dit verband terecht aan de metafoor van Heidegger over ‘the
snowflake on the belfry’: de criticus heeft net zo weinig kracht om het kunstwerk te
beïnvloeden als de sneeuwvlok om de kerkklok te laten luiden (A. Balakian, 1994,
p. 22).
Het negeren van de rol van de auteur wordt tegengesproken in hoofdstuk 7, waar
Meijer Playing in the Dark van Toni Morrison bespreekt. Daar stelt ze met Morrison
mijns inziens de juiste vragen: ‘Het onderwerp van een droom is altijd de dromer
zelf. Wanneer een tekst vergelijkbaar is met een droom, dan is ook het onderwerp
van de tekst de auteur zelf. Wat zeggen representaties van zwarten, of “zwarte
figuraties” dus over de blanke auteur die deze opschreef, over de fantasma's van de
witte cultuur?’ (p. 117) Meijer stelt zelfs een in de laatste tijd vaak verzuimd en
verafschuwd biografisch-psychoanalytisch standpunt aan de orde bij de analyse van
Les mots pour le dire van Marie Cardinal. In dit hoofdstuk wordt dus de rol van de
auteur anders gezien dan in de rest van het boek.
Een laatste opmerking betreft de behandeling van culturele studies. Daar wordt
enerzijds gepleit voor culturele studies als ‘een nieuw en invloedrijk gebied’ naast
literatuurwetenschap en geenszins als een plaatsvervanger daarvan (p. 86). Dit lijkt
me terecht. Ik vind met Balakian dat literaire werken ondanks bepaalde
overeenkomsten, principieel verschillen van andere culturele uitingen en dat de
bestudering van die twee gebieden vele parallelle, maar ook duidelijk onderscheiden
elementen bevat. Dit principiële verschil tussen literatuur en andere culturele uitingen
(zoals roddelen of grappen maken, wat Meijer onder meer noemt) is de esthetische
dimensie die alleen inherent is aan kunst en literatuur. Het is dan vreemd en in strijd
met haar vorige bewering over het gescheiden houden van literatuurstudie en culturele
studies, dat Meijer op bladzijde 88 het feit dat ‘vooral in de literatuurbeschouwing
voor vele critici en wetenschappers de normatieve scheiding tussen Literatuur en
andere cultuuruitingen nog overeind (staat)’ impliciet als conservatief verschijnsel
beschouwt. Ook in de behandeling van de verschillen tussen culturele studies en de
klassieke literatuurstudie zijn wat ongerijmdheden te vinden. Het is namelijk niet
waar dat, zoals Meijer stelt, de tekst in de literatuurstudie ‘als complex en meerzinnig
esthetisch object, los (staat) van context, van geschiedenis en van de gevoelens, de
positie en de belangen van de lezer’ (p. 87). De marxistische literatuuropvatting
bijvoorbeeld was zelfs veel te veel erop uit om alles in het
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literaire werk uit de context af te leiden en beschouwde kunst nooit als een geïsoleerd
en tijdloos verschijnsel (zie de werken van György Lukács en Arnold Hauser).
Literatuur- en kunstsociologie bestond ook al voordat culturele studies als discipline
zijn intrede deed. (Ik verwijs weer naar Hauser.) Het engagement is bovendien ook
geen privilege van culturele studies. Men denke aan de vaak vertroebelend werkende,
overmatig ideologisch gekleurde, geëngageerd marxistische literatuurkritiek.
Dit alles neemt niet weg dat In tekst gevat een schitterend, toegankelijk en zeer
informatief boek is dat baanbrekende perspectieven geeft voor een nieuwe aanpak
van de literatuurstudie en van andere culturele uitingen. Als de werkterreinen en de
werkdoelen maar goed afgebakend blijven.
Een eveneens baanbrekend perspectief wordt aangeboden door A. Agnes Sneller in
haar boek Met man en macht. Analyse en interpretatie van teksten van en over
vrouwen in de vroegmoderne tijd. Baanbrekend in meer dan één opzicht: ten eerste
methodologisch. Sneller analyseert een aantal literaire teksten uit de Renaissance
(drie gedichten van Tesselschade Roemers, teksten van Constantijn Huygens, Johan
Beverwijck, Jan de Brune, Johanna Hoobius, Jacob Cats en Anna Maria van
Schuurman), niet alleen vanuit de taalkunde en letterkunde maar ook vanuit gender
als categorie voor de analyse. Ze biedt dus een praktische verwezenlijking van de
theorie van Maaike Meijer. Depersonificatie, het omkeren van binaire opposities,
het schrijven als de ‘ander’ en dergelijke theoretische begrippen komen degelijk ter
sprake en worden met behulp van concrete voorbeelden goed belicht. De feministische
benaderingswijze werkt hier geenszins beperkend. Integendeel. Agnes Sneller weet
het gender-perspectief goed te combineren met taalkundige, letterkundige en
contextuele uitgangspunten. Zo worden haar stellingen over de positie van vrouwen
in de vroegmoderne maatschappij en het beeld dat over het algemeen van hen bestond,
goed ondersteund door concrete talige gegevens uit de teksten en door een heleboel
cultuurhistorische wetenswaardigheden van het besproken tijdperk.
Ten tweede is haar werk baanbrekend omdat ze aan de hand van een feministische
tekstanalyse de gevestigde canon uitbreidt. Eén van de doeleinden van feministische
literatuurkritiek is namelijk de literatuurgeschiedenis vanuit nieuwe invalshoeken te
herzien en op grond van de nieuwe resultaten de geijkte canon bij te sturen.
Tesselschade Roemers, Anna Maria van Schuurman zijn namen die bijvoorbeeld in
de neerlandistiek extra muros weinig bekend zijn, laat staan op (verplichte)
literatuurlijsten zijn opgenomen. Door de teksten van deze vrouwen tot de horizon
van de literatuurgeschiedenis op te tillen wordt niet alleen onze leeslijst verruimd,
maar krijgen we ook een rijker beeld van de Renaissance in het algemeen. Definities
als die van Van Gorp (1986) in zijn gezaghebbende Lexicon van literaire termen
over de Renaissance-mens blijken na zo'n grondige analyse inderdaad verouderd en
eenzijdig.
De harmonieuze combinatie van concrete tekstanalyse en bredere cultuurkritiek
maakt het boek van Sneller aantrekkelijk. Conclusies van tekstanalyse vinden hun
bevestiging in de maatschappelijke achtergrond en omgekeerd krijgt het
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algemene cultuurbeeld aanvulling door de besproken teksten.
Voor degenen die de eigenheid van de Nederlandse cultuur in een Europese context
bestuderen (zoals dat veelal in de neerlandistiek extra muros gebeurt), biedt het boek
eveneens interessante gegevens. Er wordt vastgesteld dat het genre van De koninglycke
harderin Aspasia van Jacob Cats een specifieke Nederlandse versie van de Italiaanse
pastorale is omdat bij Cats geen heimwee naar een ideale samenleving op het
platteland gepropageerd wordt, maar wel een beeld van de patriarchale, op strenge
hiërarchie berustende burgerlijke maatschappij in vroeg-kapitalistische vorm.
Ook is de stijl van Sneller opmerkelijk. Haar wijze van analyse, uitleg en
concluderen is helder en logisch opgebouwd. De filosofische achtergrond van haar
redenering is overal aanwezig. Van een zeer humane houding getuigt niet alleen het
feit dat ze de vrouwelijke schrijvers nergens ten koste van de mannelijke auteurs wil
introduceren, maar altijd op grond van glasheldere, genuanceerde en verstandelijke
redenering, en ook met de door haar subtiel gebruikte humor en ironie. In de
betreffende passages komen geëngageerdheid en solidariteit van de auteur briljant
naar voren, bijvoorbeeld over hoe succesvol men Anna Maria van Schuurman op
een voetstuk geplaatst heeft zodanig dat ze geen navolging kon vinden bij andere
vrouwen (p. 113), of over de reputatie van mannen in gemengd gezelschap (p. 117).
Ironie en humor scheppen afstand maar laten ook de betrokkenheid van de schrijver
goed zien.
Wel kan de auteur ook afstand nemen van gevestigde meningen zoals ze
geformuleerd zijn in de secundaire literatuur, bijvoorbeeld die van S.F. Witstein
(1980) over het verhaal Tryphose en Jocaste uit de Trou-ringh (1637) van Jacob Cats.
Dit bewijst dat Sneller niet alleen het meeslepende effect van primaire teksten kan
weerstaan maar ook dat van secundaire teksten. Dit laatste vergt niet minder
ondernemingsgeest en moed.
Van een bijzonder fijn stijlgevoel getuigt de kaft van het boek waarop een fragment
van een schilderij van Vermeer Schrijvende vrouw met dienstbode te zien is. Niet
alleen omdat in het boek grotendeels de problematiek van de schrijvende, dat wil
zeggen autonome vrouw besproken wordt, maar vooral omdat de kaft op verstandige
wijze juist de zijkant van het schilderij focaliseert. De zijkant in dit geval is een
dienstbode, een lage maatschappelijke positie innemende vrouw die desalniettemin
haar eigen denk- en gevoelswereld heeft. Door haar dubbele perifere positie als
dienstbode en vrouw wordt ze op deze kaft een veelduidig symbool van alles waarover
we in het boek lezen. Haar ogen verbinden haar met de door het raam in de vorm
van licht binnendringende buitenwereld. Daarom wordt dit fragment op de achterkant
van het boek herhaald. Op precies dezelfde manier haalt Agnes Sneller haar
Renaissancevrouwen uit hun zijkant-positie naar het centrum van de belangstelling
en belicht zij hun eigen, autonome denkwereld.
Ik heb maar één probleem met de theoretische conclusies die de auteur trekt aan
het eind van haar boek (p. 220-221). Aan de ene kant was ik blij met haar vaststelling
dat interpretatie als voorstel van de lezer, zoals de moderne literatuurtheorie dat
formuleert, niet verabsoluteerd mag worden. Signalen uit
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de tekst mogen niet genegeerd worden. Daarom verbaasde het me toen een paar
regels verder stond dat ze de Aspasia-teksten van Cats ‘zo tekstonafhankelijk
mogelijk’ (p. 221) probeerde te lezen. Dit is blijkbaar alleen een verwarring op het
niveau van taalgebruik. Signalen van de tekst en de tekst zelf zijn naar mijn gevoel
onscheidbaar. Wat de auteur bedoelde is waarschijnlijk dat ze bewust het meeslepende
en daardoor veelal verdoezelende effect van de teksten wilde bestrijden. En daarin
is ze uitstekend geslaagd.
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Het schrijn opgepoetst
Wim Blockmans (Leiden)
De nieuwe, rijkelijk geïllustreerde heruitgave van Johan Huizinga's Herfsttij kende
een zo groot succes dat de uitgever reeds nieuwe gelijksoortige edities van boeken
van Nederlands beroemdste historicus aankondigt. Het kan alleen maar tot oprechte
vreugde stemmen dat deze indringende cultuurgeschiedenis van de late Middeleeuwen
in Noord-Frankrijk en de Nederlanden nog steeds met duizendtallen over de toonbank
gaat. Ook internationaal doet zij het nog uitstekend: zij behoort tot de bestsellers die
op de campusboekhandels aan universiteiten in heel Noord-Amerika te vinden zijn.
De voorliggende editie kenmerkt zich door een zorgvuldige tekstcorrectie, de
plaatsing in de tekst van vertalingen bij citaten en de toevoeging door de bezorger,
dr. Anton van der Lem, van een korte schets van het ontstaan, de receptie en de
vertaling van dit boek. Hij behoort tot het drietal dat in de periode 1989-1991
Huizinga's correspondentie in drie forse boekdelen uitgaf en vervolgens drie niet
minder kloeke monografieën presenteerde waarin de intellectuele en persoonlijke
Werdegang van de schrijver minutieus wordt beschreven. De lezer wordt dus met
grote deskundigheid vertrouwd gemaakt met de situering van Herfsttij in het leven
en de tijd van zijn auteur. In de tekst heeft de bewerker Huizinga's genitiefvormen
hersteld evenals zijn taalkundige eigenaardigheid om na ‘toen’ een tegenwoordige
tijd te gebruiken.
Het meest zal de huidige lezer niettemin getroffen worden door de ongeveer
driehonderd illustraties, overwegend in kleur. De bezorger heeft ernaar gestreefd de
vele beelden die de auteur in prachtige volzinnen oproept nu ook voluit te tonen. Hij
is hierin geheel geslaagd. In onze steeds meer door beelden dan door letters gedragen
cultuur, wordt Huizinga's tekst hiermee een uitstekende dienst bewezen, ook al had
de schrijver daarvoor destijds zelf nauwelijks belangstelling. Het diepe respect van
de bezorger voor de oorspronkelijke tekst reikt zo ver dat hij de eigen toevoegingen
discreet niet in het register heeft opgenomen, waardoor dus jammer genoeg bepaalde
informatie in het boek niet langs die weg toegankelijk gemaakt wordt, alleen maar
omdat Huizinga die niet zelf noemde.
Een voorbeeld. Tot de miniaturen die hier voor het eerst in voortreffelijke kleuren
worden afgebeeld, behoort een serie uitgevoerd door Jean Miélot (afb. 21.15-21).
De naam van deze vertaler-bewerker-illuminator (helaas foutief gespeld op p. 8)
ontbreekt in het register omdat hij niet in Huizinga's tekst voorkomt. De lezer wordt
hier echter ook misleid: hoewel zeven bijschriften op pp. 348-350 luiden ‘miniatuur
van Jean Miélot’, maakt de catalogus van het betreffende ms. KBB 9392 duidelijk
dat Miélot niet de schilder was maar de bewerker van de tekst, terwijl het schilderwerk
van de hand van Loyset Liédet was.(1) Zo zal de kenner ook in één oogopslag merken
dat de afbeeldingen van Humphrey van
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Gloucester en Jan van Beieren (2.10 en 7.7) niet afkomstig zijn uit het Receuil d'Arras
zoals de Bronvermelding op pp. 414-415 het wil doen geloven. Het is dus oppassen
geblazen wanneer een specialist in letteren zich op prenten stort. Maar ook zal men
niet voetstoots aannemen dat de oorlogen om Italië tussen Frankrijk en het huis
Habsburg een begin namen in 1500, zoals de tijdtafel op p. 407 vermeldt; het was
natuurlijk zes jaar eerder. Het is duidelijk dat de bezorger meer thuis is in de tijd
waarin Huizinga leefde dan in die waarover hij schreef.
Wie de illustraties nauwkeurig bekijkt, zal aanmerkelijke verschillen opmerken
in de technische kwaliteit van de reproducties. Naast prachtige afbeeldingen, waarvan
er enkele niet eerder werden gepubliceerd, komen er ook enkele tientallen voor die
onscherp zijn en waarvan de kleuren onecht, flets, hard of overdreven zijn. Dit is
geen flou artistique maar het raster en het verlies aan kleurenbalans dat optreedt
wanneer foto's gereproduceerd worden uit bestaande boeken in plaats van door
originele ektachromes. De uitgever leverde dus slechts gedeeltelijk een
kwaliteitsproduct. Soms valt dat te excuseren wanneer afbeeldingen heel moeilijk
of zelfs niet meer te verkrijgen zijn. Wanneer echter vrijwel alle schilderijen van
Van Eyck, Memling, Van der Weyden, Gerard David en nog wel enige andere
afbeeldingen aantoonbaar technische gebreken vertonen, moet de authenticiteit van
de bronvermelding in vraag worden gesteld. Kan een uitgever voor een prestigieuze
uitgave op grote oplage zomaar, zonder bronvermelding, tientallen afbeeldingen
overnemen uit bestaande boeken?
Het is al gezegd, de bezorger en zijn metgezellen publiceerden naast de briefwisseling
ook nog lijvige dissertaties die het ontstaan van Huizinga's oeuvre tot in detail
doorgronden. Zij hebben zich verdiept in alle documenten die de reconstructie
toelieten van de ontwikkeling en de verspreiding van zijn gedachtegoed. Voor Van
der Lem ging het erom Huizinga's visie op Nederlands beschaving in de zeventiende
eeuw te zien groeien. Dit boek van bescheiden omvang acht hij een studie van 400
bladzijden waard, omdat uit ongepubliceerde colleges, aantekeningen en lezingen
blijkt dat de meester zich gedurende zijn hele leven vragen heeft gesteld over de
Nederlandse culturele identiteit in de Europese context. Deze thematiek hield Huizinga
persoonlijk bezig als lid van de Commissie voor Intellectuele Samenwerking van de
Volkenbond. De vragen die hij toen opwierp hebben nog al hun actualiteit behouden,
ook al zullen wij nu vaak anders aankijken tegen attitudes zoals patriottisme dan
Huizinga. Van der Lem reconstrueert tot in detail Huizinga's levensloop en
intellectuele prestaties en gaat na hoe tijdgenoten op hem reageerden en hij op anderen.
Hij houdt zich verre van vragen naar ‘het gelijk’ of de confrontatie met actuele
zienswijzen. Het gaat erom Huizinga in zijn tijd te plaatsen, en zijn aanzienlijke rol
op het nationale en internationale forum tijdens het interbellum te belichten. Léon
Hanssen volgt een zelfde demarche met betrekking tot Huizinga's cultuurkritische
geschriften, inclusief Herfsttij. Degelijk vakwerk, ruime blik op het Europese politieke
en culturele landschap van die tijd, fraai geschreven. Mij bekruipt wel eens de neiging
om dit allemaal wel erg veel van het goede te vinden. Men kan
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in verrukking blijven over Huizinga's visie en schrijfstijl, men kan zijn innovatieve
denkbeelden waarderen. Het oppoetsen van het nationale schrijn waarin zijn oeuvre
is bijgezet hoeft ons er echter niet toe te brengen - zoals bij deze auteurs wel het
geval lijkt - om bepaalde tijd-, plaats- en persoonsgebonden opvattingen en informatie,
die bij Huizinga natuurlijk ook aanwezig zijn, in beate bewondering geheel te ontzien.
Niet uit afgunst past het om hierop af te dingen, maar omdat het tachtig jaar na het
verschijnen van Herfsttij toch wel erg droevig met de Nederlandse geschiedschrijving
gesteld zou zijn indien ze het nog steeds bij Huizinga's canon zou houden. Nu ieder
stukje papier uit het Huizinga-archief en de vele belendende percelen doorvorst is,
beschikken we over een prachtige intellectuele situering van deze historicus. Van de
huidige generatie historici wordt verwacht dat zij nu haar eigen problematiek en visie
ontwikkelt. Gelukkig is dit proces gaande, al kost het tijd om die ingang te doen
vinden en beschikt niet iedere auteur over Huizinga's genie.
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De cd-rom roert de trom
Kroniek van het Nederlands voor anderstaligen
P. de Kleijn (Den Haag)
Maar als je kinderen echt iets wilt bijbrengen kun je dan tegenwoordig niet beter
een cd-rom maken, of een televisieserie?
‘Het zal best, maar ik moet er niet aan denken. Cd-roms zijn mijn medium niet en
wie de televisie op wil, krijgt te maken met een leger van oerdomme bemoeials. Laat
mij maar gewoon boeken schrijven, die zijn veel beter te regisseren.’
Dat zegt de Duitse schrijver, essayist en dichter Hans Magnus Enzensberger in
een interview over zijn wiskundeboek voor kinderen Der Zahlenteufel, in het
Nederlands uitgebracht onder de titel De telduivel.
Enzensberger is een autoriteit maar hij is ook bijna zeventig. Of hij daarom te oud
is voor de sprong naar de multimedia, weet ik niet. Maar dat de bemoeials
onweerstaanbaar oprukken, is zeker. De inhoud van de papieren uitgave was en is
toch vooral het domein van de schrijver, maar over de elektronische buigt zich niet
alleen hij maar ook de ontwerper, de programmeur, de klankregelaar, de
beeldregisseur, de informatoloog, de mediacoördinator of hoe deze bemoeials ook
mogen heten. Ik zou ze overigens niet oerdom willen noemen. Ze zijn op hun gebied
juist heel slim en die slimheid moet in het product zichtbaar worden. Dat gebied is
echter niet de toegepaste taalkunde weshalve de didacticus het moet opnemen tegen
de technicus. De geschiedenis leert dat de didacticus die strijd altijd verliest. Wie
kijkt naar het multimediaal lesmateriaal dat de laatste jaren op de markt is gebracht,
moet constateren dat deze geschiedenis zich herhaalt.
Wat zijn in de loop der jaren ook alweer didactische discussiepunten geweest?
Moet je vertalingen geven of niet? Moet je expliciet grammatica aanbieden of niet?
Moet het onderwijs communicatief respectievelijk notioneel-functioneel zijn of niet?
Moet je receptief beginnen en langzaam overgaan op productief? Moet je fouten
verbeteren en zo ja welke?
Deze en vele andere didactische discussiepunten worden thans onbekommerd
platgewalst onder het geweld van de elektronica. ‘Hoe meer je klikt, hoe meer je
leert.’
Het toverwoord van de jaren zestig was de ‘geprogrammeerde instructie’. Het uit
die magie geboren talenpracticum zou een einde maken aan het grote leerdersleed.
Maar de talenpractica hebben hun prestige al lang verloren en ‘drill’ is een vies woord
geworden. Nu zijn er de multimedia met, het is waar, eindeloos meer mogelijkheden
dan die oude geprogrammeerde instructie. Maar wat er aan de nieuwe media ook
allemaal nieuw mag zijn, ze worden nog steeds geprogrammeerd.
Het is verbazingwekkend met hoeveel gemak materiaalschrijvers en docenten
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taalkundige principes vergeten of afzweren om maar multimediaal te kunnen gaan
en verbazingwekkend is het ook dat verguisde principes van de geprogrammeerde
instructie nu plotseling opgevoerd worden als een van de sterke punten van een
cd-romcursus.
Ondertussen bieden de nieuwe media prachtige nieuwe mogelijkheden. Eén apparaat,
de computer, laat teksten, plaatjes en bewegende beelden zien, laat stemmen horen,
neemt stemmen op en doet dienst als schrijfplank en dit alles kan op allerlei manieren
gecombineerd en herhaald worden.
De nieuwe media kunnen gemakkelijk worden afgestemd op het individuele
kennisniveau van de leerlingen en scheppen, in de woorden van mevrouw Netelenbos,
toen nog staatssecretaris van Onderwijs, ‘ruimte voor hun eigenheid’. Gekoppeld
aan het Internet openen ze letterlijk een venster op de hele wereld. En - ook niet
onbelangrijk - leerlingen vinden het leuk. Jammer alleen dat de softwaremakers met
deze indrukwekkende mogelijkheden nog onvoldoende raad weten.
In deze kroniek aandacht voor een aantal onderwijs-cd-roms. Ik beperk me daarbij
tot cd-roms die zelfstandig bruikbaar zijn en spreek niet over cd-roms die een
onderdeel vormen van een lespakket met nog ander materiaal.
Daarover in de volgende kroniek die zal verschijnen in NEM 3, 1999.
De Delftse methode heeft voor ‘De tweede ronde’ een Multimediaal zelfstudie
programma op de markt gebracht. Deze cd-rom is bedoeld voor halfgevorderden
met een veronderstelde woordenschatkennis van de 1200 meest frequente woorden.
De oefenstof, waarbij Nederland en de Nederlandse samenleving centraal staan,
omvat drie hoofdbestanddelen. In de eerste plaats luisteren. Men moet naar een tekst
luisteren die men, naar keuze, op het scherm kan laten meelopen of verbergen. Men
kan de zinnen nazeggen, maar deze kunnen niet opgenomen en terugbeluisterd
worden. In de tweede plaats overhoren/controleren. De leerling krijgt zinnen uit een
van de luisterstukken te horen en moet de zinnen intikken. In de derde plaats oefenen:
in een gatentekst moeten woorden worden ingevuld. Bij een fout antwoord ziet en
hoort men commentaar. Op het scherm zelf worden bepaalde moeilijkheden uitgelegd,
terwijl men ook nog extra grammaticale uitleg kan opvragen door op gram. te klikken.
Bovendien kan men van ieder woord de vertaling opvragen (beschikbaar in het
Engels, Duits, Frans, Indonesisch en Spaans).
De (luister)teksten zijn interessant en gevarieerd en geven een heel goede indruk van
talrijke aspecten van het leven in Nederland. Jammer is dat in deze luisterteksten de
pauzes, zo te horen, pas achteraf zijn aangebracht. Dat is niet erg gelukkig gebeurd
waardoor vaak de laatste klank van een fragment wordt afgeknepen. Dat bemoeilijkt
de verstaanbaarheid en schaadt de zinsmelodie.
Bij het onderdeel overhoren/controleren wordt maar één toetsvorm gebruikt en
dat is een beetje saai. Verder is het lastig dat je bij deze controletaak lukraak
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met een tekstfragment wordt geconfronteerd zodat je vaak niet goed weet welk
onderwerp er aan bod is.
Het is natuurlijk prachtig dat je door twee keer op een woord te klikken de gewenste
vertaling op het scherm kunt laten verschijnen. Bij ‘gewone’ woorden werkt dat
aardig, maar bij polyseme kan de leerling in de problemen komen. De Franstalige
die wil weten wat in het zinnetje Begrijpt u dat niet? ‘dat’ betekent, mag kiezen uit
que, cela, ce en qui. Nog problematischer wordt het bij de vertaling van modale
partikels, terwijl separabele verba vaak niet als zodanig worden ‘herkend’. Wie bij
Ga maar na op ‘na’ klikt, wordt niet verwezen naar ‘nagaan’ (plus vertaling) maar
krijgt after, nach, après of despues de te zien. ‘Maar’ levert in het Engels but, only
op, in het Frans mais, seulement, in het Spaans pero, solamente.
Als een van de zegeningen van computermateriaal wordt immers genoemd dat meteen
wordt aangegeven of iets fout is en dat men aan het einde van een oefening de
eindscore te zien krijgt. Dat is nuttig, op voorwaarde dat ook wordt uitgelegd waarom
iets fout is. Bij het Delftse zelfstudieprogramma gebeurt dat. Maar toch is ook hier
dat nut beperkt, want de computer maakt geen onderscheid in foutsoort: een spel- of
een tikfout is even ‘erg’ als een morfologische dwaling, voor een k in plaats van een
c wordt men even hard gestraft als voor ik wordt of ik wort en wie in het zinnetje
Mogen ze u bij uw naam noemen of moeten ze ‘mevrouw’ () geen ‘zeggen’ maar
‘gebruiken’ invult, heeft het niet goed gedaan.
Als men de genoemde beperkingen voor lief neemt, biedt dit Multimediaal zelfstudie
programma geschikt oefenmateriaal waarvan men zeker niet kan zeggen dat er een
knieval is gedaan voor de techniek. Men is de uitgangspunten van de Delftse methode
geheel trouw gebleven.
De Delftse methode: Nederlands voor buitenlanders, De tweede ronde,
Multimediaal zelfstudie programma. Amsterdam: Boom, cd-rom, f 340,
ISBN 90 5352 268 9.
Telefoneren 1 en Telefoneren 2 zijn twee cd-roms van ‘Libra Multimedia Limited’
met behulp waarvan men het voeren van telefoongesprekken kan oefenen. Die
telefoontaal moet men ruim zien: namen en getallen begrijpen, mensen en plaatsen
omschrijven, controleren of iets begrepen is, reageren op aanbiedingen en
uitnodigingen, boodschappen aannemen, inlichtingen vragen, aanwijzingen geven.
De oefenstof biedt de mogelijkheid om te luisteren en te spreken (de leerling is
een van de gesprekspartners: vraag of antwoord kunnen worden ingesproken en
terugbeluisterd) en om ‘idioom’ te oefenen. Dat is de term van de bijsluiter, maar
daarmee wordt in feite bedoeld: stereotiepe zinnen beluisteren en nazeggen. Luisteren
kan met of zonder meelopende tekst. De meeste luister- en spreekopdrachten worden
ondersteund door goede zinvolle plaatjes. Bij iedere
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cd-rom zit een klein toetsprogramma waarin twintig heel praktische luisteropdrachten
worden gegeven.
De opzet en de uitwerking van Telefoneren 1 en 2 zijn gelijk, maar de luister- en
spreeksituaties verschillen. Iedere cd-rom omvat ongeveer twintig uur oefenstof. Om
zinvol met dit materiaal te kunnen werken is basiskennis vereist.
‘Libra Multimedia Limited’ heeft ook uitgebracht Gesprek van de dag 1,2 en 3, drie
cd-roms met elk ongeveer twintig uur oefenstof, afgestemd op leerlingen met
basiskennis. De onderwerpen die aan de orde komen zijn: ontmoetingen, thuis,
familie, gezondheid, vrije tijd, afspraken (Gesprek van de dag 1), vervoer, vakantie,
het weer, hotels, restaurants, uitgaan (Gesprek van de dag 2), werk, bedrijfsleven,
de wereld, zaken en economie, trends in de samenleving en gewoontes (Gesprek van
de dag 3).
De cd-roms bieden de mogelijkheid om, met of zonder tekst, te luisteren, om te
luisteren en te antwoorden, om het eigen antwoord te beluisteren, om stereotiepe
zinnen (‘Ga je nog iets leuks doen vanavond?’; ‘Je ziet er slecht uit.’) te bekijken,
te beluisteren, na te zeggen en terug te beluisteren en om ‘tekstoefeningen’ te doen.
Deze laatste worden, volgens de bijsluiter, gegeven om de grammatica beter toe te
passen. Met grammatica hebben ze echter maar weinig van doen. Vaker gaan ze over
andere zaken: bij een antwoord de juiste vraag kiezen, de juiste reactie geven op een
luisterfragment of woorden toevoegen aan een gegeven zin. De toets bij elke cd-rom
bestaat uit vijftien opgaven die geselecteerd zijn uit het aangeboden oefenmateriaal.
Men kan, ten slotte, ook oefenen met ‘veelgebruikte zinnen’.
De cd-roms van ‘Libra Multimedia Limited’ lijken me heel geschikt voor ‘erbij’,
vooral voor personen die gaan deelnemen aan het gewone dagelijkse leven in
Nederland en Vlaanderen. De multimediale mogelijkheden zijn evenwel beperkt: Er
kan geen vertaling of grammaticale uitleg opgevraagd worden. De foutenscore wordt
gegeven zonder verder commentaar. En ook hier blijkt dat de computer de nuance
schuwt. Hoe was de reis? Kiest men voor ‘Het ging wel’, dan wordt de loftrompet
gestoken. Zegt u ‘Niet slecht’ dan is gebrom uw deel. Het oefenen met ‘veelgebruikte
zinnen’ heeft het nadeel dat die zinnen weinig samenhang vertonen en soms abrupt
beginnen. Trends in de samenleving (Gesprek van de dag 3) begint zonder enige
inleiding met: Volgens mij zou dat best wel eens kunnen veranderen. ‘Dat’? De
volgende zin is: En dat percentage stijgt steeds. Welk percentage? Bij hetzelfde
onderwerp (Trends in de samenleving) gaat men zonder enige overgang over van te
veel auto's op het toenemend aantal echtscheidingen. Of is dat bewust gedaan?
De cd-roms Telefoneren 1, Telefoneren 2, Gesprek van de dag 1, Gesprek van de
dag 2, Gesprek van de dag 3 van Libra Multimedia Limited zijn verkrijgbaar bij het
Scheepvaart- en Transportcollege, Waalhaven (zuidzijde) 4, 3088 HH Rotterdam,
tel. 010-2941234 (Mw. Cornelis).
Bij Wolters-Noordhoff verscheen een Multi-taal Beeldwoordenboek 2.0 (verder
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MTB). Voor de bespreking daarvan moet ik het doen met een ‘demo’. Feit en term
staan me tegen, maar inhoud en werking zijn duidelijk. Gepresenteerd worden
ongeveer 700 woorden. ‘En begrippen’, zegt de bijsluiter. Maar aangezien het om
een beeldwoordenboek gaat, moet men bij die ‘begrippen’ niet aan abstracte woorden
denken. Genoemde 700 woorden horen bij 26 thema's (in de klas, in de pauze, het
huis, gezondheid enzovoort). Kiest men voor bijvoorbeeld ‘In de klas’ dan verschijnt
er op het scherm een klaslokaal met de gebruikelijke aankleding. Rechts op het
scherm staan de woorden die bij dit thema behandeld worden. Klikt men op zo'n
woord, bijvoorbeeld ‘krijtje’, dan licht op de foto van het klaslokaal bij het daar
afgebeelde krijtje een rood bolletje op. Van dat krijtje kan men de vertaling krijgen
in niet minder dan 30 talen. Verder kan men horen hoe het woord in het Nederlands
wordt uitgesproken en ook hoe de vertaling ervan wordt uitgesproken in een aantal
brontalen, te weten in het Arabisch, Duits, Engels, Farsi, Frans, Servo-Kroatisch,
Somalisch en Turks.
Naast het eigenlijke woordenboek is er ook een oefenprogramma. Daarbij moet
men woorden uitspreken en naspreken of woorden die de computer laat horen,
aanwijzen in het rijtje met themawoorden of ze intikken. Deze opdrachten kunnen
worden uitgevoerd terwijl men het corresponderende plaatje ziet of zonder dat men
dat ziet. Deze oefeningen kunnen ook als toets gedaan worden.
Dat je tegelijkertijd een voorwerp ziet, kunt lezen hoe dat voorwerp in het
Nederlands heet, kunt horen hoe dat Nederlandse woord wordt uitgesproken, wat de
vertaling ervan is en de vertaling kunt horen, dat is iets heel nieuws waarnaar je
verrukt zit te kijken. Als het MBT het daarbij had gelaten, zouden we beschikken
over een weliswaar erg klein maar heel interessant woordenboek. Maar het MBT wil
ook zijn ‘een middel om de woordenschat uit te breiden’. En dan denk je: was een
van de gouden regels van de semantisering niet dat er geen geïsoleerde woorden
werden aangeboden en dat de nieuwe woorden gepresenteerd werden in een zinvolle
context?
De nieuwe media in de nieuwe kleren van de keizer. Ontkleed je de keizer dan zie
je de kale woordenlijstjes van veertig jaar geleden.
Internationale Projectgroep MTB, Multi-Taal Beeldwoordenboek 2-0.
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1996. Pakket (cd-rom + handleiding)
netwerkversie f 2000, stand-alone-versie f 600, ISBN 90 0197204 7;
werkboek in ringmap 188 blz., f 27,50, ISBN 90 0197202 0; extra
handleiding in ringmap 91 blz., f 100, ISBN 90 01 97201 1; demo, gratis,
ISBN 90 01 07203 9.
De verleiding is groot om het Multi-Taal Beeldwoordenboek 2.0 te vergelijken met
een gewoon, papieren beeldwoordenboek, het Compact Beeldwoordenboek
(Nederlands, Engels, Frans, Duits), dat verschenen is bij Standaard Uitgeverij,
Antwerpen/Sdu Uitgevers, Den Haag. Dat kan eigenlijk niet, want het eerste heeft
vooral een didactisch en het tweede een lexicologisch doel. Maar als men dat even
buiten beschouwing laat, is er mijns inziens toch ruimte voor een paar opmerkingen.
De eerste is dat het beeld van de computer niet per se beter is dan
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het beeld van het boek. De afbeeldingen in het Compact Beeldwoordenboek zijn
haarscherp en veel duidelijker dan die in het MTB. De tweede betreft de verhouding
tussen de omvang van het aangeboden lexicon en de prijs. Het MTB biedt in totaal
ongeveer 700 woorden, het Compact Beeldwoordenboek ongeveer 12.000. Ook als
men bedenkt dat men bij het MTB van deze 700 woorden vertalingen kan opvragen
in dertig verschillende talen, - het Compact Beeldwoorden is viertalig-, dat men bij
het MTB de uitspraak van de geselecteerde woorden in zeven verschillende talen
kan horen en voor de schermtaal kan kiezen uit Nederlands, Engels, Frans en Duits
en dat het MTB ook oefenmateriaal geeft, dan nog lijkt de vraag gerechtvaardigd of
de multimediale vis die in de netwerkversie f 2000,- en in de stand-alone-versie f
600,- kost, niet erg duur betaald wordt. Het 957 pagina's tellende Compact
Beeldwoordenboek hebt u in huis voor f 89,90.
En als je snel iets wilt opzoeken? Ik zocht de Duitse vertaling van koffiezetapparaat.
Bij het Compact Beeldwoordenboek kwam ik, handgeklokt, op 27 seconden, bij het
MTB - het programma was geïnstalleerd - op 1 minuut 40.
Los van een vergelijking met het MTB is het Compact Beeldwoordenboek een
duidelijke, overzichtelijke, toegankelijke en zeer verzorgd uitgevoerde publicatie.
Over de kwaliteit van de gegeven vertalingen kan ik niet oordelen.
Corbeil, Jean-Claude en Ariane Archambault, Compact Beeldwoordenboek.
Thematisch woordenboek: Nederlands, Engels, Frans, Duits. Antwerpen:
Standaard, 1997; voor Nederland: Sdu Uitgevers Den Haag. 957 blz., f
89,90, ISBN 90 75 56633 6.
Tot slot de cursus Colloquial Dutch waaraan ik in mijn vorige kroniek al aandacht
had willen besteden, maar dat niet kon omdat ik niet over het volledige materiaal
beschikte. Geen multimediale cursus maar een met boek en cassettes. Het cursusboek
begint met een type-inleiding die doorgaans in het NT2-materiaal ontbreekt, maar
die met name voor de extramurale neerlandistiek heel nuttig kan zijn. Daarin wordt
behandeld waar en door wie Nederlands wordt gesproken, wat de termen
Standaardnederlands/AN betekenen en wat het verschil is of niet is tussen het
Nederlands van Nederland en Vlaanderen. Daarna volgt een uiteenzetting over de
uitspraak en dan begint les 1 met Piet en Pauline en hun kinderen. Dus geen lange
verhalen over doelgroepen en leerdoelen. Informatie daarover staat in de titel: het is
een beginnerscursus voor Engelstaligen en het is een ‘complete’ cursus. Die kortheid
kan ik waarderen, maar dat ‘complete’ had toch wel uitgelegd mogen worden. Het
betekent, denk ik, dat alle gebruikelijke onderdelen aan bod komen: grammatica,
woordenschat, informatie over de samenleving, met name de Nederlandse.
In Colloquial Dutch wordt in wat de auteur de ‘Language points’ noemt veel uitleg
gegeven, niet alleen over grammatica en taalfuncties, maar ook over vaak
voorkomende taalmoeilijkheden (bijvoorbeeld over notoire struikelblokken als het
noorden, ten noorden van, noordelijk) en over praktische zaken als geld,
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het schrijven van een brief, het voeren van een telefoongesprek of het gebruik van
voor- en achternaam. Die uitleg is duidelijk en zorgvuldig en getuigt van veel kennis
van zaken. In de rubriek ‘culture point’ gaat het over koffiemelk, hoeveel kussen
door wie op welke wang, Koninginnedag, warm eten, sju en sjekkie en ook hier treft
de scherpe observatie die verwoord wordt in een aangename en relaxte schrijfstijl.
Voorts omvat de cursus leesteksten, dialogen en oefeningen. Bij die oefeningen
zit van alles: grammaticale opdrachten, vertaalopdrachten, substitutie-, inversieen
woordvolgordeoefeningen. Een minpunt is het gering aantal lexicale oefeningen,
terwijl er voorts weinig oefenstof is die de leerder goed voorbereidt op communicatief
taalgebruik, een voorbereiding die hij ook niet hoeft te verwachten van de twee
cassettes die bij de cursus horen. Op deze cassettes staat een zeer lange inleiding in
het Nederlandse klanksysteem, veel, in het Engels gegeven uitleg bij de teksten en
de gesprekken, en de teksten en gesprekken zelf. De opnames klinken weinig
natuurlijk, er is weinig variatie in het stemmenmateriaal en vooral: de op de achterflap
vermelde ‘native speakers Dutch’ spreken in een aantal gevallen met een voor
lesmateriaal onaanvaardbaar sterk Engels accent.
In les 7 eet men nog die lekkere pannenkoeken van vroeger. Mmm!
Donaldson, Bruce, Colloquial Dutch. The Complete Course for Beginners.
London and New York: Routledge, 1996. Book, 310 blz., ISBN
0-415-13086-7; 2 cassettes, ISBN 0-415-13087-5. Prijs hele pakket f 105;
prijs boek f 42,60.
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Van WNT en ANS tot Poldernederlands
Kroniek van de taalkunde
Joop van der Horst (Leuven)
Veertig dikke delen zijn het bij elkaar: het grote Woordenboek der Nederlandsche
Taal, oftewel: het WNT, het grootste woordenboek ter wereld. In 1998 is eindelijk
ook het laatste deel voltooid, bijna 150 jaar nadat Matthias de Vries er in 1851 aan
begon. Het plan om zo'n woordenboek te maken is afkomstig van de taal- en
letterkundige congressen die in de vorige eeuw beurtelings in de noordelijke en de
zuidelijke Nederlanden werden gehouden. De Vries heeft nooit onder stoelen of
banken gestoken dat het Duitse woordenboek van Grimm zijn grote voorbeeld was.
Afgezien van talloze moeilijkheden met de subsidiëring, waardoor de toekomst
geregeld aan een zijden draadje hing, is het WNT steeds een gemeenschappelijke
onderneming geweest van Nederland en België. Aanvankelijk werd er gerekend op
25 jaar, en acht delen. Maar hoe langer men eraan werkte en hoe meer bronnen
geëxcerpeerd werden, hoe omvangrijker het werd. Toen in 1882 het eerste deel
verscheen, was al duidelijk dat het allemaal veel langer zou gaan duren, en dat er
veel meer delen nodig zouden zijn. In de loop van de 20ste eeuw zag het er zelfs
naar uit dat het WNT zozeer uitdijde, dat het nooit klaar zou komen. Er is serieus
overwogen ermee op te houden; men noemde het een bodemloze put. Toen zijn er
een aantal beperkende maatregelen genomen. De belangrijkste daarvan was: geen
bronnen van na 1921 meer gebruiken. Mede door de oprichting van het Instituut voor
Nederlandse Lexicologie (Leiden) in 1967, en door de straffe hand van directeur
Van Sterkenburg en de inzet van de laatste generatie redacteuren onder hoofdredacteur
Fons Moerdijk, is het WNT dan toch voltooid geraakt.
Het belang van het WNT, en vooral van een voltooid WNT, kan men moeilijk
overschatten. Met recht sprak iemand van ‘de moeder aller woordenboeken’, want
alle woordenboeken van het Nederlands zijn er schatplichtig aan. En voor het
wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlands is het een
onuitputtelijke bron. De eerste honderd jaar was de serie lijvige boekdelen alleen in
grote bibliotheken te vinden en bij een paar specialisten. Je had er een aparte
boekenkast voor nodig, en de aanschaf was nogal begrotelijk. Dat is veranderd doordat
er enkele jaren geleden een pocketeditie is verschenen, en in 1995 een cd-rom, allebei
uiteraard net zo onaf als de grote boeken op dat moment. Binnenkort zal een nieuwe
cd-rom verschijnen, nu met alles erop, en ook de ontbrekende deeltjes van de
pocketserie zullen wel bijgemaakt worden. Het geheel zal dan ongeveer 45.800
bladzijden tellen, die 350.000-400.000 woorden behandelen, met circa 1,6 miljoen
citaten uit de periode van 1500 tot 1921.
Het is niet de bedoeling dat het Instituut voor Nederlandse Lexicologie nu wordt
opgeheven. Gelukkig niet. In de loop der jaren heeft het verschillende
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taken erbij gekregen, naast de voltooiing van het WNT. Zo wordt er in de computer
een groeiende databank bijgehouden van 20ste-eeuws Nederlands, onmisbaar voor
ieder nieuw woordenboek, maar bijvoorbeeld ook gebruikt bij het nieuwe Groene
Boekje, en er wordt een Vroegmiddelnederlands woordenboek gemaakt. Verder staan
er drie supplementdelen op stapel, omdat de vroegste delen van het WNT in
verhouding tot de rest nogal karig uitgevallen zijn; een Woordenboek van het
20ste-eeuws, want er gaapt een akelig gat tussen 1921 en hedendaagse
woordenboeken; en ten slotte ook nog een Oudnederlands Woordenboek. Het valt
te hopen dat het INL in de gelegenheid gesteld wordt al deze taken ook werkelijk uit
te voeren, en dat er van overheidswege niet op beknibbeld zal worden.
Want het gaat ook wel eens anders. Op lexicografisch gebied hebben we dan
behoorlijke voorzieningen, de grammatica komt er buitengewoon bekaaid van af.
Het mag een klein wonder genoemd worden dat einde 1997 de tweede druk van de
ANS, de Algemene Nederlandse Spraakkunst, is verschenen, herzien, vermeerderd
en verbeterd (uitg. Martinus Nijhoff Groningen en Wolters/Plantyn Deurne; f 250,
Bef. 5 000). Het zijn nu twee delen. Petje af voor de redacteuren: W. Haeseryn, K.
Romijn, G. Geerts, J. de Rooij en M.C. van den Toorn. Zij hebben moeten werken
onder omstandigheden die onvergelijkbaar veel slechter waren dan die van onze
lexicografen: amper ondersteund door gekwalificeerde medewerkers. Toen ik vorig
jaar deze tweede druk hier aankondigde, schreef ik daarover al harde woorden. Die
hebben nog niets aan actualiteit ingeboet, en daarom laat ik ze hier gewoon opnieuw
volgen. Bij het Instituut voor Lexicologie 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, met een vaste
bestaffing van minstens zes personen, een eigen huisvesting, een eigen bibliotheek
en documentatiecentrum en een directeur in de rang van hoogleraar die naar buiten
toe de belangen op niveau kan verdedigen. Iedereen die denkt dat het ook voor minder
wel kan, heeft weinig kaas gegeten van hoe een zichzelf respecterende
taalgemeenschap voor zijn taal zorgt. Zo, dat wilde ik toch even gezegd hebben.
De ANS heeft onmiskenbaar normatieve trekken. Wie goed over de zaak nadenkt,
beseft dat het ook niet anders kan. Maar daarover doordenkende, valt te overwegen
of de taaladviserende activiteiten van de Taalunie, de Raad voor Taaladvies, niet
veel beter onderbouwd en voorbereid worden door een klein maar bestendig
grammaticaal instituut dan door allerlei ad-hoc-projectjes links en rechts. Dat lijkt
misschien goedkoper, maar als je de niet-rendabele aanloopfase van elk project
aftrekt, kon dat wel eens tegenvallen. Ik stel voor dat daar nog
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eens goed over nagedacht wordt.
Dat er nu toch een respectabele tweede editie van de ANS ligt, is dan ook vooral
ondanks de overheden. De redacteuren hebben veel van de kritiek op de eerste editie
(1984) ter harte genomen, talloze aanvullingen en verbeteringen aangebracht, en het
register is sterk uitgebreid. Over de derde druk wordt nog hoegenaamd niet gesproken,
want in Den Haag denkt men dat de ANS af is.....
Er bestaan, denk ik, twee soorten grammatica's. De ene soort vertelt wat er in een
taal allemaal te koop is, van kleine boekjes met enkel de hoofdzaken tot aan dikke
pillen met veel details. De andere soort zou eigenlijk geen grammatica moeten heten,
maar het gebeurt nu eenmaal. Het zijn de boeken die uitleggen wat een onderwerp
is, een lijdend voorwerp, een voegwoord, een bijzin. De meeste schoolgrammatica's
zijn van de tweede soort. Helaas. Er zijn karakteristieke verschillen. Waar de een
uitmunt in details en uitzonderingen, meestal inconsequent qua terminologie en met
weinig theoretische pretenties, maar vaak met verrassende observaties, daar geeft de
ander zelfbedachte duidelijke voorbeeldzinnen, de twijfelgevallen en tegenvoorbeelden
blijven buiten schot, zodat alles lijkt te passen in het systeem dat overal goed zichtbaar
is, als spataderen op een oud been. Kortom: uit de een leer je iets over taal, uit de
ander iets over taalwetenschap. De ANS is een duidelijk voorbeeld van het eerste
type, evenals de Nederlandse Spraakkunst van C.G.N. de Vooys. De ‘grammatica's’
van Tinbergen/Lulofs, van Rijpma/Schuringa/Van Bakel en van Van den Toorn zijn
voorbeelden van het tweede type. De nieuwe Grammatica van het Nederlands van
Peter van Bart, Johan Kerstens en Arie Sturm (uitg. Amsterdam University Press,
Amsterdam 1998; ISBN 90 5356 281 8; f 55) is dat eveneens. De auteurs hebben
aan de titel dan ook als ondertitel toegevoegd: ‘een inleiding’. Het is inderdaad meer
inleiding dan grammatica, ook al moet daaraan meteen toegevoegd worden, dat het
een plezierige inleiding is, een inleiding met een open oog zowel voor de traditionele
grammatica als voor de hedendaagse taalwetenschap. Ook lijken de auteurs zich wel
bewust van de bloedeloosheid van veel inleidingen, en hebben zij duidelijk geprobeerd
dicht in de buurt te blijven van de taal zelf. Als inleiding goed. Ik neem overigens
aan dat de auteurs met mij eens zijn dat het meeste uit hun boek eigenlijk
middelbare-schoolstof zou moeten zijn.
Het plezier in taal straalt ervan af in Marc De Costers Woordenboek van populaire
uitdrukkingen, clichés, kreten en slogans (uitg. Sdu, Den Haag, en Standaard
Uitgeverij, Antwerpen 1998; ISBN 90 75566 20 4; f 79,90). Een boek met heel sterke
en heel zwakke kanten. Het is een fantastische verzameling bekende en minder
bekende uitdrukkingen, een woordenboek dat je voor je genoegen zit te lezen, en
waarbij je geregeld in de lach schiet om de vele zotte of juist treffende uitdrukkingen
die er zijn. Aan de andere kant is meestal onduidelijk hoe De Coster aan zijn wijsheid
komt, heeft hij zijn bronnen slecht geraadpleegd, slaat hij de plank nogal eens mis?
Kortom: een onbetrouwbaar boek. De Coster heeft een fijne neus voor bizarre
uitdrukkingen en heeft veel verzameld, maar een serieus (spreek)woordenboek is
iets anders. Maar dat is er niet, en De Costers boek is er wel, wat een belangrijk
voordeel genoemd mag worden. Nu
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kan men even opzoeken wat er bedoeld wordt met: - Ben je in de kerk geboren?, Kip, ik heb je, en - aju paraplu. Onontbeerlijk voor wie buiten het taalgebied
hedendaags Nederlands leest of beluistert.
Minder ‘om je te benatten’ maar even nuttig is het Middelnederlands Lexicon,
samengesteld door W.J.J. Pijnenburg en T.H. Schoonheim (uitg. Schiphouwer en
Brinkman, Amsterdam 1997; ISBN 90 72872 17 7; f 49,50). Het is een sterk
uitgebreide versie van het Woordenboek Middelnederlands dat Pijnenburg in 1984,
samen met Van der Voort van der Kleij bij Het Spectrum heeft uitgegeven. Het is
van belang dat er naast het steeds weer fotomechanisch herdrukte Middelnederlandsch
Handwoordenboek van Verdam, een handzamer en goedkoper Middelnederlands
woordenboek bestaat. Uiteraard staat er minder in dan in Verdams woordenboek,
maar ook dat is verre van ‘volledig’, en de vakman zal altijd weer teruggrijpen naar
het grote tiendelige Middelnederlandsch Woordenboek, maar ondertussen is het
bescheidener Lexicon van Pijnenburg en Schoonheim uiterst praktisch voor al
diegenen die zelf Middelnederlandse teksten willen lezen.
Voor het onderzoek van het Middelnederlands, en voor de taalgeschiedenis in het
algemeen, is goed nieuws dat A.M. Duinhoven deel 2 van zijn Middelnederlandse
Syntaxis heeft doen verschijnen: De werkwoordgroep (uitg. Martinus Nijhoff,
Groningen 1997; ISBN 90 68 90512 0; f 125). Bij het verschijnen van het eerste deel
in 1988, De naamwoordgroep, is in verschillende recensies al het nodige gezegd
over de aard van dit werk. Aan de ene kant verplicht Duinhoven de hele neerlandistiek,
mediëvistiek en historische taalkunde zeer aan zich met deze fantastische
eenmansprestatie; aan de andere kant is het een weerbarstig en merkwaardig boek:
een enorme massa interessante ofschoon soms vergezochte historische ontwikkelingen
en verklaringen, maar gebaseerd op onthutsend weinig materiaal en met een
teleurstellend gebrek aan interesse voor dateringen. Hetgeen allemaal niet wegneemt
dat ons ‘apparaat’ met een belangrijk handboek is verrijkt.
Toen in 1989 het Van Dale Etymologisch Woordenboek verscheen, samengesteld
door P.A.F. van Veen in samenwerking met N. van der Sijs, was er vrij veel kritiek
uit vakkringen. De geboden etymologieën waren oppervlakkig en te vaak net niet
helemaal juist. Algemeen werd wel als een verdienste gezien dat in principe alle (niet
doorzichtig samengestelde) woorden uit de dikke Van Dale behandeld werden. De
kritiek is ter harte genomen. In 1997 is een sterk verbeterde tweede druk verschenen
(uitg. Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen; ISBN 90 6648 312 1; f 135). Van
Veen is in 1996 overleden, en Van der Sijs heeft de eindredactie van deze editie op
zich genomen. Vermelding verdient dat bij vrijwel alle woorden de datering van de
oudste vindplaats wordt vermeld. Het verschijnen van dit etymologisch woordenboek
(en vorig jaar van een nieuwe editie van De Tollenaeres bekende werk bij Het
Spectrum) is des te verheugender omdat het aangekondigde grote etymologisch
woordenboek van de Kiliaanstichting (hoofdredacteur M.L.A.I. Philippa) vooralsnog
op zich laat wachten.
Jarenlang was L. Brouwers' Het juiste woord het enige betekeniswoorden-
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boek van redelijke omvang. Brouwers publiceerde de eerste editie in 1931. Sedert
1988, de zesde druk, wordt het boek verzorgd door F. Claes, dezelfde die ook al weer
heel lang de (alfabetische) Verschueren maakt. De laatste jaren zijn er echter
concurrenten op de markt gekomen, met name het Synoniemenwoordenboek van
Riemer Reinsma (1993; een uitgave van Het Spectrum), en het Groot woordenboek
van synoniemen en andere betekenisverwante woorden (een uitgave van Van Dale,
door P.G.J. van Sterkenburg e.a.). Maar Brouwers geeft het niet op! Uitgeverij Sdu
en de Standaard Uitgeverij hebben nu de vijfde oplage van de zesde druk laten
verschijnen ‘in nieuwe spelling 1997’ (Antwerpen/Den Haag 1997; ISBN 90 75
56618 2; f 125). We zijn blij deze oude vriend, geheel aangepast aan de eisen van
de tijd, in prima conditie terug te zien.
Begin 1998 ging een nieuw tijdschrift van start: Noordzee, een door de Sdu fraai
uitgegeven blad voor taal- en letterkundigen, voor al degenen die dat zouden willen
worden, en voor elkeen die de Nederlandse taal en literatuur een warm hart toedraagt.
Prachtig. Maar het is niet verder gekomen dan jaargang 1 nummer 1. Te weinig
abonnees meldden zich aan. Bovendien was er onder de redactieleden al meteen een
fikse ruzie uitgebroken, zodat de uitgever besloot de boel maar af te blazen. Ik zou
er hier niet over spreken, als niet dit eerste en tegelijk laatste nummer een
gedenkwaardig artikel bevatte: ‘Wordt het Poldernederlands model?’, van de hand
van Jan Stroop, de bekende Amsterdamse dialectoloog. Intussen heeft Stroop zijn
denkbeelden ook in allerlei andere bladen uiteengezet, zoals in een themanummer
van Taal en Tongval, in Onze Taal, in een apart boekje Poldernederlands, dat dezer
dagen uitkomt bij Bert Bakker in Amsterdam, en in tal van radio- en
televisieuitzendingen. Iedereen heeft het erover, en Stroop doet erg zijn best om dat
zo te houden.
Waar gaat het om? Er is in de standaarduitspraak van het Nederlands een zekere
verruiming van de norm merkbaar, vooral bij de uitspraak van de zogenaamde ‘lange’
klinkers en tweeklanken. Het verschijnsel was al geruime tijd gesignaleerd voordat
Stroop er een naam aan gaf: ‘Poldernederlands’. Het betreft de min of meer
systematische verschuiving van ee, eu, oo, ei/ij, ui en au/ou. Het gevolg is dat een
woord als beetje klinkt als beitje, leuk wordt luik, groot wordt grout. En bij de
tweeklanken: tijd wordt taaid, uit wordt aut, en koud wordt kaauwd. Nu we het hier
zo opschrijven, lijkt het alsof er twee mogelijkheden zijn: -ee- tegenover -ei-, -outegenover -aauw-, maar in feite zijn er eindeloos veel nuances tussen. Enerzijds is
er de ‘klassieke’ -ee-, -ou- enzovoort, anderzijds de extreme -ei-, -aauw-, en daartussen
bestaat een scala van mogelijkheden, die allemaal gehoord worden. De ene persoon
vertoont het Poldernederlands van Stroop in sterkere mate dan de andere. Het is een
kwestie van meer en minder. Ook zonder Stroops pessimisme omtrent de standaardtaal
te delen, kan men vaststellen dat de hier bedoelde uitspraak inderdaad toeneemt. Of
misschien niet eens zozeer toeneemt, als wel meer en meer gehoord wordt in situaties
waarin ze vroeger niet gehoord werd: op radio en televisie, in onderwijssituaties, aan
de universiteit, in de Tweede Kamer. In België doet het zich tot nu toe niet voor.
Stroop betoogt dat dit ‘Poldernederlands’ bovenal gehoord wordt uit de
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mond van vrouwen, succesvolle vrouwen van tussen de dertig en veertig jaar, die
een positie verworven hebben in creatieve en artistieke beroepen. Ze komen niet
noodzakelijk uit de Randstad maar wonen overal in Nederland. Deze groep succesvolle
vrouwen, aldus Stroop, lijkt meer en meer het model te worden voor jongere
Nederlanders. Hun spraak wordt nagevolgd. Bij de jongeren zowel door de dames
als de heren.
Voorlopig is dit alles slechts gebaseerd op indrukken. Systematisch
wetenschappelijk onderzoek is er nog niet naar gedaan. Maar Stroop zou heel goed
gelijk kunnen hebben met zijn idee dat de ‘Poldernederlandse’ uitspraak van lange
klinkers en tweeklanken in sterkere mate bij vrouwen gehoord wordt dan bij mannen.
En dat het de vrouwen zijn die op dit punt de toon aangeven. Als dit inderdaad zo
is, staan we voor een opmerkelijk sociolinguïstisch feit: bijna altijd en overal zijn
het de mannen die de voortrekkers zijn van vernieuwingen die afwijken van de
standaardtaal, maar deze keer lijken het de vrouwen te zijn die het voortouw nemen.
Indien dit juist is, weerspiegelt het ongetwijfeld de centraler rol die de geëmancipeerde
vrouw in de samenleving heeft ingenomen. Zoiets viel te verwachten, maar het is
boeiend om te zien hoe die emancipatie zich ook werkelijk gaat aftekenen in de
taalgeschiedenis.
De hier bedoelde uitspraak van lange klinkers en tweeklanken is op zichzelf niet
nieuw. In allerlei dialecten, vooral Hollandse stadsdialecten, werden die klanken al
heel lang gehoord. Wat nieuw is, is dat ze vroeger plat genoemd werden, terwijl ze
thans min of meer geaccepteerde spraak zijn, althans wanneer ze in lichte mate
optreden en niet al te extreem gearticuleerd worden. Gemeten naar de AN-norm van
1950 voldoet deze uitspraak niet. Of men daarover zo dramatisch moet doen als
Stroop, is een andere zaak. Naarmate men ouder wordt, is het moeilijker om aan
taalverandering te wennen.
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Eeuwige vragen?
Over Mooi, maar dat is het woord niet van Rutger Kopland
Kroniek van de poëzie
Erik Spinoy (Luik)
Aan de Universiteit van Amsterdam wordt in de loop van dit academisch jaar een
vak gedoceerd onder de titel ‘Basispakket moderne letterkunde: literatuur na
Wereldoorlog II’. In de studiegids van de universiteit vindt men een korte lijst met
‘Primaire literatuur’ bij dat vak. Daarop figureert onder meer de gedichtenbundel
Een lege plek om te blijven van Rutger Kopland. Die staat er naast Boons
Kapellekensbaan, Hermans' De tranen der acacia's, Reves Nader tot u en Luceberts
Apocrief. De analfabetische naam. Blijkbaar krijgt hij dezelfde ‘klassieke’ status
toegekend waarvan ook de andere genoemde werken genieten.
In de door de Leuvense hoogleraar Hugo Brems samengestelde bloemlezing
Dichters van deze tijd. 25ste druk. De Nederlandstalige poëzie na 1960 (1994) staan
maar liefst twaalf gedichten van Kopland. Kopland krijgt er daarmee twee meer dan
Claus, drie meer dan Lucebert en vier meer dan Faverey. De belangrijkheid van een
dichter in de ogen van een bloemlezer is recht evenredig aan het aantal gedichten
dat van die dichter in de bloemlezing wordt opgenomen. Brems vindt Kopland dus
een belangrijker dichter dan Claus, Lucebert en Faverey.
Het zijn twee voorbeelden die iets zeggen over de prominente plaats die Kopland
momenteel bekleedt in de canon van de moderne Nederlandse literatuur. Ik schrijf
met nadruk momenteel, omdat een canon natuurlijk samengesteld wordt in
overeenstemming met de op een gegeven moment dominante opvattingen over en
verwachtingen ten aanzien van literatuur. Als die opvattingen veranderen, dan vaak
ook de plaats van een auteur in de canon. Die plaats wordt permanent herijkt, al was
het maar om ze nog eens te bevestigen: ja, hij/zij is werkelijk een van onze grote
auteurs. Met name nieuwe boekpublicaties en verjaardagen geven daar vaak extra
aanleiding toe.
Dergelijke aanleidingen zijn er ook bij Kopland: de dichter wordt er komend jaar
vijfenzestig, eind vorig jaar publiceerde hij een nieuwe bundel: Tot het ons loslaat,
die zoals de meeste van Koplands bundels al meteen verschillende herdrukken mocht
beleven, en begin dit jaar verscheen Mooi, maar dat is het woord niet, een bundeling
van de collegeteksten die Kopland schreef naar aanleiding van zijn gastschrijverschap
aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Over dat laatste boek wil ik het in deze bijdrage uitgebreider hebben.
Mooi, maar dat is het woord niet bestaat uit vijf ‘Hoorcolleges’, lecturen door Kopland
van werk van jongere Nederlandstalige dichters (Esther Jansma, Frank Koenegracht,
K. Michel, Tonnus Oosterhoff en Martin Reints), waaraan gekoppeld
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de schriftelijke reacties van elk van die dichters op die lectuur, en uit twee
‘Aulalezingen’: een over Koplands eigen poëzie en poëzieopvatting, de tweede over
werk en poëtica van de vorig jaar overleden Vlaamse dichter Herman de Coninck.
De rode draad die Kopland zelf door elk van de door hem geschreven stukken ziet
lopen, heet ‘poëtica’: in het ‘Woord vooraf’ kondigt hij aan dat hij telkens op zoek
wil gaan naar de poëtica van de besproken dichters. In de praktijk van dit boek pakt
dat echter anders uit. Dat is wellicht mede een gevolg van het feit dat Kopland over
dichters schrijft die hij zegt te waarderen of zelfs te bewonderen. De dingen die hem
bij deze dichters aanspreken, blijken bij nader toezien telkens bekende
Kopland-obsessies te zijn. Anders gezegd, in de gedichten van de besproken dichters
ziet hij al dan niet terecht aspecten van zijn eigen poëtica bevestigd en gerealiseerd.
Zodat Mooi, maar dat is het woord niet onbedoeld meer over Kopland zegt dan over
Jansma et alii. De eerste ‘Aulalezing’ laat dat trouwens goed zien: wat Kopland daar
zegt over zijn eigen poëtica, stelt de lezer vast, was hij eerder, verspreid over de vijf
voorgaande essays, al geregeld tegengekomen.
Lezen we Koplands teksten uit Mooi, maar dat is het woord niet inderdaad als een
reeks beschouwingen over zijn eigen poëticale opvattingen, dan laten zich twee
dingen vaststellen. Ten eerste, dat die opvattingen niet coherent zijn. Ten tweede,
dat er niettemin een aantal krachtlijnen in kunnen worden onderscheiden - gedachten
die zo vaak en met zoveel aandrang terugkeren, dat ze voor Kopland kennelijk wel
als fundamenteel gelden.
Zoals wel meer poëtica's is ook die van Kopland een assemblage van feitelijk
incongruente elementen. Zo vindt men in Mooi, maar dat is het woord niet niet zozeer
uitspraken als wel een algemene houding, een ‘habitus’ die een
romantisch-expressieve poëtica lijkt te verraden. In die richting wijst onder meer het
feit dat Kopland als biografisch persoon wel erg nadrukkelijk aanwezig is in dit boek:
hij vertelt over zijn psychiatrische praktijk, zijn familie, een reis naar Amerika, zijn
eerste ontmoeting met Herman de Coninck, zijn kennismaking met de poëzie in de
vorm van een liedje dat in de huiselijke kring werd gezongen, et cetera. Elders lijkt
hij zich aan te sluiten bij de romantische opvatting dat poëzie als uitdrukking van
gevoelens kan worden beschouwd (p. 151). Voorts blijkt hij groot belang te hechten
aan de ontroering die poëzie vermag te veroorzaken. Hij is bijvoorbeeld niet te beroerd
om toe te geven dat het Egidius-lied ‘de tranen naar mijn ogen’ (p. 157) jaagt integendeel: poëzie die een dergelijke ontroering veroorzaakt, kan op zijn bijval
rekenen. Ten slotte beproeft hij een enkele keer (zij het met de nodige ironie) de
romantische opvatting van poëzie als een middel tot ‘hogere’ kennis - kennis van
het ‘absolute’.
Daarnaast vertoont Koplands poëtica sporen van een soms haast naïeve realistische
poëtica. Die spreekt met name uit zijn taalopvatting: ‘Woorden hebben inhouden,
zij verwijzen naar dingen, waarnemingen en gevoelens... woorden beschrijven de
ruimte, volgordes van woorden beschrijven de structuur
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van gebeurtenissen, enz., enz.’ (p. 83-84, mijn cursief) Die opvatting wordt
geformuleerd in de bespreking van een gedicht van Tonnus Oosterhoff, en het kan
dan ook niet verbazen dat Kopland dit gedicht even verderop karakteriseert als ‘een
verslag van de verdwaaldheid in de taal... Het verslag is... heel precies, indrukwekkend
precies in de beschrijving van de onmacht om precies te zijn.’ (p. 89, mijn cursief)
Maar verreweg de meeste uitspraken zijn ontleend aan de modernistische traditie,
die dan ook het grootste gedeelte van de twintigste-eeuwse poëzie heeft gedomineerd.
Om redenen van economie parafraseer en resumeer ik: in een gedicht vallen vorm
en inhoud samen (p. 11), een gedicht is niet belangwekkend door de mededelingen
die het doet, maar door de niet-parafraseerbare ‘wijze waarop’ (p. 12, 21, 91, 173)
het die mededelingen doet, niet het ik van de dichter is belangrijk maar het ik van
het gedicht (p. 11-12, 21-22, 24, 173), een gedicht staat ‘op zichzelf’ (p. 23-24), een
gedicht drukt geen werkelijkheid uit maar schept zélf een werkelijkheid (p. 151),
een gedicht kan worden beschouwd als de ‘objectieve’, ‘ontindividualiserende’
vertaling van een emotie in een vorm (p. 22, 24, 173), een gedicht moet niet worden
beoordeeld op zijn bedoelingen maar op de doelmatigheid van de talige
verwezenlijking (p. 23), poëzie schept nieuwe, verrassende betekenissen en verleent
de werkelijkheid een nieuwe glans (p. 108, 151).
De meeste van deze uitspraken hernemen bekende stellingen en uitspraken van
grote namen uit de geschiedenis van de modernistische poëzie. Naar sommige daarvan
wordt hier ook expliciet verwezen: Nijhoff en Kouwenaar, Auden, Eliot en Stevens.
Koplands kennis van de modernistische theorievorming maakt echter wel een nogal
tweedehandse, ja armoedige indruk. Zo heeft hij zwaar geleund op Bronzwaers Lessen
in lyriek en Sötemanns Over poëtica en poëzie, wat hij trouwens erkent. Typerend
is dat eenzelfde (aan Sötemann ontleend) Auden-citaat in dit toch niet al te dikke
boek maar liefst vier keer wordt gebruikt (p. 6, 11, 43, 111). Dat wijst niet op weelde.
De nogal oppervlakkige assimilatie van bestaande poëticale opvattingen kan het
gebrek aan coherentie van Koplands poëticale uiteenzettingen helpen te verklaren.
Mooi, maar dat is het woord niet bevat inderdaad nogal wat interne tegenspraken.
Zo staat de 19de-eeuws romantisch aandoende nadrukkelijke aanwezigheid van de
persoon Kopland haaks op de modernistische tendens tot ‘onpersoonlijkheid’ en
‘ontindividualisering’ waar hij zich nochtans bij zegt aan te sluiten. Of botsen zijn
realistische uitspraken (de tekst als beschrijving van de werkelijkheid) frontaal met
de modernistisch-autonomistische (de tekst als werkelijkheid op zich).
En nog iets anders: Koplands voornaamste bron van inspiratie is zoals gezegd het
modernisme. Nu staat dat modernisme al tijden stevig ter discussie, om niet te zeggen
dat de theoretische planken die het schragen wormstekig en vermolmd zijn. Een
enkele keer blijkt Kopland zich daarvan bewust te zijn. Zo geeft hij toe dat de
modernistische gedachte dat een van de functies van poëzie het creëren is van een
nieuwe visie op de werkelijkheid ‘een oud en misschien al versleten adagium’ (p.
108) is. Waarop hij dat adagium toch maar gebruikt in

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1999

56
zijn bespreking van Martin Reints. Het is symptomatisch: verder dan het modernisme
is Kopland niet geraakt. Er is dan ook een hele reeks kwesties die recent door het
postmodernisme op de poëtische agenda werden geplaatst en waartegenover Kopland
geen positie kiest: intertekstualiteit, het verdwijnen van het subject en daarmee ook
van de auteur, de onleesbaarheid van teksten, et cetera. Ik beweer niet dat Kopland
a priori met de postmodernistische inzichten zou moeten instemmen. Ik beweer alleen
dat hij er niet zonder meer aan voorbij kan gaan. Zo wordt het modernistische axioma
van de tekst ‘op zich’ brutaalweg tegengesproken door de postmodernistische
intertekstualiteitsgedachte. Maar Kopland heeft hierover, ook in dit ‘poëticale’ boek,
blijkbaar niets mede te delen.
Paradoxaal genoeg stoten we hier wellicht op een van de verklaringen voor het
ruime publiekssucces van deze dichter: Kopland als minder radicale, misschien zelfs
enigszins opportunistische voortzetter van een allang ingeburgerd lokaal modernisme,
i.e. van de lijn Nijhoff - Kouwenaar - Faverey. Het Kopland-principe zou in dit licht
geformuleerd kunnen worden als: ‘Mag het wat minder zijn?’ Minder strenge
‘onmenselijkheid’, minder hermetisme, minder provocatie en epateren van de
bourgeois, minder risico, minder vernieuwing en radicaal experiment, minder
theoretische rigueur. Een light versie voor het grote publiek van wat toch al niet meer
zo nieuw was. Logisch daarom ook dat Kopland vooral bij een aantal meer
‘gespecialiseerde’ lezers en bij nogal wat collega-dichters de wind van voren krijgt.
Het ontbreekt Koplands theorievorming over poëzie dus aan coherentie, al moet dit
oordeel meteen ook weer genuanceerd worden.
Om te beginnen is een poëtica zelden volstrekt coherent: elk dichter construeert
zich een (vaak weinig systematisch) dichterlijk systeem met het wrakhout van
overgeleverde ‘inzichten’ en eventueel ook met nieuw timmerhout. Bovendien is de
poëtica van nogal wat dichters permanent in ontwikkeling, en alleen al daardoor
nauwelijks tot een sluitend systeem te ordenen.
Daarnaast zijn er wel degelijk een aantal punten waar Kopland in Mooi, maar dat
is het woord niet keer op keer op terugkomt en die derhalve, anders dan bijvoorbeeld
de citaten van Auden en Eliot, wel degelijk tot zijn diepste overtuigingen met
betrekking tot de poëzie moeten behoren.
Die opvattingen zijn niet zo moeilijk te reconstrueren. Poëzie, zegt Kopland, moet
een bepaalde existentiële visie uitdrukken - een visie op het lot van de mens (p. 24,
110), ontdaan van elke sociale, historische en culturele wisselvalligheid: ‘zo is het,
zo was het, en zo zal het altijd zijn’ (p. 109). Wat alle mensen met elkaar gemeen
hebben, is hun bestaan als uniek maar kortstondig ‘er-zijn’ (‘ik ben er nu, even’ (p.
24)), zonder vooraf gegeven betekenis of doel (‘Moeder Natuur... maakt en breekt
en God mag weten waarom.’ (p. 110)), in fundamentele eenzaamheid en
onherroepelijk onderworpen aan de aftakelende werking van de tijd (p. 155).
Eenzaamheid, verlies, vergankelijkheid, vanitas (p. 21-22, 110, 174-175) - het zijn
‘dingen waarvan ik denk dat ze ons allemaal aangaan.’ (p. 166)
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Het bijzondere aan een gedicht, zegt Kopland, is dat het die visie niet direct, op een
logisch-rationele manier meedeelt aan de lezer, maar dat het hem die laat ervaren.
Het gedicht moet de visie aan de lezer opdringen met een ‘indringende kracht’ (p.
22) - moet het besef wekken: ‘zo is het’ (p. 21, 22, 109, 174). Dat besef blijft
doorgaans impliciet. Kopland omschrijft het als ‘een gedachteloos denken’ (p.
108-109), dat de vorm aanneemt van een ambivalent maar toch overwegend
aangenaam gevoel: een ‘verdrietig geluksgevoel’ (p. 175), een ‘gelukkige melancholie’
(p. 176).
Dit gevoel confronteert de lezer met de pijnlijke feiten, maar is toch troostvol: ‘Er
is geen troost en dat is troost.’ (p. 178) Hoe kan dat nu? Doordat het gedicht weliswaar
het besef van vergankelijkheid aanscherpt, maar juist daardoor het bestaan intensiveert
(p. 21, 174, 179). Doordat het het besef van fundamentele eenzaamheid en
uitgeleverd-zijn in een onverschillige wereld onderstreept, maar tegelijk ook
draaglijker maakt, omdat de lezer beseft dat het ‘door de dichter met hem wordt
gedeeld.’ (p. 174)
Dat een gedicht erin slaagt de genoemde ‘ontroering’ (p. 5) op te wekken, is niet
te danken aan de in het gedicht gedane mededelingen, maar aan ‘de techniek, de
vorm, de manier waarop dit mechaniek van woorden, klanken, melodietjes, ritmes
in elkaar is gezet.’ (p. 21) De formele organisatie van het gedicht zorgt voor een
indirecte uitdrukking van de visie in een vorm, met als effect op de lezer dat die de
visie niet zozeer begrijpt als wel, onwillekeurig (‘Ik kan niet anders dan...’ (p. 49)),
ervaart. Logischerwijze geeft Kopland overal in Mooi, maar dat is het woord niet
blijk van een bijzondere aandacht voor de techniek, ‘de trucs’ (p. 151) van de dichter:
doelmatig, suggestief gebruik van verschillende taalregisters,
perspectiefveranderingen, het werken met wit en enjambementen, klank en ritme,
woordkeus, et cetera.
Samenvattend: dankzij de techniek lost de dichter zijn existentiële visie zó in het
gedicht op dat ze de lezer tot ervaring wordt. Dit is een (in grote trekken eveneens
modernistische) opvatting die het al enkele tientallen jaren goed doet in de
Nederlandstalige poëzie. Koplands poëtica ziet er ook hierdoor nogal déjàvu uit,
maar tot daar aan toe: een dichter heeft nu eenmaal recht op zijn poëtica, die hij
ouderwets degelijk dan wel revolutionair vernieuwend kan willen.
Waar ik het moeilijker mee heb, is dat Kopland deze poëtica tot de poëtica uitroept.
Hiermee negeert hij de fundamentele historische en culturele diversiteit van wat
onder ‘poëzie’ kan worden verstaan, én de niet te overbruggen poëticale verschillen
tussen dichters, ook al opereren die in hetzelfde tijdsgewricht en in dezelfde cultuur.
Zijn visie op poëzie is met andere woorden statisch en essentialistisch Koplandocentrisch. Typerend is een uitspraak als deze: ‘Ik geloof eigenlijk dat alle
poëzie, overal en altijd, deze vraag najaagt.’ (p. 125) Bedoeld zijn de hoger besproken
‘existentiële’ vragen van het soort ‘Waar zijn wij?’, de ‘eeuwige vragen’ (p 160) die
de dichter Kopland zich stelt. Alle, overal, altijd, eeuwig: statisch en essentialistisch.
En hoe die onveranderlijke essentie eruitziet - Kopland ‘gelooft’ dat hij het weet.
Juist dit maakt dat Kopland in zijn lecturen van Jansma, Oosterhoff en de
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anderen zoals gezegd vooral naar Kopland zoekt. Of nog: hij zoekt bij de dichters
die hij leest naar andere manieren om in wezen hetzelfde te doen wat hij zelf doet.
Terwijl Kopland aan het begin van Mooi, maar dat is het woord niet toch had beloofd
om ‘onbevooroordeeld’ naar de ‘door mij veronderstelde poëtica’ (p. 7) van de
dichters in kwestie op zoek te gaan, waarbij hij wou uitgaan van een acceptabele
omschrijving van ‘poëtica’ als: ‘een conglomeraat van wereldbeeld, mensbeeld,
doelstellingen, methoden om die doelstellingen te bereiken, maatstaven waaraan je
afmeet of dat is gelukt.’ (p. 163-164) Dat hij die belofte niet inlost is begrijpelijk:
het zou een erkenning inhouden dat er radicaal andere visies op poëzie (met volstrekt
andere doelstellingen, methoden en maatstaven) en bijgevolg ook volstrekt
incommensurabele soorten poëzie bestaan. Soorten poëzie ook die hij ten enenmale
ongenietbaar vindt, die hij afwijst en bestrijdt, die hem verontrusten omdat ze een
negatie vormen van zijn eigen poëtica. Een erkenning, derhalve, dat achter het woord
‘poëzie’ een historisch en cultureel veranderlijke werkelijkheid van onverzoenbare
heterogeniteit, misverstand, strijd, machtswil schuilgaat. Tot het zetten van die stap,
en daarmee ook: tot het opgeven van elke universele aspiratie met betrekking tot zijn
eigen poëzie en poëzieopvatting, is Kopland duidelijk niet bereid.
Rutger Kopland, Mooi, maar dat is het woord niet. Geschreven gesprekken met
Esther Jansma, Frank Koenegracht, K. Michel, Tonnus Oosterhoff, Martin Reints.
Amsterdam, G.A. van Oorschot 1998, f 34,90.
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Boekbesprekingen en aankondigingen
Hugo Ryckeboer: Het Nederlands in Noord-Frankrijk. Sociolinguïstische,
dialectologische en contactlinguïstische aspecten. Vakgroep Nederlandse
Taalkunde, Universiteit Gent, Blandijnberg 2, 9000 Gent. 1997. 300 blz.
ISBN 90 74273 11 4.
We bevinden ons in het Franse département du Nord, waar nog enkele duizenden
autochtonen een dialect van het Nederlands spreken. Wie de route Sint-Winoksbergen,
Kassel en Belle volgt, ken hier en daar met sommige ouderen op of van het platteland
een woordje West-Vlaams wisselen. Aan dit Franse West-Vlaams heeft Hugo
Ryckeboer zijn proefschrift gewijd. Het bevat twaalf artikelen, waarvan er elf eerder
werden gepubliceerd. Van deze elf zijn er vijf tussen de twintig en vijfentwintig jaar
geleden verschenen en zes tussen de zes en veertien jaar geleden. Afgezien van het
grote twaalfde artikel (120 pagina's) over Nederlandse lexicale elementen in de
Noord-Franse dialecten, hebben we hier dus een betrekkelijk oud boek voor ons
liggen.
Na het Woord vooraf en een Globaliserende samenvatting volgen de twaalf artikelen
in drie delen. Uit het taalsociologische deel (50 pagina's) blijkt onder andere dat het
West-Vlaams niet meer aan de jonge generaties wordt doorgegeven. Van de generatie
van de ouders beheerst slechts een kwart het dialect nog min of meer. Verder blijkt
dat de verfransing van de vrouwen vrijwel onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog
is begonnen, terwijl mannen pas vanaf de jaren dertig zijn gaan verfransen. In het
dialectologische deel (53 pagina's) wordt onder meer duidelijk gemaakt dat het in
het département du Nord gesproken dialect afwijkt van het West-Vlaams dat in de
naburige provincie West-Vlaanderen nog volop wordt gesproken. Het Franse
West-Vlaams, verstoken van de invloed van het Algemeen Nederlands en van de
Brabantse expansie, heeft archaïsche trekken. Het bevat verschillende
Middelnederlandse relicten die in andere Neder-landse varianten niet (meer)
voorkomen, zoals het persoonlijk voornaamwoord soe (derde persoon vrouwelijk
enkelvoud) en het preteritumsuffix -ede bij zwakke werkwoorden. Mede hierdoor is
de studie van dit dialect van groot belang voor de historische Nederlandse taalkunde
in het algemeen en de Nederlandse dialectologie in het bijzonder. De
contactlinguïstische aspecten komen aan bod in het derde deel (167 pagina's). De
studie van het taalcontact tussen de Nederlandse en Noord-Franse dialecten bevestigt
de historisch ruimere aanwezigheid van de eerste in de regio Nord-Pas de Calais.
De Noord-Franse, Picardische dialecten blijken verschillende lexicale elementen van
Nederlandse origine te bevatten. Het boek wordt afgesloten met een Resumé
globalisant des articles en bevat in bijlage de Grondkaart van het Picardisch
taalgebied.
Ondanks het feit dat we hier met een zeer gevarieerd en uitermate boeiend boek te
maken hebben, valt het te betreuren dat het met name op taalsociologisch
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gebied weinig recente gegevens bevat. Wat er het laatste decennium met het
autochtone West-Vlaams is gebeurd, blijft daardoor in nevelen gehuld. Als we de
door Ryckeboer uitgezette lijnen doortrekken, lijkt het erop dat de Franse taalpolitiek
die er, zoals hij opmerkt, gedurende twee eeuwen op gericht was de minderheidstalen
uit te roeien, haar doel heeft bereikt. Het ziet er immers naar uit dat de
Nederlands-Franse taalgrens binnen niet al te lange tijd volledig gelijk zal lopen met
de staatsgrens tussen het département du Nord en de provincie West-Vlaanderen.
De auteur wijst er echter op dat er in Noordwest-Frankrijk wel een mooie toekomst
ligt voor het Nederlands als vreemde taal, dankzij de taalhistorische achtergrond van
deze streek en de onmiddellijke nabijheid van het Nederlandse taalgebied. Wie de
route Dunkerque, Lille, Valenciennes volgt, kan hier en daar met sommige jongeren
in of van de stedelijke agglomeraties een woordje Algemeen Nederlands wisselen.
Jan Pekelder (Parijs)

Leopold Decloedt, Wilken Engelbrecht (red.) (1997). Didactiek van de
Nederlandse Taal en Cultuur in Midden- en Oost-Europa. Didaktika jazyka
a kultury nizozemštiny ve střední a východní Evropě. Olomouc, Uitgeverij
van de Palacký Universiteit. 184 blz. ISBN 80-7067-738-4.
Zdenka Hrnčířová, Hanny Visser (red.) (1997). 75 jaar neerlandistiek in
Praag. De verhouding Tsjechië-Nederland-Vlaanderen door de eeuwen
heen. Praag, Karelsuniversiteit. 230 blz.
Didactiek van de Nederlandse Taal en Cultuur in Midden- en Oost-Europa (DNTC)
bevat de teksten van de 24 lezingen gehouden tijdens het regionale colloquium
neerlandicum dat van 17 tot en met 20 mei 1995 in Olomouc (Tsjechië) plaatsvond.
Op datzelfde colloquium werd Comenius. Vereniging voor Neerlandici van Middenen Oost-Europa opgericht, waarvan de statuten naast de lijst van deelnemers aan het
colloquium achteraan in de bundel worden opgenomen. Comenius heeft o.a. tot doel
het bevorderen van de communicatie tussen de verschillende afdelingen Nederlands
in Midden- en Oost-Europa en de verdere professionalisering van de neerlandistiek
in de regio. Daarom werd besloten een wetenschappelijke reeks uit te geven, de
AMOS-reeks, waarvan DNTC het eerste deel is. Deze uitgebalanceerde bundel
beantwoordt m.i. overtuigend aan de bovengenoemde doelstellingen.
Gezien de uiteenlopende onderwerpen werden de bijdragen gegroepeerd rond vier
thema's:
- literatuurwetenschap, met o.a. bijdragen over de invulling van de literaire
colleges, bijvoorbeeld hoe hodiëcentrisch (= gericht op het heden) de literaire
colleges moeten/mogen zijn (O. Krijtová), hoe oudere literaire teksten in de
colleges behandeld moeten worden (S. Kiedroń), en een bijdrage over de positie
van het Afrikaans in het studieprogramma van de Wroclawse universiteit (J.
Koch);
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- taalwetenschap contrastief aangepakt, met drie interessante, op de praktijk
gerichte bijdragen waarbij de invloed van het Duits als T2 op het Nederlands
als T3 onder de taalkundige loep wordt genomen (A. Brycht, J. Novakovič, E.
Majewska), een bijdrage over de Nederlandse lexicologie en fraseologie in de
didactiek (Z. Klimaszewska) en een bijdrage over partikels (H. Kasal);
- leermiddelen - evaluatie van het geleerde, waarbij het uitwisselen van ideeën
en gedachten over het hoe en het wat van NVT vooropstaat. In dat onderdeel
vindt men artikelen over de in Midden- en Oost-Europa opgedane ervaringen
met (NT2-)leermethodes, bv. de Delftse methode (K. Damakos), de audiolexicale
methode (I. Kassai-Nagy). Hiernaast zijn er ook bijdragen over het gebruik van
liedjes in het vreemdetalenonderwijs (M. Krikke), over de - in NVT ten onrechte
verwaarloosde - compensatiestrategieën (E. Zelenka). L. Decloedt ten slotte
toont op overtuigende wijze aan dat het inoefenen van de Nederlandse
grammatica gecombineerd kan worden met het overdragen van kennis van land
en volk,
- het vak Nederlands in volle ontwikkeling, waarin de moeilijkheden en/of
mogelijkheden van de neerlandistiek in Boekarest, Brno, Olomouc en Vilnius
op een rijtje worden gezet.

Van 16 tot en met 18 maart 1997 werd ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van
de neerlandistiek aan de Karelsuniversiteit in Praag het symposion ‘De verhouding
Tsjechië-Nederland-Vlaanderen door de eeuwen heen’ gehouden. De jubileumbundel
(onder redactie van Z. Hrnčířová en H. Visser) bevat 16 lezingteksten en wordt
afgesloten met impressies van studenten en de deelnemerslijst.
Vooraf een algemene opmerking. De organisatoren van het symposion ‘waren niet
van plan een puur wetenschappelijk congres te organiseren, [ze] dachten meer aan
een ontmoeting van alle goede vrienden en collega's van [de] vakgroep’ (blz. 25).
Het ging de organisatoren dus in de eerste plaats om het vieren.
Jammer is dat er bij de bundeling geen onderscheid is gemaakt tussen zuiver
wetenschappelijke en andere bijdragen. De redacteuren hadden er ook beter aan
gedaan de teksten rond thema's te groeperen. Zodoende had de bundel ongetwijfeld
een meer coherente indruk gewekt. Verder heb ik me geërgerd aan de vele tikfouten
en aan het feit dat de lezingteksten niet bijgewerkt zijn.
Op het Praagse symposion werden de culturele, cultuurhistorische, literaire en
talige banden en contacten tussen Midden- en Oost-Europa en het Nederlandstalige
taalgebied besproken. S. Kiedroń geeft een overzicht van de banden tussen Silezië,
Bohemen en de Lage Landen rond 1600. N. Mout tekent het portret van Jacobus
Typotius, een Nederlands geleerde te Praag rond dezelfde periode. Aan de hand van
bijdragen uit twee negentiende-eeuwse Vlaamse tijdschriften gaat B. Kalla na wat
de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de taalstrijd in Vlaanderen en in
Bohemen. Verder nodigt L. Beheydt de lezer uit op ‘een verbeeld bezoek aan de
Vlaamse en Nederlandse schilderijen van de Praagse Nationale Galerie’. Ten slotte
gaat Th. Vaessens in een helder
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geschreven stuk in op de frappante overeenkomsten tussen Van Ostaijen en Kafka.
De lexicografen en de taalkundigen komen ook aan hun trekken. Terwijl S. Predota
op zoek gaat naar het oudste meertalige woordenboek met een Nederlands en een
Tsjechisch gedeelte, blikt Z. Hrnčířová terug op de Nederlands-Tsjechische
lexicografie. P. Janota schrijft over het heden en verleden van de neerlandistiek in
Praag en over zijn kennismaking met de fonetiek in Nederland.
Al met al vullen de twee gevarieerde bundels elkaar mooi aan. Het zijn goede
middelen om een overzicht te krijgen van wat neerlandici in Midden- en Oost-Europa
bezighoudt. Degenen die vooral geïnteresseerd zijn in de wetenschapper en/of
didacticus achter de neerlandicus in de regio zullen echter meer hebben aan de
Olomoucse bundel.
Philippe Hiligsmann (Luik)

Dick van Galen Last en Rolf Wolfswinkel. Anne Frank and After: Dutch
Holocaust Literature in Historical Perspective. Amsterdam: Amsterdam
University Press, 1996. 184 blz., geïll., f 29,50, ingenaaid; f 69,50, gebonden
ISBN 90 5356 182 X (geb.), 90 5356 177 3 (paper).
Jolanda Vanderwal Taylor. A Family Occupation: Children of the War
and the Memory of World War II in Dutch Literature of the 1980s.
Amsterdam: Amsterdam University Press, 1997. 211 blz., geïll., (f 49,50)
ISBN 90 5356 221 4 (geb.), 90 5356 236 2 (paper).
De belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog blijft onverminderd, zowel in
Nederland als daarbuiten. In Nederland veroorzaakte de verschijning van Nanda van
der Zees Om erger te voorkomen (Meulenhoff, 1997) maandenlang een stortvloed
van artikelen en ingezonden brieven. In de VS zijn nog steeds studenten te vinden
voor colleges over de oorlog, de jodenvervolging en de kampen. Alle reden dus om
deze twee boeken te verwelkomen voor gebruik door docenten en studenten.
Anne Frank and After bestaat uit een inleiding, zes hoofdstukken: ‘Dutch Jewry
before 10 May 1940’, ‘From Aryan Declaration to Yellow Star’, ‘Deportation or into
Hiding’, ‘The Transit Camps’, ‘The Railroad of No Return’, ‘The Paradox of Silence:
Survivors and Losers’; en ten slotte een epiloog.
Voor studenten heeft het boek veel nuttige gegevens: een chronologische
beschrijving van gebeurtenissen vóór en tijdens de oorlog, biografieën van de literaire
auteurs genoemd in het boek, een kaartje van Europa met de voornaamste kampen
waar Nederlandse joden naartoe gingen, bibliografie, bronnenlijst en index. Om de
massa historische gegevens wat persoonlijker te maken wordt elk hoofdstuk gevolgd
door een apart stukje over Anne Frank - voornamelijk herinneringen aan haar van
anderen.
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Helaas staan hier nogal wat negatieve kanten tegenover. Ondanks de suggestie van
de titel (en de achterflap) is dit niet een boek over literaire werken en hun historische
achtergrond, maar een historische schets, waarin gebruik wordt gemaakt van allerlei
verschillende bronnen: dagboeken, memoires, brieven, romans. In de inleiding
rechtvaardigen de auteurs hun keus met de vragen ‘Who can draw the line between
autobiography and fiction in the novels of, for instance, Marga Minco? Who can
decide whether the memoirs of Durlacher and Oberski, written after more than 30
years, are truthful or biased?’. Dit zijn de vragen van de historicus. De literaire kritiek
zal eerder kijken naar hoe het verleden beleefd en verwerkt, en literatuur geworden
is. In de praktijk worden de verschillende teksten in dit boek gebruikt als historische
bronnen zonder onderscheid naar aard.
De schrijvers hebben de ongelukkige behoefte om zoveel mogelijk feiten en feitjes
op te nemen, zodat hoofdstuk 1, over de Nederlandse joden voor 10 mei 1940, begint
met de zeven provinciën en de oprichting van de VOC. Het is niet te verwonderen
dat hier veel gemeenplaatsen worden geuit, vaak met onvoldoende
bronnenvermelding. De documentatie is gebrekkig tot slecht, met ontelbare passages
zoals ‘Abel Herzberg remarked...’, zonder titel of pagina. Een absurd voorbeeld komt
in de chronologie, waar bij 1943 staat: ‘November: End of Operation Reinhard’. Ik
heb geen idee wat dat voor een onderneming was, en Reinhard komt niet in de index
voor, dus men komt er ook niet achter. Het laatste hoofdstuk, 18 bladzijden over de
hele naoorlogse periode, is vrij ongenuanceerd en verward, en voor niet-Nederlanders
waarschijnlijk onbegrijpelijk.
Het taalgebruik draagt niet bij tot de toegankelijkheid van dit boek. In een discussie
over hoe de ondergang van de joden op zo massale schaal kon gebeuren wordt
opgemerkt: ‘One might say that the crime of the Nazis has not only been the murder
of the Jews, but also creating the so-called survivors' guilt’ en even verder: ‘Part of
the explanation might be inspired by a calvinistic need for guilt.’ Het lijkt mij dat de
beheersing van het Engels hier een belangrijke rol speelt, en het is jammer dat de
uitgever er niet een deskundige lezer van het Engels bijgehaald heeft.
Jolanda Taylor heeft een veel nauwere en specifiekere invalshoek gekozen, zoals
de ondertitel al aangeeft. Maar die nauwe focus blijkt heel ruime en verhelderende
perspectieven te bieden. Een zorgvuldig en gedetailleerd inleidend hoofdstuk bespreekt
de lange nasleep van de gebeurtenissen van 1940-45, hoe die nasleep in de jaren
tachtig duidelijk van aard veranderde, en hoe die jaren ook een grote hoeveelheid
nieuwe boeken produceerden. Taylor spreekt van een ‘continuüm van overlevenden’,
te beginnen met overlevenden van de holocaust en voormalige verzetsmensen, maar
nu ook anderen zoals kinderen van overlevenden en van collaborateurs, en ten slotte
ook overlevenden van Japanse kampen in Indonesië.
Hoofdstuk 2 ‘Anton's Story’ is een grondige bespreking van Mulisch' De Aanslag,
waaruit blijkt hoezeer alle nieuwe preoccupaties van de jaren tachtig hierin spelen:
de verschillende categorieën van slachtoffers, de verantwoordelijkheid van het verzet,
het kind van de collaborateur, de functie van de herinnering
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in het algemeen, en het onderdrukken van traumatische herinneringen. Hoofdstuk 3,
‘Innocent Children’, behandelt twee andere voor die periode karakteristieke romans,
Minco's De glazen brug en Van Dantzigs Voor een verloren soldaat.
Hoofdstuk 4, ‘Language is the Landscape of History: Armando and the History
of Enmity’ geeft een nauwkeurige analyse van Armando's verkenning van de taal
van het oorlogsverhaal, waarin begrippen als goed en fout, vijand en medeplichtigheid,
de schuld van het landschap (waar een kamp is gebouwd) worden onderzocht,
binnenstebuiten gekeerd, en traditionele verwachtingen onderuitgehaald. Hoofdstuk
5, ‘Judgement, Justice, and other Collaborations’ gaat over verhalen van kinderen
van collaborateurs, en hoofdstuk 6, ‘Distant Cousins’, over Jeroen Brouwers' Bezonken
Rood en de daaropvolgende reacties van Rudy Kousbroek en andere overlevenden
van de Japanse kampen. In haar ‘acknowledgements’ merkt Taylor op dat delen van
dit boek eerder gepresenteerd zijn op conferenties; die lezingen waren overigens
maar een bescheiden voorproefje voor de synthese die, vooral in de laatste twee
hoofdstukken, uit de verschillende boeken tevoorschijn komt. Binnen het debat over
waarheid en fictie gaat het hier over iets veel interessanters, namelijk het her-vertellen
van historische gebeurtenissen vanuit verschillende persoonlijke perspectieven, in
een voortdurende dialoog met publieke discussies. Taylor stelt dat the ‘family
occupation’ van de titel - de bezetting van het gezin en de bezigheid, de taak, van
het gezin - in elk van deze boeken over kinderen, zich ontwikkelt tot een preoccupatie
met het Gezin van Nederland, de Nederlandse identiteit, wat die is en wie daarbij
hoort.
Extramurale docenten blijven vragen om meer vertalingen van Nederlandse
literatuur. Studies over die literatuur in andere talen zijn daarbij een waardevolle
‘propaganda’. Amsterdam University Press heeft een belangrijke bijdrage geleverd
aan de verspreiding van de Nederlandse literatuur in het Engels.
Anneke Prins (New York)

Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd
1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Teksten met inleiding en
commentaar. Hoofdredactie: Riet Schenkeveld-van der Dussen.
Amsterdam, Amsterdam University Press, 1997. 970 pp., ill., (f 99,50)
ISBN 90-5356-268-0
Zesentwintig auteurs hebben aan dit monumentale boek meegewerkt. Samen leverden
zij 157 bijdragen, waarvan er 155 aan evenzoveel verschillende schrijfsters zijn
gewijd. In twee bijdragen worden groepjes (van respectievelijk veertien en drie)
schrijfsters onder de aandacht gebracht. Na een biografisch ‘portret’, waarin bij
voorkeur ook de omgeving van de schrijfster, haar eventuele (meestal mannelijke)
mentoren, haar relaties met andere vrouwen, het geïntendeerde publiek en de
beoefende genres worden belicht, volgen in alle bijdragen, telkens door een kort
interpreterend commentaar ingeleid, enkele uit
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het werk van de auteur geselecteerde teksten of tekstfragmenten. Het boek functioneert
op die manier als een bloemlezing én als een literair-historisch overzicht.
Chronologisch naar het (soms slechts bij benadering te bepalen) geboortejaar
geordend, overspannen de 157 bijdragen immers drie eeuwen Nederlandse
‘vrouwenliteratuur’: van Anna Bijns tot Virginie Loveling. De Vlaamse Loveling is
de hekkensluiter en dus niet de Hollandse ‘Elise van Calcar’, zoals het titelblad
merkwaardigerwijze doet verwachten. Virginie, in 1836 geboren, is inderdaad de
‘jongste’ en (zij is in 1923 overleden) ook de ‘laatst’ levende van de verzamelde
auteurs.
De behandeling van door vrouwen geschreven literatuur als een aparte categorie
en de begrenzing tot ca. 1850 worden in de inleiding, die door Riet Schenkeveld-van
der Dussen, Karel Porteman en Piet Couttenier is geschreven, historisch gemotiveerd.
In het begin van het overschouwde tijdperk werden vrouwen die zich met literatuur
inlieten door hun mannelijke collega's én door henzelf als iets bijzonders ervaren,
als vreemde eenden in de bijt, die om hun kunst speciale aandacht en waardering
verdienden. Tegen het eind van de behandelde periode werd de deelname van vrouwen
aan het literaire leven, door de kwantitatieve toename ervan en als gevolg van een
proces waarin vrouwen zich steeds meer genres eigen wisten te maken en zich steeds
vaker als beroepsschrijvers gingen manifesteren, een gewone, vanzelfsprekende zaak.
De bewondering voor het uitzonderlijke van vrouwenliteratuur kon vervolgens worden
afgelost door de depreciatie van als typische vrouwenliteratuur beschouwde genres,
zoals de huiselijke roman bijvoorbeeld, tot subliteratuur.
Met en zonder lauwerkrans is veel meer dan een literaire portrettengalerij. Met
name door de bijzondere aandacht voor contextuele aspecten documenteren en
illustreren de verschillende bijdragen het hierboven vermelde integratie- en
emancipatieproces. Dat geldt althans voor Nederland, vanaf de zeventiende eeuw.
Voor Vlaanderen is een en ander veel minder langs lijnen van geleidelijkheid te
traceren. Het begint er groots en veelbelovend, in de zestiende eeuw, met auteurs als
Anna Bijns, Eleonora Carboniers, Katharina Boudewijns en Johanna Othonia: Bijns
die niet alleen in het religieus-polemische genre heeft uitgemunt, maar het héle
thematische palet (ook het amoureuze en het zotte) van het rederijkersrefrein
beheerste; Carboniers, de vrouw van Lucas d' Heere, die als de eerste van haar
seksegenoten de nieuwe sonnetvorm in het Nederlands beproefde; de zelfstandige
en ondernemende Boudewijns, de eerste schrijfster die zelf haar werken drukken liet
en de humanistisch gevormde Gentse dichteres Othonia, die met de publicatie van
haar twee Latijnse verzenbundels evenwel tot 1616-17 heeft gewacht. Op deze
zestiende-eeuwse lente is in de zeventiende en achttiende eeuw in de Zuidelijke
Nederlanden echter geen rijke, veelkleurige zomer gevolgd. De gedifferentieerde
posities die schrijfsters in het Noord-Nederlandse literaire veld wisten in te nemen,
contrasteren sterk met het eenvormige patroon waarin hun veel minder talrijke zusters
in het Zuiden gevangen zaten. Kwantitatief en kwalitatief maakten religieuzen,
begijnen en zogenaamde ‘geestelijke dochters’ er de dienst uit: laat men de veertien
Brugse rederijkersvrouwen die in 1700 en 1709 even met hun mannen mee mochten
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doen (zie pp. 347-348) buiten beschouwing, dan tel ik op de 24 Zuid-Nederlandse
(tegenover negentig Noord-Nederlandse!) schrijfsters die in de zeventiende en
achttiende eeuw te situeren zijn niet minder dan 21 religieuzen en semi-religieuzen.
De door hen beoefende genres zijn het vrome lied en de, vaak op last van een
biechtvader aangelegde, religieuze autobiografie. In de rederijkerskamers, de plaats
waar men moest zijn om ook profane literatuur op enig niveau beoefend te zien
worden, hebben vrouwen kennelijk maar een marginale rol gespeeld. De uitzondering
op de regel was de Antwerpse Barbara Ogier, die in het laatste kwart van de
zeventiende eeuw met haar tragedies en allegorische gelegenheidsspelen volwaardig
en succesvol meedeed. Eerst de negentiende eeuw brengt de burgerlijke
vrouwenliteratuur in het Zuiden definitief op gang en, onder meer door Virginie
Loveling, ook op maatschappelijk-emancipatorisch gebied, bij de tijd.
Met nadruk wordt er in de inleiding op gewezen dat Met en zonder lauwerkrans
onbekend terrein openlegt. Het overgrote deel van de behandelde schrijfsters heeft
geen plaats in de literatuurgeschiedenis verworven. Toch is ook hier ‘niet iedere
vrouw die wel eens een gedicht heeft gepubliceerd’ in de ‘bloemlezing’, zoals het
chronologisch overzicht er met een pars-pro-toto-benaming wordt aangeduid,
opgenomen. Bij de inventarisatie bleek de hoeveelheid vrouwelijke auteurs immers
veel groter te zijn dan aanvankelijk was geschat. Alleen voor het ‘oudere deel’ van
de behandelde periode is een zekere compleetheid nagestreefd. Voor de zestiende
eeuw had ik daarom nog graag Maria de Pit en Josine des Plancques, de vijfde priores
van het Gentse Sint-Agnesklooster, toegevoegd gezien: de eerste om het kleine getal
rederijkersrefrein-dichteressen te versterken en de tweede om ook de zestiende eeuw
haar (nu ontbrekende) religieuze te bezorgen.
In Met en zonder lauwerkrans is het materiaal verzameld en zijn de bakens gezet
die het gendergerichte onderzoek verder zullen stimuleren. Hierom én om de royale
vormgeving in vierkant kwartoformaat en het gewicht (drie kilogram!) - kwaliteiten
die een ‘lekker’ lezen van de ‘bloemlezing’ onmogelijk maken - mag dit boek als
een mijlpaal én een monument worden beschouwd. Het is dan ook bijzonder jammer
en eigenlijk onvergeeflijk dat de Middelnederlandse schrijfsters hier zijn weggelaten.
Een verantwoording wordt niet gegeven. Het vermoeden is gewettigd dat Hadewijch,
Beatrijs van Nazareth, Suster Bertken, Jacomijne Costers en Alijt Bake, om maar
iets te noemen, het slachtoffer zijn geworden van zuiver academische
verkavelingsproblemen. Het gênante gebrek wordt door het precieuze schaamlapje
‘uit de vroegmoderne tijd’ niet verhuld maar geaccentueerd.
Dirk Coigneau (Gent)

Charicléa de Vries en Alain Préaux (1997). Stemmen uit het Noorden.
Glinsteringen door Marjan Berk. Brussel, De Boeck & Larcier. 123 blz.
380 BEF. ISBN 2-8041-2550-5.

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1999

67

Charicléa de Vries en Alain Préaux (1997). Stemmen uit het Noorden. De
witte vrouw door Patrick Bernauw. Brussel, De Boeck & Larcier. 125 blz.
380 BEF. ISBN 2-8041-2551-3.
Charicléa de Vries en Alain Préaux (1997). Stemmen uit het Noorden. Drie
kortverhalen door Ward Ruyslinck. Brussel, De Boeck & Larcier. 103 blz.
380 BEF. ISBN 2-8041-2549-1.
De collectie Stemmen uit het Noorden stelt korte teksten uit de Nederlandstalige
literatuur in een Franse vertaling voor. Ze bevat reeds drie uitgaven, nl. Glinsteringen
van Marjan Berk, een Nederlandse schrijfster die aanvankelijk actief was in de
cabaretwereld, De witte vrouw van Patrick Bernauw, een Vlaams schrijver uit Aalst
die stripverhalen, romans, essays en verhalen zowel voor de jeugd als voor een
volwassen publiek publiceert, en Drie kortverhalen van de gevestigde Vlaamse auteur
Ward Ruyslinck. Ieder boekje is op dezelfde manier samengesteld: het bevat eerst
een algemene voorstelling van de methode die de samenstellers, Charicléa de Vries
en Alain Préaux, gebruikt hebben, vervolgens een korte inleiding tot de auteur en
zijn werk alsmede bibliografische aanwijzingen. Daarna volgt de tekst zelf, die op
het linkerblad afgedrukt staat, terwijl de Franse versie op het corresponderende
rechterblad te vinden is. De voetnoten onderaan op het linkerblad bevatten talrijke
lexicale en grammaticale verklaringen. Onderaan op het rechterblad worden bepaalde
moeilijke passages uit de Nederlandse tekst letterlijk vertaald, zodat de overgang
naar de literaire vertaling gemakkelijker verloopt. Deze Franse zinnen, die vaak
onbeholpen of onjuist klinken, ‘représente(nt) le stade intermédiaire entre littéralité
et littérarité’ (p. 7). De bedoeling is eigenlijk dat de lezer een beter inzicht krijgt in
het werk van de vertaler.
Het doel van de samenstellers van de collectie is duidelijk: ze willen een zo breed
mogelijk publiek bereiken. De boekjes kunnen inderdaad gelezen worden door de
leerlingen van het laatste jaar van het secundair onderwijs maar ook door de studenten
van de normaalschool (talenonderwijs), de tolkenschool of in de Germaanse filologie.
De leraar van het secundair onderwijs of de normaalschool kan bijvoorbeeld dankbaar
gebruikmaken van de talloze grammaticale opmerkingen om bepaalde aspecten van
de Nederlandse grammatica te herzien of te bestuderen. In de tolkenschool en aan
de universiteit zal de docent wellicht een literaire interpretatie van de tekst voorstellen
of het vertaalwerk zelf bespre-ken, waarbij naar een betere versie kan worden
gestreefd. De vertaling die in Stemmen uit het Noorden voorgesteld wordt, is inderdaad
oorspronkelijk het werk van studenten aan de Hogeschool voor tolk-vertalers
Francisco Ferrer te Brussel. Die vertaling werd vermoedelijk herzien door de
samenstellers van de collectie. Maar af en toe laat de afgedrukte versie nog duidelijk
te wensen over. Ik geef hier enkele voorbeelden. In het kortverhaal Astridje van Ward
Ruyslinck, waarin een hulpeloze jonge vrouw die aan spieratrofie lijdt, het slachtoffer
wordt van twee ‘schofterige heren’ zodat ze uiteindelijk in een bordeel belandt, komt
de volgende zin voor: ‘Erin afdalen kon hij niet, in haar gevoelswereld, dat stond
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zo goed als vast’ (p. 56). In de vertaling wordt de herhaling van de bepaling van
plaats (‘er in’ - ‘in haar gevoelswereld’) letterlijk overgenomen: ‘Il ne pouvait
l'atteindre, son monde affectif, c'était à peu près sûr...’ (p. 57), wat in het Frans vreemd
klinkt. Verder wordt ‘Het leek of ik jaloers was...’ (p. 56) vertaald door: ‘J'étais
comme jaloux...’ (p. 57), terwijl ‘On aurait pu penser que j'étais jaloux...’ de kloof
tussen de echte gevoelens van de verteller en de indruk die buitenstaanders (en met
name de lezer) kunnen krijgen, beter weergeeft. De vertaling schiet dus m.i. soms
tekort doordat er te weinig afstand wordt genomen van de originele tekst. Vreemd
lijkt me ook de systematische weergave van woorden die in de Nederlandse tekst
benadrukt worden, door die in de Franse tekst cursief te drukken (Voorbeelden in
Glinsteringen zijn ‘éven slipten de achterwielen...’ (p. 32): ‘les roues arrières
dérapèrent un bref instant...’ (p. 33); ‘nét twintig jaar’ (p. 38): ‘Vingt ans à peine’
(p. 39); ‘Juist énig’ (p. 40): ‘C'est précisément ça qui est épatant...’ (p. 41); ‘een héél
enkel keertje’ (p. 54): ‘... et parfois, bien que très rarement, il l'accompagnait.’ (p.
55); ‘Wél kwam er diezelfde dag’ (p. 72): ‘Pourtant, ce même jour...’ (p. 73); ‘Hester
vond maar nét de tijd’ (p. 80): ‘Hester trouva juste le temps...’ (p. 81) enz., enz.).
De samenstellers van de collectie leggen er de nadruk op dat die niet uitsluitend
voor pedagogische doeleinden hoeft te worden gebruikt. Die is ook bestemd voor de
gewone lezer die kennis wil maken met de Nederlandstalige literatuur of nieuwe
aspecten ervan wil verkennen. De talloze grammaticale opmerkingen zullen voor
die doorsneelezer echter wel storend zijn. Op p. 28 van Drie kortverhalen bv. wordt
naar aanleiding van het woord ‘pickles’ een hele opsomming gegeven van
substantieven die een meervoud op -s hebben. Daarnaast bieden de voetnoten
interessant materiaal op lexicaal en ook literair vlak. Af en toe valt er iets leuks te
vernemen, zoals bv. noot 15 op p. 18 van De witte vrouw, waarbij wordt ingegaan
op de verwarring rond het juiste aantal huwelijksjaren dat bij een ‘briljanten bruiloft’
gevierd wordt.
In De witte vrouw wordt aan het einde van de inleiding over de auteur en zijn werk
erop gewezen dat bepaalde eigennamen aan de Franse taal aangepast werden. Zo
wordt ‘Bart Swart’, ‘Louis Lenoir’ (waarbij de oorspronkelijke assonantie een
alliteratie wordt) en ‘de Hollebroek’, ‘le Marais Noir’. De kleurensymboliek, en meer
bepaald de tegenstelling tussen zwart en wit die de thematiek van deze
magisch-realistische novelle volledig bepaalt, wordt zo extra in de verf gezet. Vraag
is echter waarom niet alle namen verfranst werden. ‘Beverman’ zou dan bv. ‘Lecastor’
geworden zijn. Verdere aanpassing was m.i. zeker geboden in het volgende geval:
de verteller, Frank, herinnert zich dat hij als leerling een voorstelling van Rhinocéros
van Ionesco bijgewoond heeft. ‘C'était en néerlandais et nous n'y pigions que dalle’
(pp. 45-47). Waarom zou een klas Franstalige leerlingen een toneelstuk van Ionesco
in het Nederlands gaan bekijken? Dat klinkt pas absurd!
Afgezien van de tekortkomingen die de vertaling af en toe ontsieren, lijkt het
starten van deze collectie me een bijzonder lovenswaardig initiatief. Jonge neerlandici
worden ertoe aangezet zich aan de literaire vertaling te wagen en
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bekende of minder bekende teksten uit de Nederlandse letterkunde worden
toegankelijk gemaakt voor een breder publiek. In het geval van De witte vrouw is de
hier aangeboden versie zelfs nog nooit eerder gepubliceerd.
L. Nachtergaele (Mont-Saint-Guibert)

Ingrid Wikén Bonde (1997). Was hat uns dieser Gast wohl zu erzählen?
Oder die Jagd nach dem Nobelpreis. Zur Rezeption niederländischer
Literatur in Schweden. (Mit einer Bibliographie der Übersetzungen
1830-1995). Stockholm, Almqvist & Wiksell International. 396 blz. ISNN
0491-0893. ISBN 91-22-01754-2.
Dit werk is de dissertatie waarmee de auteur haar doctorsgraad aan de Universiteit
van Stockholm heeft behaald. Er wordt een overzicht in gegeven van de Nederlandse
literatuur die tussen 1830 en 1995 in het Zweeds werd vertaald, waarbij onderzoek
is gedaan naar de receptie van deze literatuur binnen het Zweedse literaire veld.
Bij wijze van inleiding wordt een korte schets gegeven van de interculturele relaties
tussen Zweden en de Lage Landen vóór 1830. Het tweede hoofdstuk geeft de
ontwikkeling weer van de neerlandistiek in Zweden (Uppsala, Lund, Stockholm,
Göteborg) en de manier waarop de belangstelling voor het Nederlands tot uitdrukking
kwam in Zweedse naslagwerken, literatuurgeschiedenis, culturele publicaties, radio
en televisie. Er wordt ook stilgestaan bij de verschillende pogingen die sinds het
begin van de twintigste eeuw ondernomen zijn om een Nederlandse of Vlaamse
schrijver de Nobelprijs te bezorgen (Streuvels, Timmermans, Van Eeden, Van
Schendel, Huizinga, Vestdijk, Boon, Claus). In het derde hoofdstuk wordt uitgebreid
commentaar gegeven op de bibliografie met vertalingen (1830-1995), hetgeen
interessant statistisch materiaal oplevert over het aandeel van mannen resp. vrouwen,
Nederlanders resp. Vlamingen, en over soorten literatuur (literatuur voor volwassenen,
kinderliteratuur, strips). Door te kijken naar het aantal per auteur vertaalde titels en
de oplagen van de verschillende werken wordt duidelijk welke types literatuur het
meest in trek waren. Een verdeling in kwaliteitscategorieën gepresenteerd in
tabelvorm, maakt aanschouwelijk wat voor soort literatuur er in de loop van de
onderzochte periode vertaald is. Het vierde hoofdstuk onderzoekt de receptie van
vijf Nederlandse naoorlogse auteurs in Zweden, gebaseerd op analyses van
boekbesprekingen en lezerinterviews (Jan Wolkers, Louis Paul Boon, Hugo Claus,
Maarten 't Hart, Annie M.G. Schmidt). Het onderzoek is gebaseerd op drie methodes:
de vragenlijst, de analyse van recensies, de vertaalproblematiek.
Het werk bevat een schat aan informatie over de stand van zaken in Zweden,
overzichtelijk gepresenteerd in de vorm van tabellen, lijsten en notenapparaat. Er is
ook een historische dimensie: het reilen en zeilen van de Zweedse neerlandistiek,
van de Nederlandse literatuur in Zweden en van de Zweedse literaire vertalerij (uit
het Nederlands) wordt er uitvoerig behandeld. Ik was zeer

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1999

70
gefascineerd door de manier waarop de schrijfster een strikt wetenschappelijke,
exacte benadering heeft weten te combineren met die van de bezielende docente
(dankzij haar is er op dit moment een nieuwe generatie literaire vertalers in Zweden)
en die van de kunstenares (zij heeft zelf Boon, Gijsen, Multatuli e.a. op onnavolgbare
wijze in het Zweeds vertaald).
Gerard Kruisman (Kopenhagen)

Edelgard DuBruck en William C. MacDonald (eds.) (1996) The current
state of research in fifteenth-century literature. Germania-Romania Vol.
II 1985-1995
(Studies in Medieval Literature Vol. 16) Lewiston/Queenston/Lampeter:
The Edwin Mellen Press, 209 blz. ISBN 0-7734-8754-9.
Bibliografische werken hebben altijd het onvermijdelijke nadeel dat ze niet compleet
en wat verouderd zijn op het moment dat ze gepubliceerd worden en de auteurs van
de overzichten in dit boek zijn zich daar allen van bewust. Het is niet niks om tien
jaar onderzoek in zo'n dertig bladzijden te bespreken, maar het resultaat is
buitengewoon nuttig voor specialisten en niet-specialisten.
De meeste secties geven heldere beschrijvingen en uitgebreide bibliografische
overzichten die handig zijn voor iedere gebruiker, voor de nieuwkomer of de
geïnteresseerde vanuit een ander of aansluitend vakgebied. In dit opzicht is de Engelse
bijdrage voorbeeldig en de Nederlandse en Duitse secties zijn zeer helder en
informatief. Het Franse overzicht mist de duidelijk aangegeven subdivisies en de
lezer wordt wat duizelig van de enorme hoeveelheid informatie die gegeven wordt
maar bij een wat vertraagde opname blijkt er heel veel interessants te ontdekken. Het
overzicht van de Middel- en Laatlatijnse literatuurstudie heeft een helder geordende
en uitgebreide bibliografie, maar de zeer beknopte inleiding bleef nogal duister.
Vanuit de optiek van de Noord-Europese onderzoeker, en waarschijnlijk ook de
Amerikaanse, was de sectie over Catalonia teleurstellend. We zijn in het algemeen
beter geïnformeerd over de landen om ons heen dan over het zuiden en oosten van
Europa: Catalonia, met haar rijke literaire traditie in allerlei genres, zou juist in een
werk als dit volop de aandacht moeten krijgen en de niet-specialistische of
comparatistische literatuuronderzoekers zouden daar zeer veel baat bij hebben. Ik
begrijp de wens van de samenstellers om niet andere bibliografieën te dupliceren,
maar een korte beschrijving van gevestigde en nieuwe onderzoeksvelden binnen dit
fascinerende gebied zou buitengewoon behulpzaam zijn geweest. In dit opzicht geeft
de bijdrage over het Nederlandse taalgebied, toch ook een gebied waarvan de taal
geen gemeengoed is, aan specialist en geïnteresseerde zeer veel helder beschreven
en geordende informatie.
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Trouwens, het laat ook zien hoe door goedgerichte financiële hulp van de overheid
talent gestimuleerd en geïnspireerd wordt: aan de Middelnederlandse hemel is er een
soort jubileumvuurwerk te zien en de vonken vliegen eraf.
De Spaanse bijdrage is, in tegenstelling tot de Catalaanse, uitermate informatief en
laat zien hoe intellectualistisch, vooral op theoretisch gebied, het Spaanse
literatuuronderzoek zich heeft ontwikkeld. Italië is ook duidelijk en uitgebreid
vertegenwoordigd, zowel in het beschrijvend overzicht als in de bibliografie.
Zonder spijkers op laag water te willen zoeken: het is toch wel jammer dat we slechts
een deel van Europa voorgeschoteld krijgen: waar zijn de Grieken en de
Oost-Europeanen? Alles bij elkaar genomen echter geeft dit boek veel en goed
onderzoeksgereedschap en ook een schat aan informatie voor de zijdelings
geïnteresseerde onderzoeker.
Elsa Strietman (New Hall, Cambridge)
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Van buiten de muren
Rusland
In Memoriam S.A. Mironov (1910-1998)
Op 5 juni 1998 overleed in Moskou - 88 jaar oud - Prof. Dr. Sergej Alexandrovitsj
Mironov. Mironov was de grondlegger van de neerlandistiek in Rusland. In het
midden van de jaren zestig richtte hij de eerste vakgroep Nederlands op.
Dat was geen eenvoudige zaak. Hij kon nergens op terugvallen. Leermiddelen
waren er nauwelijks. Rechtstreekse contacten met Nederlandse moedertaalsprekers
waren zeer beperkt. De schaarse contacten verliepen via de Verenigingen
USSR-Nederland en Nederland-USSR.
Mironov had in de jaren dertig germanistiek gestudeerd in Leningrad. Hij hield
zich toen bezig met de geschiedenis van de Duitse dialecten. Na de oorlog was hij
wetenschappelijk medewerker geworden aan het Instituut voor Algemene
Taalwetenschap in Moskou. Daar begon hij aan het samenstellen van zijn
woordenboeken Russisch-Nederlands en Nederlands-Russisch, met behulp van enkele
medewerkers van de toenmalige Nederlandse afdeling van Radio Moskou. Een
Sisyfusarbeid. De woordenboeken hebben verschillende herdrukken gekend en
worden in Rusland nog steeds gebruikt, al was het maar omdat de in Nederland
uitgegeven Russische woordenboeken o.a. geen grammaticale informatie van de
Nederlandse woorden vermelden.
Sergej Alexandrovitsj was in de eerste plaats een historische taalwetenschapper,
zoals uit zijn publicaties blijkt. Hij interesseerde zich vooral voor de ontwikkeling
van het grammaticale systeem vanaf het Middelnederlands tot het genormeerde AN.
Hij publiceerde er tientallen artikelen over en drie monografieën: De morfologie van
het zelfstandig naamwoord in het Nederlands (1967); De ontwikkeling van de norm
van het Standaardnederlands (1973); Geschiedenis van het Nederlands van de 9de
tot de 16de eeuw (1986).
Hij was een ouderwets geleerde, een bescheiden en minzaam mens, steeds bereid te
helpen. Zo zullen zijn leerlingen hem zich altijd herinneren.
Igor Bratoes (St. Petersburg)
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[Neerlandica extra Muros - mei 1999]
Een literaire canon met een kuiltje jus
Pieter van der Vorm (Kuala Lumpur)
Tijdens het afgelopen IVN-colloquium (Leiden, 1997) ontspon zich aan de hand van
twee lezingen een discussie over een extramurale literaire canon. Cruciaal daarbij
was de vraag of de geschiedenis van de Nederlandse literatuur buiten de grenzen van
de Lage Landen op een wezenlijk andere wijze besproken en beschreven dient te
worden. De discussie liet zich globaal samenvatten met de constatering dat twee
standpunten lijnrecht tegenover elkaar stonden. Een eerste groep bepleitte een
algemene geldigheid van de intramurale canon. Volgens hen wordt de Nederlandse
literatuur aan buitenlandse afdelingen weliswaar op een andere wijze gepresenteerd
en worden andere literaire werken gelezen en besproken, maar deze keuze is niet
principieel en komt voornamelijk voort uit de praktische overweging om in te spelen
op het taalniveau en de interesse van de studenten. Wanneer het taalprobleem niet
zou bestaan, zou het aanbod van literatuuronderwijs in principe dienen uit te gaan
van de intramurale canon. Hiernaast ventileerde een tweede groep aanwezigen de
opvatting dat een overzicht van de Nederlandstalige literatuur voor de buitenlandse
situatie principieel anders is. Voor een buitenlandse student is de cultuur van de Lage
Landen een vreemde cultuur, en bij het aanbod van literatuuronderwijs zou men van
de culturele eigenheid van Nederland en België dienen uit te gaan.
Het volgende essay is bedoeld als discussiestuk. In gesprekken met diverse collega's
kwam meermalen de canonproblematiek aan de orde. Welke auteurs en welke werken
behandel je tijdens je colleges? Hoe kom je tot een gemotiveerde keuze? Hoe ga je
in het buitenland om met de Nederlandse literatuurgeschiedenis? Of, wanneer er
meer geschiedenissen mogelijk zijn, welke geschiedenis presenteer je? Ik heb de
indruk dat de in Nederland gangbare benadering van de Nederlandse literatuur aan
extramurale afdelingen vaak als problematisch en onbevredigend wordt ervaren.
Om praktische redenen zal ik me in dit essay beperken tot de geschiedenis van de
moderne Nederlandstalige literatuur.

De intramurale canon
Aan universiteiten in Nederland wordt de literatuurgeschiedenis in de eerste jaren
van de studie doorgaans besproken aan de hand van Anbeeks Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985 of van Twee eeuwen
literatuurgeschiedenis onder redactie van Van Bork en Laan. Bij de gespecialiseerde
colleges in de hogere jaren blijft de aandacht vooral gericht op de auteurs die in deze
twee literatuurgeschiedenissen worden behandeld. Beide boeken beperken zich tot
de literatuur in Nederland en besteden geen aandacht aan Vlaanderen. De literatuur
geschreven door de zuiderburen komt zodoende aan
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de meeste Nederlandse universiteiten slechts zijdelings aan de orde, en van de
naoorlogse auteurs zijn alleen Hugo Claus en Louis Paul Boon min of meer aan de
Nederlandse canon toegevoegd. Dit wijst er reeds op dat de presentatie tot op zekere
hoogte een keuze is. Het is mogelijk je te concentreren op de literatuur in Nederland,
maar het is evenzo goed te rechtvaardigen om een overzicht te bieden van de literatuur
van het gehele Nederlandse taalgebied.
Naast deze aloude kwestie aangaande de regionale afbakening van het te bespreken
gebied, impliceert ook de waardering en ordening van de gepresenteerde auteurs,
werken en tijdschriften een keuze. Beide literatuur-geschiedenissen pretenderen
uiteraard niet een overzicht te geven van de beste auteurs, maar een overzicht van
de auteurs die vanuit een gekozen benadering belangrijk en illustratief zijn. In beide
gevallen worden met name die auteurs besproken die representatief zijn voor
veranderingen in opvattingen, waarbij Anbeek de ‘normveranderingen’ en Twee
eeuwen literatuurgeschiedenis de verandering in literaire opvattingen als uitgangspunt
neemt. Dit leidt ertoe dat bijvoorbeeld Sybren Polet en Bert Schierbeek uitvoerig
worden besproken in de beide boeken en tot het standaardrepertoire behoren van de
intramurale neerlandistiek. Anderzijds is er voor Marga Minco en A. Alberts niet of
slechts marginaal een plaatsje ingeruimd in de canon. Het is ondoenlijk een objectief
oordeel te geven over de kwaliteit van het werk van de vier hier genoemde auteurs,
maar daar gaat het ook niet om. Polet wordt niet besproken omdat hij ‘een betere
auteur’ zou zijn dan Marga Minco, maar omdat zijn werk representatief is voor een
nieuwe opvatting over literatuur.
De literatuurgeschiedenis zoals die aan Nederlandse universiteiten wordt gedoceerd
is uiteraard te verdedigen. Maar zij verdient geen heilig ontzag. Aan de hand van de
intramurale canon laat de Nederlandse literatuurgeschiedenis zich accuraat
beschrijven, maar het is niet uitgesloten en zelfs waarschijnlijk dat vanuit een andere
invalshoek een geheel ander overzicht ontstaat, dat vanuit een geheel andere motivatie
evenzeer is te rechtvaardigen.

Twee andere literatuurgeschiedenissen
Dat de Nederlandstalige literatuur ook aan de hand van andere auteurs en binnen een
geheel ander perspectief besproken kan worden, hebben twee recente
literatuurgeschiedenissen aangetoond.
Nederlandse literatuur, een geschiedenis, onder redactie van Schenkeveld-van
der Dussen e.a., besteedt wél uitgebreid aandacht aan de culturele en maatschappelijke
context, waarbij tevens plaats is ingeruimd voor de literatuur in Vlaanderen. Auteurs
die bij Anbeek en Twee eeuwen literatuurgeschiedenis goeddeels buiten de boot
vallen, krijgen soms een eigen paragraaf, zoals bijvoorbeeld Hella Haasse. Het kloeke
boekwerk bevat voor zowel Nederlandse als buitenlandse lezers een schat aan
informatie, maar het heeft als nadeel dat het door de gekozen opzet fragmentarisch
blijft. De grote lijn ontbreekt. In feite is het boek voornamelijk bruikbaar voor wie
al een zekere kennis van de Nederlandse literatuur bezit, en zodoende de artikelen
in een breder kader kan plaatsen. Om
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deze reden is het werk vooral geschikt als aanvulling op een andere
literatuurgeschiedenis, en aan Nederlandse universiteiten fungeert het vaak op die
manier.
Twee jaar geleden verscheen Literatuur en moderniteit in Nederland 1840-1990,
geschreven door Frans Ruiter en Wilbert Smulders. Het is een onorthodoxe
literatuurgeschiedenis, waarin de Nederlandse literatuur geplaatst wordt tegen de
achtergrond van de culturele, sociale en politieke veranderingen tijdens een periode
van anderhalve eeuw. Wie alleen al het register doorbladert, moet beamen dat de
keuze van de besproken auteurs vaak onconventioneel is. Zo is er veel belangstelling
voor Nico van Suchtelen, terwijl Slauerhoff slechts eenmaal zijdelings wordt genoemd.
Een nadeel van dit werk is dat de aandacht voor het politiek of maatschappelijk debat
ten koste gaat van de aandacht voor boeken en auteurs. Het is dan ook geen toeval
dat Abraham Kuyper de grote held is bij Ruiter en Smulders. Processen van verzuiling
en ontzuiling worden breed uitgesponnen, maar bijvoorbeeld de literatuur van en
over de Tweede Wereldoorlog komt er uiterst bekaaid van af.
Deze beide literatuurgeschiedenissen zijn door de aangegeven bezwaren niet
geschikt om voor buitenlandse studenten de hoofdlijnen van de literatuur van de
Lage Landen zichtbaar te maken. Een verdienste is echter dat ze aantonen dat Anbeek
en Twee eeuwen literatuurgeschiedenis vatbaar zijn voor aanvullingen en dat een
maatschappelijke of culturele benadering leidt tot een andere literaire canon.

Intramuraal imperialisme
Degenen die ervoor pleiten om in buitenlandse vakgroepen aansluiting te zoeken bij
de criteria die in de Lage Landen gelden, hebben gelijk voorzover zij een degelijke
academische basis verlangen en geen literatuurgeschiedenis wensen op basis van de
leesbaarheid of de moeilijkheidsgraad van literaire werken. Maar tegelijk lijken zij
aan de intramurale canon een exclusieve status toe te kennen die voorbijgaat aan het
relatief willekeurige karakter van die canon.
De houding waarbij de intramurale canon op voorhand tot standaard wordt
verheven, getuigt van een ongegrond letterkundig imperialisme. Net zomin als het
in gekolonialiseerde gebieden voor de lokale bevolking zaligmakend was om de
waarden en normen van de overheersers klakkeloos over te nemen, is het voor
buitenlandse afdelingen het meest zinvol om zich geheel te richten op de
wetenschappelijke zienswijzen van het verre Nederland en Vlaanderen. Zoals de
bevolking in de koloniën haar eigen traditie en cultuur niet geheel kon verloochenen,
zo zou ook de extramurale neerlandistiek de culturele verschillen niet dienen te
veronachtzamen, maar juist dienen te benutten en wetenschappelijk uit te buiten.
Het standpunt van de intramuralisten leidt ertoe dat de extramurale vakgroepen
hooguit kunnen fungeren als dependances van de intramurale neerlandistiek. En waar
de koloniën nog kostbare specerijen konden leveren, kan de extramurale neerlandistiek
nauwelijks een wezenlijke wetenschappelijke bijdrage leveren,

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1999

4
aangezien de bibliotheken en archieven veelal onvoldoende materiaal bezitten voor
een baanbrekende of op zijn minst degelijke studie.

Een vreemde cultuur
Buitenlandse studenten Nederlands hebben veel nadelen ten opzichte van hun
Nederlandse of Belgische collega's. De Koninklijke Bibliotheken in Den Haag en
Brussel, het AMVC, de omvangrijke en goed toegankelijke collecties van
universiteitsbibliotheken, het is allemaal te ver weg om regelmatig te bezoeken.
Daarbij is Nederlands een vreemde taal en de cultuur van de Lage Landen een vreemde
cultuur, waardoor ze een niet of nauwelijks te overbruggen achterstand hebben ten
opzichte van moedertaalsprekers. Ze bezitten echter één ding dat Nederlandse
studenten missen, en dat is hun attitude: juist de vreemdheid van de cultuur roept
vragen op die een Nederlandse of Vlaamse student niet zou stellen. Sommige vragen
duiden op onvoldoende achtergrondkennis van de vreemde cultuur, maar in het
gunstigste geval kan een vraag leiden tot een probleemstelling en resulteren in een
fraai onderzoeksresultaat.
Om een voorbeeld te geven: in de tijd dat ik verbonden was aan de afdeling
Nederlands in Ankara, begeleidde ik eens een scriptie over romanpersonages in het
vroege werk van W.F. Hermans. De studente praatte Lodewijk (uit Ik heb altijd
gelijk) en Arthur (uit De tranen der acacia's) een minderwaardigheidscomplex aan.
Personages die op mij een even desperate als zelfverzekerde indruk maken, wars als
ze zijn van ieder gezag, hadden in haar visie te kampen met onzekerheid en zwakte.
Ze droeg argumenten aan, interpreteerde uitspraken vanuit haar Turkse culturele
bagage. En ja, ze had het grootste gelijk, zo kon je het ook zien. Het werd een scriptie
zoals die in Nederland nooit geschreven zou zijn, maar daarmee nog geen slechte of
oninteressante.

Een extramurale canon
Het aantal vertalingen van Nederlandstalige literaire werken is de laatste jaren sterk
toegenomen. Nederlandse en Vlaamse romans worden beslist niet alleen in de Lage
Landen gelezen, maar net zo goed in Amerika en Polen, in vaak goede vertalingen.
Hoe kijkt iemand, die niet is opgegroeid in de culturele leefwereld van de auteur
tegen het werk aan en hoe wordt dat werk geïnterpreteerd?
In zekere zin bestaat er in het buitenland reeds een canon van de Nederlandse
literatuur, die sterk afwijkt van de Nederlandse canon. Auteurs die in het buitenland
enige bekendheid genieten, behoren soms niet tot de intramurale canon, zoals
bijvoorbeeld Marga Minco en Jona Oberski. Sommige auteurs die in Nederland zijn
gecanoniseerd doen het ook in het buitenland opmerkelijk goed, met name
Nooteboom, Mulisch en Claus. Andere schrijvers, zoals Reve, ontvangen in het
buitenland niet het respect dat ze in Nederland en België genieten.
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groot deel verband houdt met de inschatting van de uitgever om een roman in zijn
taalgebied te kunnen verkopen. Op die manier zou je een canon die grotendeels
ontstaan is vanuit verwachte verkoopcijfers vergelijken met een canon die uitgaat
van de invloed van literaire werken op het artistieke bestel in Nederland. Toch laat
zich aan de lijst van in het buitenland gelezen en geprezen romans wel iets aflezen.
Het zijn doorgaans romans met een duidelijke of spannende verhaallijn, die
nadrukkelijk verwijzen naar de cultuur of geschiedenis van de Lage Landen. De
populariteit van Harry Mulisch is daarvan misschien het beste voorbeeld. Een
buitenlandse lezer die een roman leest uit het exotische Nederland of Vlaanderen
wil worden vermaakt, waarbij hij wordt getroffen door een boek met een culturele
eigenheid, een boek dat hij in zijn eigen taalgebied niet aantreft.

Een culturele invalshoek
De culturele eigenheid van de literatuur van de Lage Landen zou een uitgangspunt
kunnen zijn voor een alternatieve literatuurgeschiedschrijving. Romans en gedichten
worden dan niet bezien vanuit een poëticale invalshoek of een benadering vanuit
binnen Nederland en België veranderde en veranderende opvattingen, maar vanuit
een cultureel perspectief. Niet alleen sluit dit beter aan bij de wijze waarop
buitenlandse lezers een Nederlandstalige roman lezen, hetzij in origineel of vertaling,
maar ook creëert dit ruimte voor onderzoek dat in Nederland en Vlaanderen niet
wordt verricht.
Het werk van Louis Paul Boon is doortrokken van de Vlaamse politieke, culturele
en maatschappelijke verhoudingen. Door daarop te focussen wordt diens werk
interessant binnen een geheel andere context. Het bittere kruid van Marga Minco
kan niet worden begrepen wanneer de lezer geen enkele achtergrondkennis heeft
over de Tweede Wereldoorlog in Nederland en het verschijnsel onderduiken. Wanneer
buitenlandse lezers vertrouwd raken met de Vlaamse en Nederlandse cultuur, pas
dan ontstaat een raakvlak van twee culturen dat aangewend kan worden voor
vruchtbaar onderzoek.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat een autonome functie voor de extramurale
neerlandistiek met zich meebrengt dat wetenschappelijke artikelen niet zozeer in
Nederlandse of Vlaamse periodieken, maar in buitenlandse tijdschriften dienen te
verschijnen. En de context van die artikelen is anders. Artikelen dienen niet zozeer
in discussie te treden met de intramurale opvattingen, maar oorspronkelijk
Nederlandstalige literatuur te confronteren met de leef- en gedachtewereld van een
buitenlands lezerspubliek. Niet de intramurale verbanden maar de culturele
bijzonderheid moet hierbij inzichtelijk worden gemaakt.

Een extramurale canon
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vertrekpunt voor onderzoek kunnen zijn. Zolang dit niet afdoende in kaart is gebracht,
is het slechts mogelijk enkele hoofdlijnen te suggereren. Voor Vlaan-
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deren kun je denken aan de Vlaamse Beweging, de taalstrijd, het katholicisme, de
vaak complexe verhoudingen tussen nationalistische, socialistische en religieuze
bewegingen. In Nederland zijn er het protestantisme en de koloniale kwestie.
Daarnaast kan aandacht worden besteed aan de gedragingen van de bevolking en
aan eigenaardige gewoontes, variërend van de catechisatie bij Wolkers tot het kuiltje
jus bij Heeresma.
Wanneer de culturele eigenheid van de Lage Landen centraal staat, leidt dit tot
een andere literaire canon. Zonder te streven naar volledigheid zou ik de volgende
voorbeelden kunnen noemen. Deze voorbeelden zijn ongetwijfeld voor discussie
vatbaar, maar laat die discussie maar eens op gang komen.
De letterkunde betreffende het interbellum in Vlaanderen zou aandacht kunnen
besteden aan Wies Moens, een auteur die zeer illustratief is voor het activisme en de
strijd van de Vlaamse Beweging. Diens inzet voor de Vlaamse zaak, zijn pro-Duitse
sympathieën, en bovenal zijn poëzie en brieven geschreven vanuit de cel werpen een
interessant en instructief licht op de verhoudingen in Vlaanderen tussen de beide
wereldoorlogen. Voor Nederland zou je kunnen denken aan de christelijke dichter
Willem de Mérode. Of aan werken van Maarten 't Hart en Jan Wolkers, die duidelijk
refereren aan calvinistische preoccupaties. Wellicht is het geen toeval dat een land
met sterke wortels in het protestantisme door de jaren heen opmerkelijk veel literatuur
met een realistische inslag en bekentenisliteratuur heeft opgeleverd.
Typisch Nederlands is misschien de uitzonderlijke nadruk op egodocumenten, van
Multatuli tot Voskuil, van Etty Hillesum tot Jeroen Brouwers. Wanneer de
Nederlandse literatuur hierin bijzonder zou zijn, is extra aandacht voor de extramurale
situatie zeker gerechtvaardigd.
Een aparte plaats zou weggelegd kunnen zijn voor de koloniale literatuur, over
Belgisch Kongo en vooral Nederlands-Indië. De schrijvers die daartoe illustratief
zijn, hoeven niet per se of uitsluitend auteurs te zijn met een nadrukkelijke rol in een
poëticaal debat (zoals Multatuli en Du Perron), maar het kunnen ook minder
gecanoniseerde figuren zijn zoals Jef Geeraerts, Willem Walraven of Adriaan van
Dis. Dergelijke romans over Belgisch Kongo en Nederlands-Indië tref je in geen
enkele andere literatuur aan en zijn alleen al daarom vanuit een internationaal
perspectief bijzonder.
Kinderboeken zijn vaak bij uitstek geschikt om een culturele eigenheid te
demonstreren. Niet alleen zijn lezers in bijvoorbeeld Turkije oprecht verbijsterd als
ze de recalcitrante kinderfiguren van Annie M.G. Schmidt ontmoeten, maar ook
spelen haar verhalen zich af in een oer-Hollandse omgeving.
Hoe een extramurale canon er uiteindelijk uit zou zien, dient nader te worden
bepaald en er zou bijvoorbeeld al voorbereidend werk verricht moeten worden om
het begrip ‘culturele eigenheid’ een verantwoorde en concrete invulling te geven.
Bovenstaande notities zijn slechts opties die in een afweging meegenomen kunnen
worden.
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Een extramurale literatuurgeschiedenis
De huidige literatuurgeschiedenissen zijn in de extramurale neerlandistiek slechts
zeer beperkt bruikbaar. Zoals eerder opgemerkt faalt Nederlandse literatuur, een
geschiedenis in het geven van de grote lijnen, en Literatuur en moderniteit in
Nederland 1840-1990 stelt het maatschappelijk debat vaak boven de literatuur die
binnen die maatschappelijke context is geschreven. Beide boeken zijn in de
onderwijspraktijk niet geschikt voor het geven van een overzicht van de moderne
Nederlandse literatuur. Met alle respect voor Anbeeks Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985 en Twee eeuwen literatuur-geschiedenis
van Van Bork en Laan, is een eerste groot nadeel van deze werken reeds de regionale
beperking tot de literatuur in Nederland. Aan vrijwel alle extramurale afdelingen
behoort de gezamenlijke cultuur- en literatuur-geschiedenis van de Lage Landen tot
het curriculum, en een literatuurgeschiedenis voor het buitenland zou de Vlaamse
literatuur niet mogen buitensluiten. Een tweede nadeel is de geringe aandacht voor
het typisch Nederlandse of typisch Vlaamse. De beide literatuurgeschiedenissen zijn
strikt genomen geen boeken over literatuur of cultuur, maar boeken over literaire
opvattingen en discussies. Dit uit zich bijvoorbeeld ook in het geringe aanbod van
literaire voorbeeldteksten.
Genoeg reden tot ontevredenheid. Een apart overzichtswerk voor de extramurale
neerlandistiek lijkt me zeer gewenst. Hoe die literatuurgeschiedenis er precies uit
zou moeten zien, zou nader moeten worden geïnventariseerd en onderzocht. Buiten
kijf lijkt me een sterkere culturele component en een geringere aandacht voor de
intramurale poëticale discussies. De literatuur van de Lage Landen bezit een exotisch
element, en in dat exotische ligt voor de extramurale neerlandistiek een potentieel
onderzoeksterrein dat kan worden ontgonnen. Vanuit deze context, aansluiting
zoekend bij de leefwereld van de buitenlandse student en lezer, lijkt mij een vruchtbare
en interessante bespreking van de Nederlandse literatuur mogelijk. De extramurale
letterkunde hoeft zich niet zonder meer te voeden met wat de intramurale gaarkeuken
haar bereidt. Zij zou het ouderlijke huis eens mogen verlaten om zelf een
literatuurgeschiedenis te bereiden, overgoten met een pikante culturele jus.
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Intra- en extramurale literatuurgeschiedschrijving(1)
Marianne Vogel (Freiburg)
Inleiding
Over literatuurgeschiedschrijving en de literaire canon is de laatste decennia een
vloed aan internationale publicaties verschenen(2). Daarin komt het woord ‘crisis’
veelvuldig voor, evenals de onmacht om een samenhangend overzicht te geven en
historiografische principes en bestaande selecties als geldig te verdedigen. Toch is
er in Nederland sinds 1990 het verbazingwekkende aantal van vier splinternieuwe
literatuurgeschiedenissen verschenen(3). Ook voor de toekomst staan er projecten op
stapel. Er is het door de Nederlandse Taalunie geïnitieerde project voor nog een
nieuwe, ditmaal meerdelige literatuurgeschiedenis(4), onder leiding van Anne Marie
Musschoot en Arie Jan Gelderblom. Bovendien zijn er plannen voor
literatuurgeschiedenissen in andere talen. In het voorjaar van 1999 verschijnt op
initiatief van Hanna Stouten een Franstalige literatuurgeschiedenis (Fayard, Parijs);
in het Duits bestaat al het bescheiden overzicht Die niederländische und die flämische
Literatur der Gegenwart samengesteld door Frank Ligtvoet en Marcel van
Nieuwenborgh (München 1993), maar overweegt men een uitgebreider werk. Het is
daarom van belang om vanuit de buitenlandse neerlandistiek de gedachten te laten
gaan over het onderwerp literatuurgeschiedschrijving en de intra- en extramurale
omgang met de canon.
Als men de genoemde nieuwe literatuurgeschiedenissen bekijkt, hebben ze een
paar structurele problemen gemeen, die te maken hebben met het zo-even aangestipte
crisisgevoel. Twee van deze problemen, die zowel voor de intramurale als de
extramurale geschiedschrijving belangrijk zijn, zullen hier ter discussie gesteld
worden: het vertelde verhaal en de ‘gegenderdheid’ van dat verhaal.

Het vertelde verhaal
Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn hebben in een artikel over de
geschiedschrijving van de moderne Nederlandse poëzie(5) opgemerkt dat in de
nieuwere Nederlandse literatuurgeschiedenissen heel verschillende historiografische
principes als uitgangspunt hebben gediend. Desondanks beschrijft men in grote lijnen
steeds dezelfde stromingen, auteurs en titels. Dit geldt, zo stellen beide
wetenschappers, zelfs voor Nederlandse literatuur, een geschiedenis, ondanks de
polyperspectiviteit van de opzet en het grote aantal auteurs. Of het ordeningscriterium
nu de opeenvolging van poëticale opvattingen of belangrijke literaire gebeurtenissen
is, het levert uiteindelijk hetzelfde beeld van de literatuur op. Van den Akker en
Dorleijn geven als oorzaak daarvan aan dat de selectie en constructie van de literatuur
al in vorige fasen heeft plaatsgevonden, en alle literatuurgeschiedschrijvers zich op
hetzelfde eindresultaat baseren. Zij
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pleiten daarom voor een kritische blik op de beeldvorming uit vroegere fasen: ‘Een
literatuurgeschiedschrijver zou meer distantie moeten betrachten ten opzichte van
de beeldvorming binnen het literaire circuit.’
Wanneer men van deze, mijns inziens terechte kritiek uitgaat, betekent dit dat er
opnieuw over het te vertellen verhaal, dus over selectieprincipes, nagedacht moet
worden. Nu is dit één van de grootste moeilijkheden van de
literatuurgeschiedschrijving. Als men niet mag uitgaan van wat men graag ‘de
natuurlijke selectie’ noemt, waarvan dan wel? Moet men opnieuw gaan woelen in
de chaos van obscure werken? Moet men afstand doen van canontoppers als Hooft
en Vondel, Multatuli en de naoorlogse ‘grote drie’?
Tot op zekere hoogte zal het antwoord ‘ja’ moeten luiden. Toch is de zonet
geciteerde kritiek tevens bruikbaar voor het vinden van een ander selectieprincipe.
Zich distantiëren van het celebreren van de jonge garde, van innovatie en literaire
nevenactiviteiten betekent afstand nemen van de manier waarop het literaire veld
functioneert(6). Aan degenen die zich in de literaire strijd weten te onderscheiden,
biedt het literaire veld symbolisch kapitaal, zoals status, roem en invloed. Een zinvolle
nieuwe selectie van auteurs en titels zou zich daarom kunnen baseren op die strijd
om symbolisch kapitaal. Daarbij zou het dan niet alleen om diegenen mogen gaan
die deze strijd winnen - want dan komen we terecht in de overname van de ‘oude’
beeldvorming - maar om de manier waarop die strijd vorm krijgt en hoe daar verliezers
en winnaars uit ontstaan.
Nemen we als voorbeeld de Tachtigers. Zij presenteerden hun poëzie als iets geheel
nieuws en verwezen de poëzie van de dominee-dichters naar de vuilnisbak. Die door
de Tachtigers en vervolgens door de literatuurbeschouwing geconstrueerde
tegenstelling van totale vernieuwing versus verouderde, waardeloze dichtkunst is
een mythe. In plaats van deze mythe over te nemen kan men beschrijven hoe de
poëzie en de poëtica van de dominee-dichters verschilden van die van de Tachtigers,
zonder daarbij meteen een waardeoordeel uit te spreken. Men kan verder beschrijven
met welke strategieën de Tachtigers de aandacht trokken en hoe zij zichzelf
profileerden, zonder dit als teken van hun belang te interpreteren. Men kan beschrijven
ten koste van welke literaire tijdgenoten zij een prominente plaats in de hiërarchie
veroverden. Wie waren hun concurrenten, en welke literaire normveranderingen
hebben deze personen eventueel ingevoerd die nooit als zodanig zijn geïnterpreteerd?
Bij een dergelijke analyse zouden de Tachtigers niet in een literair vacuüm zweven,
maar een onderdeel zijn in een overzicht waarin verschillende richtingen, meer en
minder innovatieve literatuur, jonge en oude tijdgenoten een plaats zouden krijgen.

De jongste Nederlandse literatuurgeschiedenis
Nu zou men kunnen tegenwerpen dat bovenstaande aanpak toch juist wordt gehanteerd
in de allernieuwste literatuurgeschiedenis van Frans Ruiter en Wilbert Smulders. Tot
op zekere hoogte klopt dat. Ruiter en Smulders geven een zeer interessant overzicht
van gevechten in het literaire veld tussen verschillende conservatieve en innovatieve
krachten, zonder aan innovatie al te positieve
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waardeoordelen te verbinden. Anderzijds reflecteren zij weinig over de drang tot
distinctie op zich, en over de strategieën van literatoren om zichzelf te profileren en
anderen lager in de hiërarchie te plaatsen. Zij baseren zich bijvoorbeeld sterk op
brochures, programma's en andere niet-fictionele teksten. Het produceren van zulke
poëticale geschriften is een nevenactiviteit die in het literaire veld automatisch hoge
ogen gooit, en degenen verdringt die zich niet op deze manier geuit hebben. In dit
opzicht reproduceren Ruiter en Smulders dus de beeldvorming die de literatoren zelf
aanbieden. Ook gaan zij behalve in hun inleiding nauwelijks in op de ‘lagere’ kant
van het literaire veld en op de massacultuur, wat eveneens een reproductie van een
bekende hiërarchie is. Als derde punt van kritiek valt aan te tekenen dat zij zich niet
distantiëren van de manier waarop de strijd om symbolisch kapitaal via de gender-as
verloopt. Dit geldt zowel voor de productiekant als voor de receptiekant.
Wat betreft de productiekant is bekend dat vrouwen verhoudingsgewijs weinig
poëticale teksten schreven, tijdschriften oprichtten en dergelijke. Zij werden ermee
opgevoed zich bescheiden op te stellen, dat wil zeggen gedrag te vertonen dat in het
literaire veld tot weinig succes leidde. Deze mentale structuren zou men bij een
analyse van de strijd om het symbolisch kapitaal moeten onderzoeken. Zij bepalen
onder meer hoe (on)toegankelijk sommige literaire genres of literaire nevenactiviteiten
voor vrouwen zijn. Wie zulke aspecten niet behandelt en zich, zoals Ruiter en
Smulders, op de externe poëtica concentreert, sluit veel vrouwelijke auteurs en hun
productie uit. En dat is betreurenswaardig. Hoe interessant zou bijvoorbeeld in
verband met de Tachtigers een analyse van de impliciete poëtica en de positie van
Hélène Swarth niet kunnen zijn?
Wat betreft de receptiekant reproduceren Ruiter en Smulders de beeldvorming dat
vrouwen zelden een belangrijke bijdrage aan de literatuurgeschiedenis geleverd
hebben. Het feit dat men bij hen extreem weinig namen van vrouwen vindt, heeft
niet alleen te maken met hun nadruk op niet-fictionele teksten. Ten eerste zijn er
natuurlijk vrouwen die wel zulke teksten hebben geschreven. De beide
geschiedschrijvers zeggen veel over de interbellumdiscussie ‘massa versus individu’,
maar niets over de bijdrage van Carry van Bruggen op dit gebied. Ten tweede laten
zij zaken onbehandeld waar vrouwen zich intensief mee bezig hebben gehouden.
Men kan zich bijvoorbeeld afvragen waarom een publicatie met de vraagstelling hoe
maatschappelijke modernisering met de ontwikkeling van de literatuur verweven is,
de vrouwenemancipatie overslaat. Verscheidene literaire fenomenen hangen daar
direct mee samen, zoals in het interbellum het debat rond de ‘damesroman’, die
inhoudelijk belangrijk is als reactie op de vrouwenemancipatie(7). Uit de tweede
feministische golf ontstond eind jaren zestig de stroming ‘vrouwenliteratuur’, waar
vrouwen - en mannen - bovendien talloze niet-fictionele teksten over produceerden.(8)

Genderreflectie
Met deze opmerkingen heb ik de overstap al gemaakt naar een tweede problematische
eigenschap van de nieuwe literatuurgeschiedenissen - de
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gegenderdheid van het vaste verhaal dat zij bieden, de concentratie op mannen en
op mannelijke prestaties. Dat kan geïllustreerd worden aan de hand van een
extramurale publicatie, het in de inleiding al genoemde overzicht Die niederländische
und die flämische Literatur der Gegenwart(9). Dit boek heeft weliswaar niet de
pretentie een volwaardige literatuurgeschiedenis te zijn - in het voorwoord spreken
de samenstellers van een ‘Almanach’ -, maar aangezien er geen ander modern
Duitstalig overzicht beschikbaar is, dient deze publicatie voor velen toch als handboek.
Ik wil er echter op wijzen dat de nu volgende kritiek in grote lijnen ook voor andere
literatuurgeschiedenissen geldt.
De eerste helft van de Duitse publicatie is een alfabetisch lexicondeel. Daarin
worden bijna honderd auteurs besproken, waarvan een vijfde vrouwelijk is. Gezien
het feit dat het om de moderne literatuur vanaf 1916 gaat, is dat een mager resultaat.
Men kan opmerken dat het boek voor de Frankfurtse boekenbeurs van 1993 gemaakt
werd, zodat er vooral auteurs in opgenomen zijn die al vertaald waren, en men nu
eenmaal meer mannen dan vrouwen vertaalt. Dit is echter onjuist, want van de helft
van de mannelijke auteurs, veertig personen, was op dat moment nog niets vertaald.
Verder krijgen tweeëntwintig van de auteurs in het lexicondeel een wat langer artikel
plus een foto. Bij deze selectie binnen een selectie blijft er nog maar één vrouw over:
Hella Haasse.
De tweede helft van de publicatie bestaat uit negentien artikelen over aspecten
van de Nederlandstalige literatuur, zoals de Nederlands-Caraïbische literatuur, de
jeugdliteratuur en de literatuurkritiek. Ook daarin treft men bedroevend weinig
vrouwen aan. De bekende compensatie ervoor is het zogenaamde ‘vrouwenhoekje’,
in dit geval het artikel ‘Lob der weiblichen Stimme’ (p. 112-115). Het probleem dat
in een dergelijk hoekje zoveel mogelijk vrouwelijke auteurs moeten voorkomen,
heeft in dit geval tot gevolg dat de begrippen ‘feministische literatuur’,
‘vrouwenliteratuur’ en ‘literatuur van vrouwen’ foutief als synoniem worden
gehanteerd. De slotzin van het artikel: ‘Die Autorin ist bei uns nämlich keine
Untertanin mehr, sondern Herrin’, wordt door het handboek zelf krachtig
tegengesproken en vormt een mooi geval van onbedoelde ironie.
Twijfelachtig blijkt eveneens het taalgebruik in het lexicondeel, als men auteurs
als Carry van Bruggen, Anna Blaman, Andreas Burnier, Monika van Paemel en
Margriet de Moor met mannelijke tijd- en stromingsgenoten vergelijkt. Enigszins
gechargeerd samengevat worden bij de mannen vaktermen gebruikt als ‘debuut’,
‘oeuvre’, ‘programma’, ‘stroming’, ‘centrale thematiek van het werk’, etc. De vrouwen
daarentegen schrijven gewoonweg boeken in plaats van een oeuvre te hebben, ze
hebben geen programma en worden niet in een richting of maatschappelijke context
ingebed. Bij Doeschka Meijsing bijv. blijft in tegenstelling tot bij Dirk Ayelt Kooiman
en Frans Kellendonk het tijdschrift De Revisor ongenoemd, haar thematiek wordt
eerder inhoudelijk naverteld dan abstract en filosofisch geduid, en op vormaspecten
wordt nauwelijks ingegaan. Verder wordt zij passief gepresenteerd: bij Meijsing
kampen de romanfiguren met bepaalde problemen - alsof dit niet door de auteur zo
gecomponeerd wordt -, terwijl Kooiman een uitgesproken zin voor compositie aan
de dag legt en zijn werk als een spel met de lezer begrijpt. Tevens worden de vrouwen
in
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tegenstelling tot de mannen slechts uiterst zelden geprezen met termen als
‘vernieuwend’, ‘invloedrijk’, ‘groot talent’ of ‘meesterwerk’. De conclusie kan dus
luiden dat het taalgebruik sterk gegenderd is. Het is de mannelijke auteur die het
recht heeft op vaktaal en lof; daarmee is hij de symbolische Auteur, vormgever en
middelpunt van de Nederlandstalige literatuur.
Voor een kritische reflectie op deze visie, en voor een werkelijke poging om zowel
vrouwelijke als mannelijke auteurs en hun werk anders te bekijken, is een inzicht uit
de institutionele literatuurwetenschap van belang: kwaliteit is geen intrinsieke
eigenschap van een literaire tekst, maar iets dat er in de loop van het
canoniseringsproces al dan niet aan toegeschreven wordt. Cees van Rees bijvoorbeeld
heeft er op gewezen dat de zogenaamde ‘continuümthese’ onjuist is: evaluatieve
uitspraken over een tekst zijn niet logisch bewijsbaar gebaseerd op beschrijvende
uitspraken erover(10). De afwezigheid van vrouwelijke auteurs in
literatuurgeschiedenissen wordt graag met hun gebrek aan kwaliteit gelegitimeerd,
maar dit argument zegt dus meer over de gegenderdheid van de literaire instituties
dan over de vrouwen en hun teksten zelf.(11)
Ook in de op één na jongste Nederlandstalige literatuurgeschiedenis, Nederlandse
Literatuur, een geschiedenis, hebben vrouwelijke auteurs en het gender-perspectief
slechts een incidentele plaats gekregen, ondanks beloften in het voorwoord. In het
nieuwe literatuurgeschiedenisproject op initiatief van de Nederlandse Taalunie is
vanaf het begin gesteld dat het genderperspectief van groot belang zal zijn. Men kan
dus met spanning afwachten in hoeverre dat deze keer tot een structureel andere
opbouw en tot een ongegenderd taalgebruik zal leiden.

Extramurale problemen
Wanneer men het probleem van het vaste verhaal en tevens van de mannelijkheid
ervan speciaal vanuit het perspectief van de extramurale literatuurgeschiedschrijving
bekijkt, kunnen nog enkele overwegingen aan het bovenstaande toegevoegd worden.
Bij het doorbladeren van bijvoorbeeld het Engelstalige Literature of the Low
Countries. A Short History of Dutch Literature in the Netherlands and Belgium van
Reinder Meijer (Cheltenham 1978) valt opnieuw onmiddellijk op dat de uitvoerige
auteursprofielen overeenstemmen met het traditionele verhaal. Problematisch is in
zo'n geval niet alleen dat dit verhaal eenvoudigweg gereproduceerd is, maar ook dat
buitenlanders het niet kennen. Zij lezen het voor de eerste keer, ze worden met onze
eigen beeldvorming geconfronteerd zonder dat duidelijk is waar die op berust. Een
gebrek aan metaniveau is in zo'n geval dus extra storend. Bovendien zijn de
geanalyseerde auteurs bijna uitsluitend mannen. Terwijl wijzelf ons ook namen van
vrouwelijke auteurs herinneren als ze niet in een handboek staan, hoe eenzijdig zo'n
keuze ook is, moet een buitenlander wel de indruk krijgen dat Vlaamse en Nederlandse
vrouwen geen literatuur schrijven. Kenmerkend voor de extramurale situatie is dat
buitenlandse lezers weinig Nederlandstalige literatuur kennen, en zij zich dus niet
met een eigen oordeel kunnen afzetten tegen de informatie in het boek.
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Deels worstelt de extramurale literatuurgeschiedschrijving ook met geheel eigen
problemen, die eveneens voortvloeien uit het feit dat men een buitenlandse doelgroep
heeft. Om die reden zal een comparatistische aanpak altijd essentieel zijn.
Noodzakelijk lijkt mij bijvoorbeeld dat in zo'n literatuurgeschiedenis onder andere
bekende misvattingen ter sprake komen die in het betreffende land over Nederland
en/of Vlaanderen bestaan; bij Duitstalige lezers bijvoorbeeld de kwestie dat
Nederlands níet van het Duits afstamt, en de Nederlandse literatuur evenmin een
afleggertje is van de Duitse. Een tweede punt is dat men in zou moeten gaan op
aspecten van de historische context die buitenlanders, in tegenstelling tot
Nederlandstaligen, niet kennen. Iedereen zal daar onmiddellijk, afhankelijk van het
buitenland waar men in verkeert, zijn of haar eigen voorbeelden bij kunnen noemen.
Een derde fundamenteel punt is het aansluiten bij de achtergrond van de lezers, bij
hun kennis van de geschiedenis en de literatuurgeschiedenis. Daarbij kunnen ook
aspecten als de receptie en mythologisering van bepaalde auteurs of tijdperken - men
denke voor Nederland aan de glorieuze Gouden Eeuw of de slaperige negentiende
eeuw - vergelijkend ter sprake komen. Men kan ook het internationale van bepaalde
ontwikkelingen laten zien, zoals het ontstaan van de stroming ‘vrouwenliteratuur’
eind jaren zestig. Het belang van dit derde punt ligt tevens in het feit dat het een
verrijking van de Nederlandse literatuurgeschiedschrijving zou opleveren, omdat
internationale vergelijking en inbedding in de neerlandistiek nog in de kinderschoenen
staan. Hieraan zouden juist extramurale neerlandisten een prachtige bijdrage kunnen
leveren.
Ondanks de langdurige crisisgevoelens blijft literatuurgeschiedschrijving kennelijk
mogelijk, om de meest uiteenlopende redenen. En dit geeft iedereen de kans om zich
in komende handboeken te onderscheiden met een werkelijk nieuw verhaal.
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‘Een schrijver kan niet veel schrijven’
Lut Missinne (Münster)
In 1998 was het honderd jaar geleden dat Gerard Walschap werd geboren. De
belangrijkste gebeurtenis in dat jaar was ongetwijfeld de publicatie van het eerste
deel van Walschaps brieven, geschreven tussen 1921 en 1950. Samen met het tweede
deel, dat in de herfst van 1999 zou moeten verschijnen, gaat het om zo'n tweeduizend
brieven. De editie werd samengesteld en geannoteerd door zijn kinderen Carla en
Bruno Walschap. Daardoor krijgt zij op verschillende plaatsen een duidelijk familiaal
stempel, wat vooral in de becommentariërende voetnoten zichtbaar wordt. Het boek
draagt allerminst het karakter van een wetenschappelijke editie, maar dat was volgens
het voorwoord ook niet de bedoeling. Het moest een ‘leeseditie’ worden, met zo
weinig mogelijk drempels voor de gewone lezer.
Gerard Walschap was een van de spilfiguren, zo niet hét kopstuk van het literaire
leven in Vlaanderen tijdens het interbellum. In de jaren dertig was er geen discussie
mogelijk over de katholieke roman, of over de Vlaamse roman tout court of de naam
Walschap kwam erin voor. Hij was als oprichter, redactiesecretaris of medewerker
betrokken bij de belangrijkste tijdschriften en weekbladen uit die tijd. Hoezeer ook
vanuit een welbepaalde katholieke hoek gepoogd werd zijn literaire loopbaan te
fnuiken, toch stond hij als prozaïst hoog in aanzien. Hij ontving verschillende prijzen
en werd in 1936 verkozen tot lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde. Kortom, hij was een gerespecteerd, bijzonder
productief, maar erg bekritiseerd auteur. L.P. Boon zei ooit van hem dat hij een reus
was ‘die onder een hele periode een streep trok’.

‘Ik ben geslagen maar sta rechtop’
De brievenverzameling opent met een merkwaardige brief in het Latijn. Daarin doet
Gerard Walschap in 1921 aan Paus Benedictus XV het verzoek om van zijn geloften
te worden ontslagen. Hij was namelijk in 1917 in het Scholasticaat van het Heilig
Hart te Heverlee ingetreden met de bedoeling priester te worden. Na een paar jaar
filosofie en theologie studeren werd hij in 1921 weggestuurd wegens ‘ernstige feiten’.
De precieze toedracht van de zaak is nog steeds niet bekend en ook de brieven brengen
geen opheldering. ‘Niet geschikt voor het religieuze leven’ luidde Walschaps eigen
commentaar later, maar zo licht vatte hij de kwestie in die tijd niet op. De schande
als een ‘mislukt priester’ naar zijn geboortedorp Londerzeel te moeten terugkeren,
viel hem zwaar en tot in de laatste brieven alludeert hij nog op de pijn en vernedering
die hiermee gepaard gingen. Terug in Londerzeel werd Walschap opgevangen door
een bevriend
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priester, Jan Hammenecker, die hem met de literatuur liet kennismaken en wiens
steun in die jaren veel voor hem heeft betekend. Hij vertrouwde Hammenecker toe
dat de dag waarop hij het klooster verliet, een dag was ‘die voor mij zoveel was als
het vergaan van de wereld of als het uitsterven van allen die ik liefheb’ (13.11.1927).
Zijn brieven aan Hammenecker ondertekende hij met ‘uw jongen’.
In 1922 raakte Walschap aan een baantje als redactiesecretaris bij het katholieke
Antwerpse weekblad Het Vlaamsche Land. Even zag het er naar uit dat hij alles
achter zich zou laten om zijn jongensdroom - missionaris worden - waar te maken.
Hij had zich aangemeld om als ‘agent territorial’ naar Kongo te gaan. ‘Dat is bijna
juist wat Max Havelaar was’ (3.5.1922). Hij zou zich ‘na tien jaar goedbetaald werk
met een stil pensioentje’ kunnen terugtrekken uit een wereld waarin hij zich niet
thuis voelde. Maar van die plannen kwam niets terecht. Hij bleef voorlopig in
Londerzeel wonen en veroverde zich geleidelijk een plaats in het literaire leven.
Vanaf 1924 nam hij er nog het redactiesecretariaat van het eveneens katholieke
tijdschrift Dietsche Warande & Belfort bij. Hij zou daarvoor blijven instaan tot hij
in 1938 wegens het verschijnen van zijn roman Sibylle uit de redactie werd gezet.
Intussen was hij geëngageerd in een ander blad, dat voor zijn literaire ontwikkeling
van bijzonder belang was. Na het ter ziele gaan van Het Vlaamsche Land in 1927
richtte hij samen met Emiel Valvekens, een norbertijn van Averbode, een nieuw
weekblad ‘voor ontwikkelde lezers’ op: Hooger Leven. Daarin zou Walschap de
rubriek ‘Kunst en Letteren’ leiden, ‘in volle vrijheid’, althans dat was de afspraak
met pater Valvekens. Hooger Leven bood de negenentwintigjarige Walschap een
uitstekende leerschool als criticus en een forum voor zijn ideeën over binnen- en
buitenlandse literatuur. Hij recenseerde twaalf jaar lang wekelijks verscheidene
boeken voor Hooger Leven, in totaal meer dan vijfhonderd. ‘Literatuur mag geen
ijdele liefhebberij zijn’, waarschuwde Walschap toen nog, wij moeten beseffen ‘dat
zij een rol te vervullen heeft in de culturele ontwikkeling van het volk en dat zij een
houding heeft aan te nemen tegenover God en de eeuwigheid, tegenover de waardijen
des levens.’(1)
Ondanks zijn mislukking als priester werd Walschap in de jaren twintig nog sterk
gedreven door het katholieke idealisme. Zo hoorde hij onder meer tot de oprichters
van het kunstgenootschap De Pelgrim, een vereniging die het katholieke renouveau
in de Vlaamse kunst gestalte wilden geven. Andere Pelgrimleden waren Felix
Timmermans. Ernest van der Hallen, Frans Delbeke, met wie Walschap in zijn
beginjaren toneelstukken schreef, en de eerder genoemde Emiel Valvekens. Maar
zijn enthousiasme bekoelde. Na korte tijd had hij schoon genoeg van ‘al de
talentloosheid en arrivistische eerzoekerij die erbij komen’ (26.8.1928).

‘Ik betracht maar een zaak, mijn leven om te zetten in eerlijk werk’
In 1929 verscheen de novelle Adelaïde. Na enkele verzenbundels, toneelstukken en
een voor hedendaagse lezers langdradige en drakerige roman Waldo (1928)
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had Walschap zijn eigen stem gevonden. Met het verhaal van de notarisdochter
Adelaïde wou hij de katholieke romanliteratuur in Vlaanderen verruimen naar Frans
model, naar het voorbeeld van George Bernanos en François Mauriac. Adelaïde
vertelt het verhaal van een jonge vrouw die ten onder gaat aan de katholieke
huwelijksmoraal. Twee jaar lang heeft ze zich niet naar de voorschriften ter zake
gericht en haar huwelijk is kinderloos gebleven. Na een vermanend bezoek van de
onderpastoor zinkt ze in een afgrond van schuld en gewetenswroeging, ze krijgt toch
een kind en pleegt uiteindelijk zelfmoord. Een oprechte katholieke roman, waarin
het leven getekend wordt zoals het is, vond Walschap: ‘in Adelaïde ziet gij de
ontgoochelde, die met een woest gebaar zegt: ik wil niet heilig schijnen, weg met
alle leugen. Zó is het leven’ (26.8.1928). Maar een deel van de katholieke critici
dacht daar anders over en reageerde furieus. De katholieke bibliotheken kregen
verbod de romans van Walschap aan te kopen. Enkele kranten zetten petities op van
duizenden die bezwoeren dat ze het werk van deze pornograaf nooit zouden lezen.
Hammenecker liet hem weten dat hij de roman Adelaïde in de kachel had verbrand.
Walschap beet van zich af en schreef een vervolg, Eric (1931), en daarna nog een,
Carla (1933), in de volle overtuiging dat hij ‘door en door katholieke verhalen’
bracht. In de jaren dertig kwam het beste van zijn werk tot stand, de romans Celibaat
(1934), Trouwen (1936), Sybille (1938) en Houtekiet (1939). Authenticiteit, directheid
van stijl en een snel handelingsverloop werden de typische kenmerken van Walschaps
boeken.
Walschap spreekt in zijn brieven opvallend weinig over zijn literaire bezigheden.
Ook commentaren op zijn intensieve lectuur zijn schaars. Dat zal wel te maken
hebben met het feit dat de correspondentie niet voor uitgave bestemd was. ‘Ge moet
mij plechtig beloven mijn brieven alleen voor u te houden’ zou Walschap later aan
Marc Galle schrijven. ‘Ze zijn niet geheim, maar ook niet voor musea en dergelijke
onnozelheden. Alleen mijn boeken zijn voor het publiek.’ Toch komen we sporadisch
een en ander aan de weet over Walschaps literaire opvattingen, omdat hij reageert
op kritiek van collega's en daarbij zijn werkwijze motiveert om zijn gelijk te staven.
Zo krijgt Raymond Brulez, die hem had aangewreven dat zijn stijl ‘duister’ was,
netjes uitgelegd dat het alleen een kwestie van leestekens is. ‘De pastoor verwittigt
hem dat hij mager wordt en ge ziet bleek.’ Die passage wordt compleet helder, aldus
de auteur, wanneer de laatste vier woorden tussen aanhalingstekens worden gezet.
Maar Walschap liet de zetter van Nijgh & Van Ditmar, die eigenhandig de leestekens
had aangebracht, die weer wegnemen. ‘Want,’ zo luidt het, ‘hij gebruikt die
“duisterheid“ om de lezer tot volle aandacht te dwingen. In ruil garandeert hij de
lezer deze aandacht niet te misbruiken en zich tot het essentiële te beperken’
(4.3.1937).

‘Twee eeuwige zielen die mekaar vonden’
Een van de boeiendste kanten van deze briefwisseling is dat niet alleen de romancier,
de redactiesecretaris en de criticus aan het woord komen, maar ook de geliefde, de
vader en de intieme vriend. Zo werden een aantal vrijersbrieven

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1999

18
opgenomen aan Marie-Antoinette Theunissen. Zij had Walschap gedichten toegestuurd
voor Averbode's Weekblad. Op die manier ontstond tussen die twee een amoureuze
correspondentie, die twee jaar en 642 brieven later besloten zou worden met een
huwelijk. Uit deze immense briefwisseling, die volgens de samenstellers in zijn
geheel veel te langdradig was, werden negen brieven geselecteerd. Ze tonen een
soms vertederend naïef beeld van een jonge Walschap. Hij spreekt zijn toekomstige
vrouw aan met ‘zusje lief’, ‘mijn Beatrijs, mijn teder (en zo vrouwelijk teder)
“moedertje”’ of met ‘Matje’; later zou dat ‘Ninette’ worden. Hij is aandoenlijk
bezorgd als ze kou heeft gevat en schrijft haar herhaaldelijk dat hij voor zijn ‘menselijk
hart’ bij haar rust heeft gevonden.
Er werd trouwens nog een andere intieme correspondentie - dit keer volledig opgenomen: de brieven aan zuster Oswalde, een vriendin van Ninette, die haar
‘Walschaps geestelijk lief’ noemde. Walschap had met zuster Oswalde vanaf 1942
een bijzondere en intense geestelijke band. Hij schreef haar twintig jaar lang brieven,
waarin hij zijn ziel blootlegde en zich koesterde in het begrip of reageerde op het
onbegrip dat hij van haar ontving. Oswalde inspireerde hem mee tot de figuur van
Zuster Virgilia uit de gelijknamige roman van 1951.
Ook aan zijn kinderen schreef hij soms grappige, soms ontroerende brieven. In
een aanzet tot een dagboek luidt het: ‘Ik schrijf in dit dagboek, mijn kinderkens,
omdat ik, ingemetseld in eenzaamheid, niet verzaken kan aan het verlangen dat gij
tenminste mij zoudt liefhebben, wanneer mijn kloppen op de muur eensdaags zal
opgehouden hebben.’(2)

‘Ik beken dat ik nooit de moed gehad heb mijn vrouw en vier kinderen
brodeloos te maken’(3)
In een brief uit 1932 aan zijn goede vriend August van Cauwelaert schreef Walschap
al openlijk over zijn gewijzigde houding tegenover de katholieke kerk. Hij ontkende
de geruchten dat de ruzies met pater Valvekens rond de financiën van Hooger Leven
hem van het geloof zouden hebben weggedreven:
Ik wou, August, dat alleen P. Valvekens mij antiklerikaal gemaakt had,
want ik heb hem waarlijk al alles vergeven. Men zegt mij dat dit aan het
snullige grenst en toch is het zo, ik kan het niet helpen. Mijn
antiklerikalisme komt helaas van verder en veel dieper en het heeft niets
te maken met mijn persoonlijke verhoudingen. Hele dagen denk ik aan
dat alles, met iedereen, priester en leek, spreek ik erover. Denk eens welk
een weg ik al afgelegd heb in de laatste 12 jaar; twijfelen, zoeken,
wantrouwen, hartstochtelijk verdedigen, twijfelen, zoeken... Waar gaat
dat eindigen (13.9.1932).
Het eindigde met het pamflet Vaarwel dan (1940), waarin Walschap openlijk afscheid
nam van de katholieke kerk. Maar tussen 1932 en 1940 lag nog een pijnlijke periode,
waarin hij zijn geloofsverlies verborgen hield uit angst zijn broodwinning te verliezen.
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hij ‘publiek niet meer als katholiek zou kunnen beschouwd worden’ (29.1.1938).
Meer dan één brief uit de jaren dertig is dan ook een smeekbede om een vaste
baan, want Walschap moest dagelijks aan den lijve ondervinden dat alleen
economische zekerheid voor hem ook artistieke vrijheid kon betekenen. ‘Ik eet thans
van een contract dat mij tot in het merg vernedert en wat ik zoek is een werk dat mij
niet meer vernederen zal’ (14.4.1934). Reeds in 1926 stelde hij zich kandidaat als
‘toezichter over de bibliotheken’. Het zou echter tot oktober 1940 duren alvorens
Walschap werd benoemd tot Inspecteur voor de openbare bibliotheken van
Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Tot zolang snakte hij ernaar zich los te maken
van ‘heel die toestand, het onoprecht leven om den brode, de dwang van dat contract,
het vertwijfeld schipperen met mijn kunst om den brode en om de vrijheid, innerlijke
strijd om vrijheid met al wat het meebrengt’ (29.1.1938).
Maar Walschap werd niet alleen gekweld door de bekommernis om brood voor
zijn gezin, hij maakte zich ook zorgen om het contact met zijn publiek. In 1934
schreef hij: ‘Men is bezig mij af te snijden van “het katholiek lezerspubliek” en daar
gelukt men zonder de minste twijfel in’ (2.5.1934). Walschap had een geschoolde
en intellectuele groep lezers op het oog en was er zich terdege van bewust dat
schrijven voor het grote publiek aanzienlijke toegevingen inhield. Hij was niet
gelukkig met het imago van de ‘volkse’ Walschap, dat met een bundel vertellingen
als De wereld van Soo Moerman ondersteund werd. Hij werd er ziek van, zo schreef
hij in 1938 aan Vermeylen, dat hij na Celibaat minder goed had geschreven en
toegevingen had gedaan aan het publiek. ‘Dat tracht ik inwendig goed te praten maar
het maakt mij kapot.’(4)
1938 was Walschaps annus horribilis. Het weekblad Hooger Leven, dat zijn
inkomen betekende, werd opgeheven na aanslepende en hoogoplopende ruzies met
priester Valvekens, die er een vriendin op na bleek te houden en Walschap trachtte
te chanteren. In 1938 verscheen de roman Sibylle over een vrouw die haar geloof
verliest, waarop hij zijn ontslag kreeg bij Dietsche Warande & Belfort. 1938 was
ook het jaar waarin zijn moeder overleed en kort daarna zijn geliefde broer Fons, die
in Kongo een tropische ziekte had opgelopen. Bovendien ziet hij in dat jaar zijn enige
hoop op een vast inkomen, de langverhoopte aanstelling als inspecteur, aan zijn neus
voorbijgaan.

‘Ik heb geen schuld, ik verdedig mijn eer’
Op 24 oktober 1940 - de bezetting door het Duitse leger is dan al enkele maanden
een feit - wordt Walschap eindelijk benoemd tot inspecteur van de openbare
bibliotheken en voelt hij zich bevrijd van de zorg ‘die bestaat in een compromis
tussen wat men voelt te moeten schrijven en wat een zo groot mogelijk publiek het
liefste leest’ (22.10.1940). Hij zet zich ten volle in voor zijn bibliotheekwerk en voert
meteen actie tegen het zedelijke quoteringssysteem, dat het aankoopbeleid van de
katholieke bibliotheken bepaalt. ‘De artistieke en culturele waarde van het boek
wordt altijd genegeerd en vervangen door de “zedelijke” zodat langzamerhand
bibliothecaris en lezer geen verschil meer zien
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tussen Faust van Goethe en Het geheim van de rechter, door Hans, want allebei zijn
II - streng voorbehouden lectuur’, klaagt hij bij Jozef Muls (7.5.1941). Intussen staat
de hedendaagse lezer verbaasd over de benepen katholieke mentaliteit uit die tijd.
Na de oorlog zou Walschap over de zedelijke quotering voor katholieke bibliotheken
nog een bitsige discussie voeren met de Leuvense hoogleraar Albert Westerlinck.
Tijdens de oorlog konden enkele van zijn boeken in grote oplagen verschijnen.
De romans Adelaïde, Eric en Carla werden als trilogie onder de titel De familie
Roothooft in 1943 in cassette door Manteau uitgegeven. Walschap was tevreden:
‘Het papier is gemeen, maar daarvoor is het oorlog. Aan de band echter en het
omslagbandje zou men zeggen dat het nog geen oorlog is. Het meest hindert mij dat
mijn werk dicht opeen gedrukt is gelijk dat van babbelaars bij wie het op tien
bladzijden meer of minder niet aankomt. Ik heb altijd getracht zo te schrijven dat
elke letter belang heeft in het geheel en mij dunkt dan ook dat zulke tekst rustig
wijduit moet gedrukt worden. Maar het is oorlog’ besluit hij toegeeflijk (17.3.1943).
Zijn essay Nooit meer oorlog en het verhaal Moeder raken niet door de Duitse censuur.
Maar voor Walschap duikt de eigenlijke vijand pas op na de bevrijding. Omdat
zijn aanstelling tijdens de bezetting had plaatsgevonden werd hij als
bibliotheekinspecteur bij de bevrijding automatisch geschorst zonder wedde. Hij
werd verdacht van culturele collaboratie. Twee feiten stonden daarbij centraal. Hij
had in oktober 1940 bij het bezoek van de Duitse dichter Adolf von Hatzfeldt te
Antwerpen een begroeting uitgesproken. En hij was het jaar daarop naar Berlijn
gereisd voor een lezing voor de Deutsch-Belgische Gesellschaft. Net als in de jaren
dertig moest Walschap weer in zijn pen klimmen voor een vurige apologie en strijden
voor zijn gelijk en voor begrip. Hij haalde fel uit naar de ‘geest van inquisitie die
waarschijnlijk fascistisch, maar in elk geval niet democratisch is’ (3.10.1944). De
blaam kwam hem bovendien onbegrijpelijk voor. Hij had toch drie keer de uitnodiging
voor Berlijn afgeslagen alvorens hij zich gedwongen zag erheen te gaan. En hij had
toch von Hatzfeld zo opvallend koel toegesproken dat hij 's anderendaags door
mevrouw Belpaire daarvoor werd gefeliciteerd. En hij had toch de verleiding om
zijn werk in Duitsland tien keer meer te doen verkopen, weerstaan, hoewel zijn gezin
het geld goed had kunnen gebruiken. En hij had toch de Antwerpse Kamer van
Letterkundigen uit de klauwen van de collaborerende Kunstenaarsgilde helpen houden.
Daarom schreef Walschap dat hij ‘niet alleen onschuldig maar positief verdienstelijk
vaderlander’ was geweest en dat hij trots was op zijn houding tijdens de oorlog
(10.12.1944). Hij had verwacht ervoor onderscheiden te worden. Uiteindelijk werd
Walschap van alle blaam gezuiverd en na een jaar herbenoemd als inspecteur.

‘Omdat ik ruwe oprechtheid boven valse beleefdheid verkies’
Marsman noemde ooit ‘authenticiteit’ een van Walschaps sympathiekste
eigenschappen. Het is in elk geval een van de markantste kentrekken in zijn brieven.
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‘Ik wil eerlijk zijn’, ‘ik wilde oprecht zijn’, ‘ik spreek rechtuit’, ‘ik ben blij dat ik
mijn hart eens oprecht en eenvoudig heb uitgesproken’, ‘ik hoop dat ge niet boos
wordt over mijn oprechtheid’, het komt als een refrein terug. Bij zijn correspondenten
waardeerde Walschap eenzelfde directheid. Hij prees zelfs de onverbloemdheid van
zijn critici, als ze maar rechtuit spraken. ‘U heeft mijn werk en mijzelf op volkomen
eerlijke manier bejegend,’ schreef hij aan toneelredacteur Lode Monteyne toen die
zijn toneelstuk Maskaroen zeer kritisch had beoordeeld. ‘Uw kritiek is de ongunstigste
die ik kreeg, maar dat acht ik niet. Ik let op de eerlijke oprechtheid van de recensent’
(30.10.1927). Ook Marsman zelf kreeg iets dergelijks te horen. En meestal maakte
Walschap meteen van de gelegenheid gebruik om zijn zaak te verdedigen en de
kritiek van zijn correspondent te weerleggen. Bij die eerlijkheid ontzag hij ook
niemands status of literaire reputatie. Zo schrijft hij in 1930 een vlijmscherpe brief
aan Streuvels, toen een gevestigd auteur, waarin hij hem onomwonden terechtwijst
dat hij zich wel wat bescheidener mag opstellen: ‘Neen, ik heb de wijsheid niet in
pacht, maar moet U daarom schrijven of U ze wel had?’ En hij waarschuwt Streuvels,
dat hij wel wil ingaan ‘op een bezadigd en verstandig woord maar niet op een oorveeg’
(10.2.1930). Walschap was toen 32 jaar, Streuvels 59.
En toch valt in deze persoonlijke documenten een zekere dubbelheid waar te
nemen. Aan de ene kant beweert Walschap dat hij zich alleen in zijn boeken wil laten
kennen. Aan de andere kant herhaalt hij steeds dat verlangen om het binnenste van
zichzelf te laten zien. Hij dringt er zelfs bij anderen op aan dat te doen. Nadat hij de
reisschetsen van Toussaint van Boelaere heeft gelezen, schrijft hij hem uitdrukkelijk
te wensen dat hij nog meer over zichzelf zou spreken.
Herhaaldelijk zou ik u bij lezing willen zeggen: neen, begin nu niet over
iets anders, praat nu eens door, wat ge verzwijgt zou ik juist willen weten.
Ik vind dat gij nu eens zoudt moeten schrijven al wat ge tot nu toe
verzwegen hebt, een boek enkel en alleen over uzelf, rechtstreeks over
uzelf, zoals Stendhal, hoe ben ik, ben ik dit, ben ik dat, zus, zo. Als men
nl. de ‘bijbelse leegte’ bereikt heeft, het vacuüm, heeft men alles verwerkt.
Zolang men iets overhoudt is men altijd voor iemand medelijdenswaardig
d.i. beperkt, dunkt mij. Misschien is het mijn neiging om alles op andere
mensen te leggen in mijn boeken, die mij zo sterk doet verlangen naar
directe zelfbekentenissen, echt leven.(5)
Een paar keer dwingt Walschap zichzelf tot een haast autobiografisch ikverhaal. Dat
is onder meer het geval in Genezing door aspirine. ‘Genezing door Aspirine en die
drie reisschetsen [d.i. Nachttrein, Het Morgengebed en Xenofobie] heb ik geschreven
onder de druk van het besef dat de romanschrijver door de objectivering van zijn
personages gehinderd wordt in rechtstreekse zelfuitdrukking [...]. Zijn werk is een
poging om subjectieve ervaringen, waarmee men zich niet wenst bloot te geven, op
personages af te schuiven, en zich dus aan een nog intiemere, zij het dan verborgen,
oprechtheid te wagen’ (21.9.1938).
In deze laatste uitspraak ligt volgens mij de sleutel voor die spanning. Walschap
wilde niets liever dan zijn ziel blootgeven, hij zou het slechtste van
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zichzelf hebben willen tentoonstellen, alles biechten om zijn medemens toch maar
te overtuigen van zijn drang naar goedheid. Maar hij kan en durft het niet omdat hij
door de gebeurtenissen uit zijn jeugd te veel schaamte en pijn voelt. Vandaar dat
naast zijn oprechte vrijheidsdrang ook de hunkering naar erkenning, begrip en liefde
steeds de kop opsteekt. Vandaar ook dat hij zichzelf als een onbeminnelijk man
voorstelt, maar tegelijk zelfbewust is: ‘Ik ben wel erg mensenschuw en achterdochtig
en kan bovendien niet praten, vandaar dat ik in omgang misschien bescheiden schijn.
Maar ik beken eerlijk dat ik voor mezelve sterk bewust ben iets te kunnen.... [...] Van
binnen ben ik heel hevig en voel alles in superlatieven en maak alles groot, lijd
vreselijk en lang van een hard woord’ (3.4.1928). Vandaar ten slotte dat hij diep
gelukkig is als hij zich begrepen voelt door vrienden.
Walschaps brieven hebben de overtuigingskracht van zijn romans. De
emotionaliteit, die hij zelf als een van zijn karaktertrekken aanhaalt, is geen pose
maar klinkt door in deze hele correspondentie. En toch zit er in die houding iets dat
de indruk wekt dat hij zichzelf graag als de lijdende portretteert. Zo schreef hij in de
tijd van de heftige reacties op Adelaïde aan André Demedts, die het voor zijn boek
had opgenomen: ‘Als kleine jongen heb ik altijd gedroomd eens iets groots te doen
voor mijn volk, een held worden en na een eindeloze marteling gedragen worden op
de dankbaarheid van al de mensen!’ (11.2.1930). Deze niet te miskennen drang om
zichzelf op te voeren als een lijdende figuur doet herhaaldelijk aan Multatuli denken.
Ook het uitgesproken samaritaanse inlevingsgevoelen van Walschap met ieder die
net als hij heeft moeten lijden, doet erg multatuliaans aan. Zelfs het eerder geciteerde
dagboek herinnert aan Max Havelaar. En wanneer Walschap in 1938 naast de
benoeming tot inspecteur grijpt, zal hij zich net als Multatuli direct tot de koning
wenden: ‘Ik schrijf aan de minister en aan de koning zelf, roepend tot ik gehoord
word’ (26.9.1938). Een van de weinige keren dat hij zich concreet uitspreekt over
mogelijke beïnvloeding door andere schrijvers, noemt hij Multatuli. Over Waldo zei
hij in een gesprek met Westerlinck: ‘De retoriek van de toespraak tot de kunstenaars
is bewust verwant met die van Havelaar tot de hoofden van Lebak’.(6)
‘Men noemt mij soms de nalatigste brievenschrijver van West-Europa,’ schreef
Walschap voor de oorlog aan zijn collega Willem Elsschot, die een paar huizen verder
woonde. Na lectuur van de 960 brieven die hier werden verzameld, houdt de lezer
een heel andere indruk over. Die 960 brieven zijn er wat te veel en tegelijk wat te
weinig. Te veel omdat er onvermijdelijk ook heel wat nietszeggende velletjes tussen
zitten over te vereffenen honoraria, na te komen afspraken, het ontvangen en versturen
van recensie-exemplaren, etc. Maar ook te weinig, want het beeld is helaas nog niet
(niet meer?) volledig. Via de voetnoten komt de lezer aan de weet dat een hoop
brieven verloren zijn gegaan, onder meer de correspondentie met Doeke Zijlstra,
Filip de Pillecyn, een deel van de brieven aan Ernest Claes, Marnix Gijsen, August
van Cauwelaert, Albert Westerlinck en Frans Delbeke. En hoe zit het met Walschaps
brieven aan zijn Duitse uitgevers? En aan de Nederlanders? Nog vragen te over.
Maar dit is alvast een prachtig document, omdat er zoveel lijnen met elkaar verknoopt
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blijken: Walschaps streven naar authenticiteit in zijn werk én in zijn persoonlijke
relaties, zijn koppigheid en drift in familiale én in collegiale kringen, de verbetenheid
van zijn strijd tegen de katholieken voor de oorlog en tegen de linkse aanvallen bij
de epuratie. De lezer krijgt een boeiend, verhelderend, soms vernieuwend en bijwijlen
ontroerend beeld van een man die zichzelf onbeminnelijk vond.
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Het nut van grammaticaonderwijs aan anderstaligen, deel 2: recent
onderzoek, nieuwe inzichten
Josine Lalleman (Leiden)
1 Inleiding
Een paar jaar geleden heb ik in dit tijdschrift een artikel geschreven over het nut van
grammaticaonderwijs aan anderstaligen. In dat artikel (Lalleman 1995) bespreek ik
inzichten en argumenten van voor- en tegenstanders van expliciet
grammaticaonderwijs.
Voorstanders kunnen bogen op het feit dat vrijwel iedere docent, op grond van
zijn ervaring, uitleg van regels onontbeerlijk acht. Dit wordt ondersteund door de
resultaten van experimenteel onderzoek, waaruit meestal blijkt dat leerlingen die
regels krijgen aangeboden, sneller de tweede taal (T2) leren, én verder komen dan
leerlingen die het zonder deze informatie moeten stellen (R. Ellis 1994, Spada 1997).
Deze visie staat bekend als het interface standpunt, waarbij de term ‘interface’ staat
voor het raakvlak tussen bewuste en onbewuste kennis.
Tegenstanders argumenteren dat de voorsprong slechts ogenschijnlijk is; leerlingen
kunnen weliswaar bepaalde gestuurde oefeningen beter uitvoeren als ze onderricht
hebben gehad, maar hun T2-kennis (T2 competence) neemt niet toe, en zij gaan er
zeker niet beter door spreken (Jordens 1996, Truscott 1998). Volgens hen kan kennis
over taal niet overgaan in kennis van taal: kennis over taal resulteert in
metalinguïstische kennis, niet in competence. Zij zijn hiermee aanhangers van het
non-interface-standpunt.
In dit artikel zal ik eerst bespreken hoe beide standpunten de afgelopen jaren
genuanceerd en onderbouwd zijn door theorieën over de relatie tussen expliciete en
impliciete kennis. Vervolgens zal ik ingaan op de methodologische problemen die
zich voordoen bij experimenteel onderzoek (paragraaf 3), en in paragraaf 4 en 5
worden twee experimenten besproken waarin het doel is na te gaan voor welke
grammaticaregels geldt dat uitleg van regels de T2-verwerving versnelt. In paragraaf
6 komt de kwestie aan bod in hoeverre de resultaten van experimenteel onderzoek
consequenties hebben voor de onderwijspraktijk.

2 De relatie tussen expliciete instructie en T2-verwerving
Pas in de jaren negentig zijn onderzoekers zich serieus gaan bezighouden met de
vraag hoe bewuste kennis van regels de grammaticale competence van T2-leerders
kan beïnvloeden. In het veld van de aanhangers van het interface-standpunt claimt
men inmiddels niet meer dat expliciete kennis door middel van oefening over kan
gaan in impliciete kennis (McLaughlin 1990, DeKeyser 1998), maar neemt R. Ellis
(1993) bijvoorbeeld aan dat expliciete kennis alleen
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dán over kan gaan in impliciete, wanneer de T2-verwerver op een punt van zijn
ontwikkeling is dat de verworven kennis kan aanslaan. Dat betekent dat het leren
van regels alleen zinvol is op het moment dat de T2-verwerver andere regels, die
binnen dezelfde context ook moeten worden toegepast, al geautomatiseerd heeft.
Bijvoorbeeld, expliciete kennis van regels voor het gebruik van het perfectum versus
het imperfectum kan slechts door oefening geautomatiseerd worden wanneer de
T2-verwerver het verleden deelwoord min of meer automatisch kan vormen en/of
in zijn lexicon tot zijn beschikking heeft. Het probleem met deze visie is dat
onduidelijk blijft welke rol bewuste kennis heeft in de verwerving van onbewuste
kennis.
Volgens Krashen (1985) is het positieve effect van vormgericht onderwijs geheel
daaruit te verklaren dat tijdens de les veel relevant taalmateriaal de revue passeert,
op grond waarvan het (onbewuste) verwervingsproces op gang gebracht wordt. Maar
hoe die verwerving plaatsvindt, heeft Krashen nooit kunnen verklaren. Schmidt
(1990, 1995) ontwikkelde een theorie waarbij het bewustzijn een rol krijgt in
T2-verwerving. In de Noticing Hypothese stelt hij dat T2-verwervers de grammaticale
details van een bepaalde vorm bewust moeten registreren om die vorm vervolgens
te kunnen verwerven. Bewuste aandacht wordt dus gezien als een noodzakelijke
voorwaarde voor T2-verwerving. Volgens Schmidt is het niet nodig dat de regel of
het patroon waarop de vorm gebaseerd is, begrepen wordt door de T2-verwerver, al
helpt de herkenning van een algemeen principe, regel of patroon de T2-verwerver
wel bij het leren van die vorm. In die zin is hij het dus gedeeltelijk eens met Krashen,
die altijd bestreden heeft dat kennis van regels de T2-verwerving bevordert. In een
kritische bespreking van de Noticing Hypothese argumenteert Truscott (1998) dat
bij de verwerving van een syntactisch verschijnsel per definitie sprake moet zijn van
begrip, naast bewuste aandacht. Bijvoorbeeld, wanneer T2-verwervers via relevant
taalaanbod registreren dat in het Spaans het subjectspronomen meestal niet wordt
uitgedrukt, zullen zij de concepten ‘subject’ en ‘pronomen’ moeten begrijpen om dit
verschijnsel te verwerven. Overigens gebruikt Truscott dit argument om de noodzaak
van bewuste aandacht voor de vorm in T2-verwerving te bestrijden: naar zijn mening
verwerft men alleen metalinguïstische kennis, maar geen T2 competence.
In mijn ogen is de relatie tussen bewuste en onbewuste kennis het best verklaard
in een afzwakking van het non-interface standpunt, waarbij weliswaar wordt
aangenomen dat expliciete kennis niet omgezet kan worden in impliciete, maar
waarbij men ervan uitgaat dat expliciete kennis de verwerving van impliciete kennis
vergemakkelijkt. Als een bepaald vormelijk kenmerk in het taalaanbod voorkomt,
kan dat geheel en al langs de taalverwerver heengaan; er wordt gewoon overheen
gekeken. Daarom ziet VanPatten (1994) de rol van grammaticaonderwijs daarin
gelegen dat kennis over taal de taalleerder helpt om beter te letten op vormaspecten
en hun betekenisimplicaties in het taalaanbod, waardoor het verwervingsproces
sneller kan verlopen. Deze visie wordt experimenteel onderbouwd in het onderzoek
van De Graaff (1997b). Uit dit onderzoek blijkt dat studenten die zelf de door hen
geleerde grammaticaregels
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kunnen formuleren, de betreffende regels ook beter kunnen toepassen.
Als men van deze relatie tussen expliciet grammaticaonderwijs en T2-verwerving
uitgaat, moet de docent de aandacht van leerlingen op een bepaalde structuur vestigen
door hen verschillende contexten voor te leggen waarin de betreffende structuur
voorkomt. Vervolgens moet hij zijn leerlingen in veel gevallen (maar niet altijd, zie
hieronder) de regelmatigheid in die zinnen uitleggen en zorgen dat ze die ook
begrijpen. Dit zijn voorwaarden, maar geen garantie voor T2-verwerving. De
T2-verwerver moet vervolgens zelf het heft in handen nemen, want hij moet zich
een hele periode lang bewust op het verschijnsel richten als hij het in het taalaanbod
tegenkomt. Het is natuurlijk een naïeve gedachte dat leerlingen, zodra zij een regel
een keer aangeboden hebben gekregen, die regel kennen en dat er alleen wat tijd
overheen moet gaan voordat zij die regel ook onbewust kunnen toepassen. Vooral
aanhangers van het non-interface standpunt zien hun mening onderbouwd als die
vloeiende lijn van aanbod van regels naar automatische toepassing niet blijkt te
bestaan. Des te vreemder is dat omdat in kringen van onderzoek naar
woordenschatverwerving allang bekend is dat het één keer aanbieden van een nieuw
woord niet tot verwerving van dat woord leidt. Integendeel, de meeste onderzoekers
naar T2-verwerving van het lexicon zijn het erover eens (Nation 1990, Bossers 1997),
dat een woord ten minste vijfmaal, met gepaste tussenpozen, de revue moet passeren
voordat er kans is dat het verworven wordt! Waarom zou dan voor grammaticaregels
eenmaal genoeg moeten zijn? Een grammaticaregel verwerven is geen kwestie van
een eenmalige omzetting in de hersenen.
Het is nog een open kwestie voor welke grammaticaregels geldt dat kennis ervan
de verwerving versnelt, en voor welke grammaticaregels dat veel minder of helemaal
niet geldt. Soms verloopt het proces van intake door een T2-verwerver immers
spontaan, zoals dat bij kinderen die hun moedertaal leren altijd het geval is, en in
een aantal gevallen leidt een perfecte beheersing van een regel ook op den duur niet
tot verwerving. In paragraaf 4 en 5 worden experimentele studies besproken die een
antwoord trachten te geven op deze vraag. Eerst ga ik nu in op een aantal
methodologische kwesties.

3 De meting van het effect van expliciete instructie
In veel in de jaren negentig verschenen overzichtswerken van
tweede-taalverwervingsonderzoek staat ook een hoofdstuk over het effect van
expliciete instructie op het T2-verwervingsproces, bijvoorbeeld Larsen-Freeman &
Long (1991: 299-331) en Ellis (1994: 611-663). Bij het lezen van dit soort overzichten,
vooral dat van Ellis (1994), raakt de lezer snel gedesoriënteerd: men moet zich door
een brij van verschillende onderzoeksopzetten, vraagstellingen, proef-personen en
elkaar (deels) tegensprekende conclusies heen worstelen. Wat blijft hangen is dat
voor- noch tegenstanders van grammaticaonderwijs onverdeeld gelijk krijgen. Hoe
komt dat? Met andere woorden, hoe komt het dat er na zoveel jaar en zoveel
verschillend soort experimenteel onderzoek nog steeds geen eenduidig antwoord
gegeven kan worden? Ook al blijkt uit het merendeel
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van het experimenteel onderzoek dat grammaticaonderricht de T2-verwerving
bespoedigt, het is een feit dat niet al het onderzoek tot die conclusie leidt.
Bijvoorbeeld, uit de studies van Pica (1983), Sciarone & Meijer (1995) en Terrell et
al. (1987) blijkt geen positieve invloed van regeluitleg. Bij anderen, onder wie
Yan-Ping (1991) en Scott (1989), is de eindconclusie dat regeluitleg een positief
effect heeft gehad, niet onverdeeld uit de resultaten op te maken.
In plaats van te concluderen dat de meerderheid telt, wil ik erbij stilstaan hoe het
komt dat de resultaten niet eenduidig zijn. Er zijn drie redenen voor. In de eerste
plaats verschillen onderzoekers in hun mening over de wijze waarop het effect van
regeluitleg gemeten moet worden; de discussie betreft de operationalisering van het
begrip ‘competence’. In de tweede plaats is men het niet eens over de kwestie wat
een positief effect genoemd kan worden; de vraag is of er wel sprake is van een
positief effect wanneer dat na een bepaalde periode verdwenen blijkt te zijn. En in
de derde plaats zijn in een groot aantal onderzoeken de verschillende interveniërende
factoren niet constant gehouden. Elk van deze punten zal ik hieronder bespreken.

Competence versus metalinguïstische kennis
Als de uitleg van grammaticaregels het T2-verwervingsproces ten goede komt, kan
dit alleen gebeuren door het omzetten van expliciete of metalinguïstische kennis in
impliciete kennis, of competence. Hoe dat proces mogelijk in z'n werk gaat werd in
de vorige paragraaf beschreven. Elk onderzoek naar het effect van regeluitleg op
T2-verwerving zou dus testen moeten bevatten waarin een beroep wordt gedaan op
de competence, en niet op expliciete kennis om de taak goed uit te voeren.
Metalinguïstische kennis houdt in dat een leerder in staat is om de regels die hem
zijn aangeboden te onthouden en te verwoorden. Sommige onderzoekers beschouwen
echter ook het kunnen toepassen van die regels in een gestuurde taak als een bewijs
van metalinguïstische kennis, en niet van competence (Jordens 1996, Truscott 1998).
Hier lijken de non-interface aanhangers wel een punt te hebben: immers, in het meeste
onderzoek worden gestuurde taken uitgevoerd, en slechts zelden wordt spontaan
taalgebruik geanalyseerd. De reden ligt voor de hand: een grammaticale regel komt
meestal relatief weinig voor, en men heeft daarom eindeloos veel spontaan
taalmateriaal nodig om iets te kunnen zeggen over de toepassing van die bepaalde
regel. Ook is er duidelijk verschil tussen een T2-verwerver die een regel kan toepassen
in een gestuurde taak, zoals het aanvullen of vertalen van zinnen, maar die tijdens
het spreken de regel (soms nog) schendt, en een T2-verwerver die de regel ook
moeiteloos in spontaan taalgebruik toepast.
Het is mogelijk dat die verschillen te maken hebben met een verschil in type kennis.
Een T2-verwerver die instructie heeft ontvangen over één bepaald grammaticaal
fenomeen, en daarover direct daarna een test aflegt waarin hij voldoende tijd krijgt
voor reflectie, is mogelijkerwijs in staat om expliciete kennis toe te passen bij het
uitvoeren van die taak. Anders wordt het als in een test een aantal verschillende
grammaticaregels toegepast moeten worden, en de taak bovendien moet worden
uitgevoerd onder tijdsdruk. De kans dat een T2-
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verwerver onder die omstandigheden zijn metalinguïstische kennis kan inroepen bij
de uitvoering van de taak, is veel kleiner. Ook lijkt het onmogelijk dat een T2-leerder
expliciete kennis kan inroepen wanneer hij zinnen moet beoordelen op
grammaticaliteit.
Kortom, het is noodzakelijk dat in experimenteel onderzoek taken worden
uitgevoerd waarvoor T2 competence nodig is. Het is echter niet zo dat deze kennis
alleen blijkt uit natuurlijk, ongecontroleerd taalgebruik, zoals Truscott beweert (1998:
118).

Het langetermijneffect van expliciete instructie
In de meeste experimentele onderzoeken wordt het effect van expliciete instructie
op twee momenten gemeten, eerst direct na afloop van de instructie, en dan nog een
keer een aantal weken later, om het effect op de langere duur te meten. In een aantal
studies wordt het effect van de instructie ook na een veel langere tijd gemeten.
Bijvoorbeeld, White (1991, 1992), meldt dat het effect van de uitleg een jaar na dato
verdwenen is. Aanhangers van het non-interface standpunt, bijvoorbeeld Truscott
(1998) en Schwartz et al. (1992), zien hierdoor hun visie onderbouwd dat expliciete
informatie niet bijdraagt aan het opbouwen van een T2 grammaticaal systeem.
Onderzoek naar het blijvend effect van grammaticaonderwijs, waarbij er minstens
een half jaar zit tussen instructie en meting, is veel problematischer in een
vreemde-taalsituatie dan in een tweede-taalsituatie. Wanneer de T2 in eigen land als
vreemde taal wordt geleerd en de T2-verwerver zich alleen binnen die lessen
bezighoudt met de T2, zoals voor de proefpersonen in het onderzoek van White geldt,
heeft het meten van het langetermijneffect weinig zin. Immers, het effect van
grammaticaonderwijs is dat het een proces op gang brengt, dat verder moet
plaatsvinden in een reële taalsituatie. Als de T2-verwerver na de regel geleerd te
hebben vervolgens niet kan oefenen, heeft de uitleg van de regel geen zin gehad. Er
is dan inderdaad veeleer sprake van verhoging van metalinguïstische kennis dan van
de competence. In die omstandigheden kan grammaticaonderwijs vergeleken worden
met het volgen van theorielessen voordat men rijles neemt: weten wat verkeersborden
betekenen helpt je aanvankelijk wel bij het leren autorijden, maar je leert die regels
pas toepassen als je regelmatig rijdt.
Hoewel het nut van regeluitleg pas echt zou kunnen worden aangetoond als er een
blijvend effect aangetoond kan worden, is er ook een principieel bezwaar tegen
posttesten met een langere tussenpoos dan een paar weken. In het vergelijken van
twee groepen proefpersonen, waarvan de ene groep wel en de andere geen expliciete
regeluitleg heeft ontvangen, spelen ongewild veel factoren een rol die de onderzoeker
eigenlijk wil uitsluiten (zie het volgende onderdeel). De invloed van die factoren kan
op lange termijn niet meer beheerst worden, waardoor het onderzoek niet zuiver
meer is.

Interveniërende factoren
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rekening gehouden dient te worden als men betrouwbaar experimenteel onderzoek
wil doen naar het nut van grammaticaonderwijs. Ik vat hieronder deze factoren samen,
en voeg daar enkele aan toe.
In de eerste plaats is er grote variatie tussen regels. Er moet rekening gehouden
worden met het feit dat grammaticaregels tot verschillende linguïstische subdomeinen
kunnen behoren: regels die betrekking hebben op de fonologie van een taal moeten
niet over één kam worden geschoren met regels die betrekking hebben op de
morfologie of de syntaxis van een taal. Ook het soort regel kan enorm variëren.
Wordt de regel in de betreffende context altijd toegepast, dat wil zeggen, is de regel
productief of niet? Is de regel structureel complex; voegt hij wel of geen eigen
betekenis toe aan de structuur waarin hij wordt toegepast? Wordt de regel frequent
toegepast of komt de context waarin hij moet worden toegepast slechts zelden voor
in het normale taalgebruik?
In de tweede plaats is er op velerlei gebied variatie mogelijk tussen T2-verwervers,
en die variatie zien wij terug in onderzoek. Bij de voorbereiding van een experimenteel
onderzoek is het van groot belang dat men weet hoeveel T2-voorkennis de
proefpersonen hadden voordat zij onderwijs gingen volgen, en moet deze factor
natuurlijk zoveel mogelijk gecontroleerd worden: idealiter weten alle proefpersonen
bij aanvang van een cursus precies evenveel. Daarnaast zijn de moedertaal, de kennis
van andere talen, en de verschillen en overeenkomsten tussen moedertaal en de T2
van belang. Men moet rekening houden met de verschillen in aard en hoeveelheid
van het natuurlijke taalaanbod dat de proefpersonen hebben en hebben gehad; in elk
geval kunnen resultaten in een vreemde-taalomgeving nooit gegeneraliseerd worden
naar een tweede-taalomgeving of andersom. Ook is het van belang dat onderscheid
wordt gemaakt tussen beginners en gevorderden. Immers, bepaalde regels kunnen
wellicht pas geleerd worden als de T2-verwerver een bepaald niveau bereikt heeft;
als een complexe regel wordt uitgelegd aan beginners, is de kans veel groter dat het
onderwijs geen positief effect blijkt te hebben dan wanneer de regel wordt aangeboden
aan een groep gevorderden.
In de derde plaats kan het soort onderwijs dat T2-verwervers volgen grote invloed
hebben: de invloed van de docent, zijn manier van uitleggen, of hij wel of niet de
fouten die gemaakt worden (direct) verbetert en of hij wel of geen ongrammaticale
zinnen aanbiedt om de werking van de regel te verduidelijken. Elk van deze factoren
kan het effect van grammaticaonderwijs beïnvloeden.
In de vierde plaats spelen de leeftijd, verbale intelligentie, taalaanleg en motivatie
van T2-verwervers waarschijnlijk allemaal een cruciale rol in het
T2-verwervingsproces, maar ook in de mate waarin en manier waarop
grammaticaonderwijs daaraan kan bijdragen. Vooral de motivatie van T2-verwervers
is moeilijk gelijk te houden, omdat voor de bepaling ervan een subjectief oordeel
van de T2-verwerver zelf nodig is, maar ook omdat de motivatie om een T2 te leren
in korte tijd kan veranderen (dus ook tijdens een onderzoek).
Ten slotte zijn er grote verschillen tussen verschillende experimenten wat betreft
de manier waarop kennis van de regel gemeten wordt. In het meeste onderzoek wordt
de toepassing van de regel gemeten in een gestuurde taak.
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Soms moet hij in schriftelijk, in andere gevallen in mondeling taalgebruik worden
toegepast. In het ene onderzoek meet de test de productieve vaardigheid van de
T2-verwervers, in die zin dat de proefpersonen zelf zinnen moeten formuleren, in
andere gevallen wordt alleen receptieve vaardigheid gemeten, waarbij naar het begrip
of de correctheid van de constructie wordt gevraagd. Het ligt voor de hand dat de
resultaten van onderzoek naar receptieve beheersing van een regel niet gegeneraliseerd
kunnen worden naar onderzoek waarin de productieve beheersing van een regel
centraal staat. Als uit onderzoek blijkt dat een T2-verwerver na uitleg de betekenis
van een constructie begrijpt waarin de betreffende regel is toegepast, is het nog niet
gezegd dat hij die regel ook correct toepast als hij zelf een stuk schrijft.
Hulstijn (1997) wijst er terecht op dat de elkaar tegensprekende resultaten van
onderzoek te verklaren zijn uit bovengenoemde interveniërende factoren: het
onderzoek is methodologisch zeer complex omdat de vraagstelling op zoveel manieren
kan worden ingevuld. Daarbij komt nog dat veel van bovengenoemde factoren elkaar
beïnvloeden. Een regel kan bijvoorbeeld structureel complex zijn voor de ene groep
T2-verwervers, omdat zij die regel in hun moedertaal nog nooit zijn tegengekomen,
terwijl die regel voor een andere groep relatief eenvoudig is omdat ze hem in hun
moedertaal ook moeten toepassen. Het komt ook voor dat een regel eenvoudig aan
te leren is, hoewel hij in de T2 niet productief is, omdat eenzelfde soort regel in de
moedertaal wél productief is. Het is dan ook begrijpelijk dat er twee kampen blijven
bestaan: iedereen kan wel iets van zijn gading (overtuiging) vinden om in het nut
dan wel de nutteloosheid van grammaticaonderwijs te geloven.
In de afgelopen jaren heeft men geprobeerd om een aantal van de bovengenoemde
methodologische overwegingen in experimenteel onderzoek te verwerken, resulterend
in zogenaamde laboratoriumstudies.(1)

4 Recent experimenteel onderzoek: een voorbeeld van een
laboratoriumstudie
In laboratoriumstudies worden zoveel mogelijk interveniërende factoren gecontroleerd,
zodat de vraag naar het effect van grammaticaonderwijs zo zuiver mogelijk
beantwoord kan worden. Laboratoriumonderzoek kenmerkt zich door de volgende
punten:
1. de te leren taal is geen bestaande taal, maar een kunsttaal(2)
2. de moedertaal wordt constant gehouden
3. de grammaticale uitleg is computergestuurd
4. de onderzoeker, niet de docent zelf, verwerkt en controleert de testresultaten
5. de te onderzoeken grammaticaregels verschillen van elkaar op één punt
6. de taaltesten bevragen de competence van de T2 taalverwerver

Het voordeel van een kunsttaal als onderzoeksobject is dat de proefpersonen per
definitie een gelijke voorkennis hebben; ze weten namelijk niets voordat de instructie
begint. Bovendien kan de mogelijkheid worden uitgesloten dat de ene
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proefpersoon buiten de lessituatie meer en kwalitatief beter taalaanbod krijgt. Er
worden geen grote groepen proefpersonen met willekeurige moedertalen onderzocht,
maar men beperkt zich tot één of enkele groepen proefpersonen met dezelfde
moedertaal. De mogelijk interfererende rol van de docent wordt uitgesloten door de
instructie louter via het computerscherm aan te bieden, waarmee ook de factor ‘type
taalonderwijs’ constant wordt gehouden. In veel vroeger onderzoek werd het
verzamelde onderzoeksmateriaal door de verschillende docenten zelf nagekeken;
ook daarin kunnen allerlei fouten, ongelijkheden, slordigheden en interpretaties
sluipen, die door computergestuurde verwerking van de gegevens worden uitgesloten.
In laboratoriumonderzoek worden de te onderzoeken grammaticaregels zelf ook
zoveel mogelijk constant gehouden, zodat de resultaten gegeneraliseerd kunnen
worden over regels met dezelfde kenmerken. Ze worden echter in tegenstelling tot
in vroeger onderzoek niet klakkeloos aangenomen voor andere soorten
grammaticaregels. Ten slotte, en dit is zeker niet het minst belangrijke punt, wordt
zodanig taalmateriaal van de T2-verwervers verzameld, dat daardoor (mogelijk naast
metalinguïstische kennis), ook de competence gemeten wordt.
Hoewel er een heel aantal laboratoriumstudies zijn uitgevoerd die aan bovenstaande
criteria voldoen (bijv. Alanen 1995, DeKeyser 1995, Doughty 1991, N. Ellis 1993,
Robinson 1997) beperk ik mij hier tot een onderzoek dat in Nederland is uitgevoerd
door Rick de Graaff (1997a en 1997b), omdat juist uit de details van dit type
experiment het belang ervan blijkt.
De Graaff (1997b) doet onderzoek naar het effect van expliciete instructie van
twee syntactische en twee morfologische regels in twee doeltalen, een bestaande
(Spaans) en een kunsttaal (EXperanto genoemd, met een hoofdletter ‘X’). In de
Graaff (1997a) worden alleen de resultaten van het EXperanto experiment behandeld.
Beide experimenten hebben hetzelfde onderzoeksdesign: de moedertaal van de
T2-verwervers is in beide gevallen Nederlands, waarbij hypotheses, te onderzoeken
grammaticaregels en manier van gegevensverzameling gelijk zijn. Het hoofddoel
van het onderzoek is vast te stellen of expliciete instructie de verwerving van vier
verschillende T2 structuren positief beïnvloedt. Er worden steeds twee groepen van
ieder 26 proefpersonen met elkaar vergeleken, die een computergestuurde zelfstudie
in de T2 volgden. De cursus was identiek voor beide groepen, op één punt na: de
ene groep kreeg na een korte dialoog en begripsoefeningen uitleg over de
grammaticale regel(s) die aan de structuren ten grondslag lag(en), de andere niet.
Beide groepen kregen wel precies evenveel relevant taalaanbod. Naast de hoofdvraag
worden verschillende hypothesen onderzocht, waarvan er twee tot doel hebben na
te gaan of er systematische verschillen zijn in het effect van uitleg bij verschillende
soorten grammaticaregels. Deze hypotheses luiden:
Hypothese 1

Expliciete instructie is effectiever voor
de verwerving van complexe dan voor de
verwerving van eenvoudige structuren.

Hypothese 2

Expliciete instructie is effectiever bij de
verwerving van syntactische dan bij de
verwerving van morfologische
structuren.(3)
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In Hulstijn & De Graaff (1994) wordt complexiteit gedefinieerd als het aantal
grammaticale concepten waarmee de T2 verwerver bekend moet zijn om een correcte
vorm te kunnen produceren.(4) De beheersing van de onderzochte regels (zie noot 2)
werd op vier verschillende manieren gemeten: in een zinsbeoordelingstest onder
tijdsdruk en in één zonder tijdsdruk, in een test waarin zinnen compleet moesten
worden gemaakt en in een zinscorrectietest.(5) Er waren drie testmomenten; de eerste
keer nog tijdens de computercursus (die een aantal weken in beslag nam), de tweede
maal direct na afloop van de cursus, en de derde maal vijf weken na afloop van de
cursus.
De resultaten van de studie van De Graaff zijn niet helemaal eenduidig, omdat er
soms verschillen zijn tussen het Spaanse en het EXperanto experiment. Wat betreft
de hoofdvraag van het onderzoek bleek dat het effect van regeluitleg in het algemeen
duidelijk aangetoond kon worden: in beide experimenten scoorde de groep die uitleg
had gehad in alle testen hoger dan de groep zonder expliciete instructie. In het
EXperanto experiment gold dat zowel voor de testen die onmiddellijk na afloop van
de instructie plaatsvonden, als voor de testen die na een tussenperiode van vijf weken
werden afgenomen. Voor het Spaanse experiment gold dat laatste niet volledig: daar
werd na vijf weken slechts eenmaal een significant verschil gevonden tussen beide
groepen. De Graaff verklaart dit door erop te wijzen dat de proefpersonen in de
tussenliggende periode geen natuurlijk taalaanbod hebben gehad, hetgeen volgens
hem ‘in normale omstandigheden’ wel het geval zou zijn (1997b: 148). Maar in
vreemde-taalverwerving (in tegenstelling tot in tweede-taalverwerving) volgt er na
de uitleg van een grammaticaregel meestal ook een periode waarin de geleerde
structuur niet wordt geoefend in reële taalsituaties; voor dit soort T2-leersituaties
zijn de resultaten van dit onderzoek dus wel belangrijk.
Wat betreft de eerste hypothese, dat expliciete instructie effectiever zou zijn in de
verwerving van complexe structuren dan in de verwerving van eenvoudige structuren,
vond De Graaff dat dit wel voor het Spaanse experiment opging, maar niet volledig
voor het EXperanto experiment. In dat laatste werd wel een effect van syntactische
complexiteit, maar niet van morfologische complexiteit gevonden. De verklaring die
De Graaff hiervoor geeft is dat dit resultaat te maken kan hebben met de
operationalisering van ‘complexiteit’ en dat hij in het EXperanto een verkeerde keuze
heeft gemaakt bij de eenvoudige morfologische structuur: hoewel de regel voor
meervoudsvorming structureel niet complex is, is hij wel moeilijk voor leerders met
Nederlands als moedertaal, die het verschijnsel achterwaartse assimilatie(6) niet kennen
(1997b: 149-152). De Graaff introduceert het begrip ‘betekenisvolheid’
(meaningfulness): aangezien verschillende meervoudssuffixen niet van elkaar
verschillen in betekenis, zouden leerders minder geneigd zijn op de verschillen tussen
die twee te letten dan wanneer twee suffixen ook twee verschillende betekenissen
hebben.(7) De conclusie is dat betekenisvolheid een betere voorspeller voor effect van
expliciet onderwijs is dan complexiteit.
De tweede hypothese moest in zijn geheel verworpen worden: in beide
experimenten bleek expliciete instructie niet effectiever in de verwerving van
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syntactische dan in de verwerving van morfologische structuren. Integendeel, het
effect van regeluitleg bleek juist significant groter bij de morfologische dan bij de
syntactische structuren. Deze hypothese was gebaseerd op de gedachte dat
morfologische kenmerken niet altijd volgens een regel gevormd hoeven te worden,
maar ook als lexicaal gegeven onthouden kunnen worden. Bijvoorbeeld, het is goed
mogelijk dat een taalgebruiker de meervoudsvorm van tafel gewoon als vorm in zijn
mentale lexicon heeft opgeslagen, en niet telkens de regel toepast als hij die
meervoudsvorm nodig heeft. Het opslaan van syntactische structuren is bijna niet
mogelijk, omdat de context van de regel altijd anders is. Je kunt als taalgebruiker
immers wel een regel toepassen als ‘in een Nederlandse bijzin staat het werkwoord
altijd achterin’, maar je kunt niet alle mogelijke bijzinnen van het Nederlands
onthouden. Het feit dat uitleg van de regel juist extra faciliterend werkt bij de
verwerving van morfologische regels, kan als indirect bewijs worden aangedragen
dat (T2) leerders wel degelijk morfologische regels toepassen, mits zij duidelijk en
productief zijn (Lalleman, Van Santen & Van Heuven 1997).
Het onderzoek van De Graaff is zeer zorgvuldig uitgevoerd; de resultaten zijn
interessant en betrouwbaar, en nodigen uit om op de ingeslagen weg verder te gaan.
In elk geval blijkt onomstotelijk dat expliciete uitleg het T2-verwervingsproces op
de korte termijn vergemakkelijkt. Uiterst belangrijk is dat systematisch onderzoek
wordt gedaan naar het effect van regeluitleg bij verschillende soorten regels. Er zijn
ook een aantal kanttekeningen bij te plaatsen, die niet alleen voor deze specifieke
studie gelden, maar ook voor ander laboratoriumonderzoek. In de volgende paragrafen
zal ik er twee bespreken; één die betrekking heeft op een theoretisch aspect van het
onderzoek, en één die de onderwijspraktijk betreft.

5 Een andere definitie van moeilijkheidsgraad van regels
In de vorige paragraaf werd een onderzoek besproken waarin de complexiteit van
regels een variabele is; een van de vragen was of expliciet grammaticaonderwijs de
verwerving van vooral complexe grammaticaregels positief beïnvloedt, omdat
T2-verwervers complexe regels niet snel zelf uit het taalaanbod kunnen afleiden.
Complexiteit werd in dat onderzoek (De Graaff 1997b) gedefinieerd in structurele
en functionele termen. Uitgaande van een ander taaltheoretisch kader kan complexiteit
ook gedefinieerd worden in termen van de mate waarin een bepaalde structuur of
vorm algemeen voorkomt in talen. Structureel complexe constructies kunnen binnen
dat kader als eenvoudig worden beschouwd, als ze voor alle talen, of voor grote
groepen talen gelden; relatief eenvoudige regels, zoals die voor de meervoudsvorming
van substantieven, kunnen ondanks hun structurele en functionele eenvoud toch
complex genoemd worden wanneer ze in weinig talen voorkomen. In dat kader zou
de meervoudsvorming in het EXperanto (De Graaff 1997a en b) gelden als complex,
omdat ze stoelt op het principe dat de uitgang afhankelijk is van de stemklinker
(achterwaartse assimilatie), iets wat een uitermate specifiek
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morfologisch verschijnsel is, en maar in betrekkelijk weinig talen voorkomt (wel
bijvoorbeeld in het Turks). Voor een gemiddelde Nederlander (die Frans, Duits en
Engels als vreemde talen heeft geleerd) is dat een onbekend verschijnsel. De
complexiteit van regels zou dan enerzijds bepaald worden door algemene
eigenschappen van talen, en daarnaast beïnvloed worden door de eigenschappen van
de moedertaal. Uit onderzoek van Zobl (1980) is bijvoorbeeld gebleken dat de plaats
van objectspronomina vóór het werkwoord in SVO-talen een gemarkeerd verschijnsel
is, en dat het daarom voor een Engelsman moeilijker te leren is dat hij moet zeggen
‘je la vois’, dan het voor een Fransman is om te leren dat in het Engels ‘I see her’
de goede volgorde is, en niet ‘I her see’.
Een voor het grammaticaonderwijs interessante vraagstelling is of er structureel
complexe regels zijn die ondanks hun ingewikkeldheid geen uitleg behoeven omdat
een T2-verwerver ze al ‘kent’; die regels zouden dan onderdeel zijn van zijn algemene
taalkennis, zijn Universele Grammatica. In Lalleman (1998 en 1999) doe ik verslag
van een dergelijk onderzoek. De grammaticale regel die onderzocht wordt betreft
het verschijnsel samentrekking van de persoonsvorm in nevengeschikte zinnen.
T2-verwervers die nog maar net (drie tot zes weken) begonnen zijn aan hun
verwerving van het Nederlands worden gevraagd grammaticaliteitsoordelen te geven
over dit verschijnsel in het Nederlands. De vraag is of deze beginnende T2-verwervers
al een zekere kennis hebben over samentrekking, die niet terug te voeren is op
grammaticale uitleg, domweg omdat ze die nog niet hebben gehad. Daarnaast wordt
de vraag gesteld of die aanvangskennis beïnvloed wordt door de moedertaal.
Samentrekking van de persoonsvorm komt in vrijwel alle talen van de wereld
voor. In het algemeen kunnen talen onderverdeeld worden in voorwaarts of
achterwaarts samentrekkend (Ross 1970), waarbij voorwaartse samentrekking in
meer talen voorkomt dan achterwaartse. Het kan dus beschouwd worden als een
universele regel, die zich in twee vormen openbaart. Het verschijnsel komt in het
taalaanbod regelmatig voor, ook in relatief eenvoudig taalgebruik en in gesproken
Nederlands, en wordt nooit expliciet behandeld in beginnerscursussen. Het
verschijnsel samentrekking is structureel complex: het vergt inzicht in
constituentstructuren en in de richting waarin kan worden samengetrokken. In de
Nederlandse bijzin komt zowel voor- als achterwaartse samentrekking van de
persoonsvorm voor; in de hoofdzin is slechts voorwaartse samentrekking van de
persoonsvorm mogelijk:
voorwaartse samentrekking
Je moeder slaapt goed en je vader (-) slecht.
Ik hoorde dat je moeder goed slaapt en je vader slecht (-).
achterwaartse samentrekking
* Je moeder (-) goed en je vader slaapt slecht. [*ongrammaticale zin]
Ik hoorde dat je moeder goed (-) en je vader slecht slaapt.

Om de mogelijke rol van de moedertaal te meten werd de Alternantie Hypothese
getoetst (Jansen, Lalleman & Muysken 1981). Als een taalverschijnsel twee
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verschijningsmogelijkheden A en B heeft die beide in de doeltaal voorkomen, en A
en B elk voorkomen in twee verschillende moedertalen X en Y, dan voorspelt de
Alternantie Hypothese dat sprekers van moedertaal X aanvankelijk mogelijkheid A
kiezen in de doeltaal, en sprekers van Y mogelijkheid B. Voor samentrekking van
de persoonsvorm houdt dit bijvoorbeeld in dat Japanse T2-verwervers van het
Nederlands aanvankelijk achterwaartse samentrekking als correct beschouwen, en
Engelse T2-verwervers voorwaartse.(8)
Uit de resultaten van dit experiment blijkt dat de proefpersonen inderdaad de
grammaticaregels van samentrekking in het Nederlands, hoe complex ook in
structurele zin, al tamelijk goed kennen. Alle proefpersonen, ook de Chinese(9) in
wier moedertaal het verschijnsel samentrekking helemaal niet voorkomt, hebben in
ongeveer driekwart van de gevallen de goede grammaticaliteitsoordelen over
Nederlandse zinnen waarin samentrekking van de persoonsvorm voorkomt. Het blijkt
niet zo te zijn dat ze de richting waarin er in hun moedertaal wordt samengetrokken
als uitgangspunt nemen voor hun beoordeling van de mogelijkheden in het
Nederlands: de Japanners (moedertaal: achterwaartse samentrekking) geven niet
vaker een juist grammaticaliteitsoordeel over achterwaartse samentrekking in het
Nederlands dan de Engelsen (moedertaal: alleen voorwaartse samentrekking) en de
Engelse proefpersonen geven niet vaker een juist grammaticaliteitsoordeel over
voorwaartse samentrekking in het Nederlands dan de Japanse groep. De Alternantie
Hypothese geeft dus een te oppervlakkig beeld van de werkelijkheid.
Dit experiment werd uitgevoerd met 30 proefpersonen, en er werden alleen
grammaticaliteitsoordelen gevraagd. Toch wijzen de resultaten duidelijk in de
volgende richting: grammaticaregels in een T2 die zijn terug te voeren op een
universeel taalverschijnsel hoeven niet expliciet te worden behandeld. In de volgende
paragraaf ga ik in op wat dat voor het T2-grammaticaonderwijs betekent.

6 Consequenties voor de onderwijspraktijk
Uit experimenteel onderzoek blijkt dat uitleg van regels relatief effectiever is bij
structureel complexe regels dan bij structureel eenvoudige structuren (De Graaff
1997a en b). Bovendien blijkt dat beginnende T2-verwervers al een betrekkelijk
goede intuïtie bezitten voor Nederlandse zinnen waarin een structureel complexe,
maar universele regel is toegepast (Lalleman 1998 en 1999). Wat zijn de consequenties
voor de onderwijspraktijk?
Het zou mooi zijn als docenten voortaan meer aandacht en tijd konden besteden
aan complexe regels dan aan eenvoudige en universele regels. Om dat te kunnen
realiseren is een indeling nodig, of desnoods een glijdende schaal van eenvoudig
en/of universeel naar complex. De vraag is welke grammaticaregels in het Nederlands
structureel en functioneel eenvoudig zijn en/of een universeel karakter hebben. Om
dat te kunnen beoordelen heb ik alle hoofdstukken uit De regels van het Nederlands
(Florijn, Lalleman & Maureau 1994) doorgenomen, en ben daarbij tot de conclusie
gekomen dat er maar heel weinig van de
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behandelde regels bij een van die twee categorieën kunnen worden ingedeeld. Als
we bijvoorbeeld meervoudsvorming van Nederlandse substantiva onder de loep
nemen, een verschijnsel dat in het Spaans en het EXperanto als morfologisch
eenvoudig bestempeld werd in het onderzoek van De Graaff, dan blijken de regels
voor de keuze tussen -en en -s dermate complex in de structurele zin, dat ze niet als
‘eenvoudig’ bestempeld kunnen worden. Het komt er eigenlijk op neer dat binnen
de definitie van De Graaff, waarin zowel structurele als functionele kenmerken een
rol spelen bij de bepaling van de complexiteit, hoogstens geconstateerd kan worden
dat de hoeveelheid structurele en functionele kenmerken die bijdragen aan de regel
varieert, maar het is niet gezegd dat een structureel complexe maar functioneel
eenvoudige regel gemakkelijker te verwerven is dan een structureel eenvoudige maar
functioneel complexe.
Hetzelfde kan geconstateerd worden ten aanzien van een andere laboratoriumstudie,
die van DeKeyser (1995). Hij concludeert dat grammaticale uitleg meer effect heeft
op de verwerving van structuren waarin een morfologische regel altijd moet worden
toegepast (categorische regels) dan op de verwerving van een morfologische regel
waarbij er verschillende mogelijkheden zijn (prototypische regels).(11) Maar louter
productieve regels bestaan nauwelijks en een grammatica bevat daarom slechts enkele
categoriale regels. In het Nederlands is de vorm voor de derde persoon enkelvoud
(‘stam + -t’) een voorbeeld van een categorische regel, maar veel meer zijn er niet.
Ook de constatering dat universele regels waarschijnlijk makkelijker te verwerven
zijn dan taalspecifieke zal voorlopig geen revolutie ontketenen in het
T2-grammaticaonderwijs. Echt universele regels zijn schaars, en ook in
taaltheoretische kringen verandert de mening over universalia nogal eens. Daar komt
nog bij dat universele regels bijna altijd verschillende verschijningsvormen kennen,
waarbij dezelfde regel in diverse talen op verschillende manieren wordt toegepast.
Dit leidt ertoe dat resultaten van experimenteel onderzoek maar heel zijdelings kunnen
doorwerken in de onderwijspraktijk.
Toch zal de complexiteit van de regel, geformuleerd in structurele, functionele en
taalkundige zin een rol moeten spelen in het opstellen van een grammaticaal
curriculum, naast andere criteria zoals doelgroep (beginners of gevorderden),
frequentie van toepassing van de regel en het belang van de regel voor het begrip en
de begrijpelijkheid.

7 Conclusie
In dit stuk heb ik enkele recente ontwikkelingen in het onderzoek naar het nut van
grammaticaonderwijs de revue laten passeren. Op het theoretische vlak is vooruitgang
geboekt met betrekking tot de kwestie hoe expliciete kennis kan bijdragen aan de
verhoging van impliciete kennis. Op het methodologische vlak zijn de afgelopen
jaren veel verbeteringen te zien in de uitvoering van experimenten waarin het effect
van grammaticaonderwijs werd gemeten. De vragen zijn de afgelopen jaren veel
concreter geworden: in plaats van naar het nut van grammaticaonderwijs in het
algemeen wordt systematisch onderzoek gedaan
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naar het effect van uitleg op de verwerving van verschillende soorten
grammaticaregels. In dit opzicht is men op de goede weg, al is het doel nog lang niet
bereikt: nog steeds kunnen weinig resultaten uit experimenteel onderzoek worden
toegepast in de onderwijspraktijk. Zelf vind ik de ontwikkelingen spannend, volg
het onderzoek op de voet, en voer eigen experimenten uit. Ik kan me echter voorstellen
dat een docent zich afvraagt wanneer hij de resultaten van onderzoek nu eens in de
praktijk kan toepassen.
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Eindnoten:
(1) Als in een experiment een bestaande taal als T2 in plaats van een kunsttaal wordt onderzocht,
maar aan de andere voorwaarden wordt voldaan, ziet Hulstijn (1997) dit ook als voorbeeld van
een laboratoriumstudie.
(2) Voorbeelden van de door De Graaft onderzochte regels:
mv suffix nomina (eenvoudige morfologische regel)
Spaans:

casa- casas; profesor- profesores
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EXperanto:

najbaro- najbaros; turisto- turistes

imperatiefvormen (complexe morfologische regel)
Spaans:

toma (neem); no tomes (neem niet); (no)
tome (neemt u niet)

EXperanto:

ira (ga); nit irus (ga niet); (nit) iru (Gaat
u (niet))

negatie (eenvoudige syntactische regel)
Spaans:

no veo (ik zie niet); no lo veo por ningún
sitio (ik zie hem nergens)

EXperanto:

nit povak trovi (ik kan niet vinden); nit
gin povak trovi nenier (ik kan hem
nergens vinden)

plaats object (complexe syntactische regel)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)
(8)
(9)

Spaans:

has visto a mi hermano? (heb je mijn
broer gezien?)
no lo he visto (ik heb hem niet gezien)
este libro lo quiero comprar (ik wil dit
boek kopen)

EXperanto:

havas vidi a mia frato (heb je mijn broer
gezien?)
nit lin havak vidi (ik heb hem niet
gezien)
dia libro gin volak aceti (ik wil dat boek
kopen)

Er blijken dus grote overeenkomsten te zijn tussen de kunsttaal, Experanto en de natuurlijke
taal, het Spaans.
De Graaff (1997b: 41) definieert complexiteit als volgt: Een regel wordt beschouwd als complex
wanneer hij betrekking heeft op een relatief groot aantal verschillende formele of functionele
grammaticale kenmerken die bijdragen aan de specifieke vorm van structuur en de specifieke
functie die de structuur vervult. Deze definitie van complexiteit wordt ook gehanteerd in R.
Ellis (1990) en Doughty & Williams (1998).
Volgens Truscott (1998: 118) meten dit soort testen niet de taalkennis, of competence, maar
eerder metalinguïstische kennis, dus kennis over, maar geen kennis van de taal. Echter, een test
waarin onder tijdsdruk intuïties bevraagd worden meet nu juist wél de competence! Sinds
Chomsky (1965) wordt intuïtiebevraging binnen generatieftaalkundige kring gezien als de
betrouwbaarste methode om competence te meten. Ook het corrigeren en aanvullen van zinnen
kan mijns inziens niet anders gezien worden dan het testen van de T2 competence. Het is wel
voor discussie vatbaar of de onderzochte regels ook in spontaan taalgebruik correct zouden
worden toegepast, maar competence gelijkstellen aan louter performance is niet reëel.
D.w.z. de regel dat de vorm van het suffix wordt bepaald door de fonologische kenmerken van
de stamvocaal; zie het betreffende voorbeeld uit het EXperanto in noot 2.
Dat deze uitleg alleen nodig is bij het Experanto experiment, en niet in het Spaanse experiment,
komt volgens De Graaff omdat de keuze tussen de twee suffixen in het Spaans gemakkelijker
is dan in het EXperanto.
Japans kent alleen achterwaartse samentrekking van de persoonsvorm; in het Engels kan de
persoonsvorm alleen voorwaarts worden samengetrokken.
Deze groep bestond slechts uit 2 proefpersonen, dus de resultaten van dit groepje kunnen slechts
als indicatie dienen.
DeKeyser beperkt zich tot de morfologie, en doet geen voorspellingen over syntactische regels.
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De neurose van de serial killer
Over tijdgeest en psychopaten en politiek-in-literatuur
Tom Naegels (Borgerhout)
Noot van de redactie.
De redactie van NEM hoopt een aantal jonge Nederlandse en Vlaamse auteurs
uit te nodigen tot uitspraken over eigen werk, de eigen generatie en hedendaagse
literatuur. Uiteraard schrijft ieder auteur geheel voor eigen rekening.
Voor mij is het begonnen met American Psycho. Hoewel? Zelfs toen, bij het eerste
boek over een seriemoordenaar waar ik ooit van hoorde, dacht ik: nee, niet nog een.
Tot er in augustus '96 een zucht van verlichting door België ging. We hebben er ook
een! België bestaat!
Naarmate de nineties vorderden, raakten meer en meer filmmakers ervan overtuigd:
de serial killer is het symbool van onze tijd, van onze samenleving en al haar
problemen. Er waren onder meer The Silence of the Lambs; C'est arrivé près de chez
vous, Delicatessen; Henry, Portrait of a Serial Killer; Scream 1 & 2 en Seven. Minder
serial maar even killer waren Natural Born Killers en het als uiterst symptomatisch
ervaren werk van Quentin Tarantino die, hoewel er teleurstellend weinig echte
psychopaten in zijn films opduiken, alle anderen de deur wijst als het gaat over Onze
Tijd. Tot voor kort toch. (Het afhaken van Tarantino inzake symptomatische films
is wellicht het meest symptomatisch van al: de nineties zijn ten einde, haar symbolen
komen ten val.)
De literatuur bleef niet achter. Veel schrijvers probeerden iets weer te geven dat
onder ‘tijdgeest’ samen te vatten valt, om het dan in interviews agressief te ontkennen.
Het meest opvallend in de Nederlandse literatuur waren Jeroen Olyslaegers en Paul
Mennes. En dan heb ik het niet over de massa's ongetalenteerde schrijvers die zich
er nog altijd laten inzuigen - en de uitgeverijen, altijd traag om het einde van een
trend op te merken, die boeken blijven maken met op de achterflap ‘een waanzinnige
soundtrack voor de dolgedraaide jaren negentig, waarin jongeren de zinloosheid van
het bestaan ontvluchten in een roes van drugs en geweld.’ En de pers, die recensies
in dezelfde bewoordingen schreef. Tot ze die tijdgeest, die idiosyncratische creatie
van enkele schrijvers en filmmakers, met zijn allen hadden omgevormd tot een
objectieve werkelijkheid. (Zie mijn artikel in Yang 1, 1998.)
Drugs, ja. Dat zou ik nog vergeten. Trainspotting, uiteraard. Het tweede symbool.
De junk en de psychopaat, goede maatjes.
De keuze van die twee als symbool van deze tijd plaatst het waanzinnige,
ontheemde, asociale individu in de kijker. De seriemoordenaar is kil, gevoelloos en
misantropisch. De junkie egoïstisch en escapistisch. Zeker, ja hoor, in de
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betere werken worden ze geplaatst in relatie tot de maatschappij rondom hen, een
consumptiemaatschappij die alle overzichtelijkheid verloren heeft en daardoor gekken
kweekt en blabla. Maar die stereotiepe analyse, hoezeer ook ingebed in een context,
richt zich uiteindelijk op het marginale individu, de lone ranger die de zinloosheid
ontvlucht in om het even welke roes, en wat er overblijft van een maatschappij
doorziet als nep, want eigenlijk zijn we allemaal als hij.
Dat heeft schitterend werk opgeleverd. Heel beklemmend en verbijsterend goed
geschreven, of knap verfilmd in het andere geval. Spannend vaak. Maar naarmate
er meer en meer van verschenen, werd die analyse van Onze Tijd de enig mogelijke.
Ze werd een ideologie; het Grote Logboek der Generation X werd lustig
overgeschreven zonder dat er plaats was voor andere analyses.
Ik denk dat er daarbij een aantal fouten gemaakt is. De waanzin, symptomatisch
voor het einde van de twintigste eeuw, is niet alleen de misantropische gekte van het
marginale individu, maar ook een collectieve, van doorsneeburgers. Het is niet alleen
de terreur van de psychopaat, die moedwillig alle banden met zijn omgeving verbreekt,
maar minstens ook die van racisme en nationalisme, tekenen van het zoeken naar
nieuwe bondgenootschappen. Men moordt niet om zich los te hakken, maar om er
weer bij te horen. De psychopaat en de junk (en de eindeloze opsommingen van
soorten chips en cornflakes en
pennen-waar-je-zelfs-ondersteboven-aan-het-plafond-mee-kan-schrijven) staan
symbool voor een uiteengevallen samenleving waar iedereen doelloos in ronddrijft
en alleen nog soaps kijkt en levende aapjes eet. Allemaal waar, maar dat gaat volstrekt
voorbij aan parallelle wanhopige en trage en mislukkende pogingen om uit de
brokstukken van die samenleving nieuwe gemeenschappen op te bouwen. Een
symbool daarvan zou kunnen zijn: de genocidaire warlord (Karadzic).(1) De honderden
merken vulpen worden vervangen door een gratis bic met discreet aangebracht
leeuwtje. Patrick Bateman door de Interahamwe.
Beide soorten waanzin komen samen voor, in dezelfde personen en ze spruiten
voort uit dezelfde malaise. Ik wil niet eens beginnen met die te ontleden. Maar het
is significant dat schrijvers en filmmakers massaal de individuele haat gekozen
hebben, en de collectieve flagrant negeren. Dat heeft grotendeels te maken met
tijdgeest als ideologie, die schrijvers bijna dwingt tot een individualistische lezing
van de wereld. Maar ook met de traditionele tegenzin van kunstenaars om zich met
groepen en samenlevingen in te laten. Dat is het terrein van de politiek.
Met de verschijning van Tom Lanoyes Het goddelijke monster en de theatertournee
Gespleten en bescheten is er in Nederlandstalig België geheel onverwachts een debat
ontstaan over literatuur en politiek, gecentreerd rond de vraag: ‘Moet Tom Lanoye
de politiek in?’ Er was een rondreizend discussieforum en Guy Verhofstadt, die na
zijn herhaalde electorale nederlagen bij wijze van vernieuwingsoperatie ook fictie
was begonnen te lezen, ontpopte zich als expert op het gebied. ‘Doe het niet, Tom,’
was zijn raad, ‘want schrijvers zijn gevoelig en de politiek maakt je hard.’
Op zich is het een rare vraag: moet iemand de politiek in omdat hij erover wil
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schrijven? Veel ‘kunstenaars’ zeiden: schoenmaker blijf bij je leest, en als je je toch
met andermans zaken wilt bemoeien, kies dan een andere job. Dan kun je daar je
maatschappijbewustzijn uitleven, en dan hoeven we dat tenminste niet te lezen.
Een aantal maanden geleden discussieerde ik hierover met Arnon Grunberg,
Nederlands god met de schattige krullen. Zijn stelling was: ‘als ik iets over de
samenleving wil zeggen, dan schrijf ik wel een essay.’ Hij gaf als voorbeeld Orwells
1984 en inderdaad, dat is een van de zeurderigste romans die ik ooit heb gelezen.
Het punt is: 1984 is niet slecht omdat het over politiek gaat, maar omdat Orwell
kost wat kost zijn boodschap wilde overdragen: totalitaire regimes zijn slecht. Het
is een pamflet in fictievorm, en het heeft alle fouten van een pamflet: eenzijdige
voorstelling, geen twijfel, absolute waarheden. De staat waarin Winston Smith leeft
is zo door-en-door slecht dat je je als lezer vervelend gedwongen voelt om conclusies
te trekken. En als je nog vragen had over hoe de dictatuur in stand gehouden wordt,
dan is er het interessante, maar volstrekt onliteraire sociologische traktaat in het
midden.
Het is die opdringerigheid van de boodschap, ja, de aanwezigheid van een
boodschap tout court die het boek ondraaglijk maakt. Maar dat geldt ook voor andere
romans. Als Connie Palmen weer een handleiding-voor-het-leven op de markt gooit,
met een overdaad aan dagboekbedenkingen die de lezer dwingen tot een luid ‘o ja
Connie, zo denk ik er ook over!’ - dan is dat eveneens irritant, en om dezelfde reden.
Er bestaan heel wat misverstanden over het begrip ‘politieke roman’, misverstanden
die het recente debat geheel irrelevant gemaakt hebben en die verhinderen dat er
interessante politieke romans geschreven worden. Het eerste misverstand is: politieke
schrijvers zijn geëngageerde mensen die de wereld willen veranderen. Ze willen je
met een mening opzadelen; ze brengen een aanklacht, faction, een slechtvermomde
oproep tot revolutie. Een tweede is dat politieke romans over politiek gaan.
Uiteraard werd de discussie overschreeuwd door de nog steeds niet uitgeputte
ex-68'ers. Fernand Auwera bijvoorbeeld pochte dat hij dertig jaar geleden al over
het onderwerp had nagedacht, onder de titel ‘schrijven of schieten?’ Foutje, Fernand.
De keuze gaat niet tussen schrijven en actie (wat literatuur bij voorbaat definieert
als niet-politiek); de vraag is niet ‘moeten schrijvers de politiek in?’ maar ‘mogen
ze erover schrijven?’ Of mag het alleen over diepmenselijke (dus
niet-maatschappelijke?) zaken gaan als Liefde en Schoonheid en Dood en
Existentie-angst en drie schlemielen die filmster willen worden als metafoor voor
het Ultieme Verlangen? Mag er wat realiteit tussen de filosofie en de moppen? En
als dat mag, hoe? Door een pamflet te schrijven dat bewijst dat het Vlaams Blok
fascisten zijn? Of door personages te creëren die meer zijn dan vrijblijvende marginale
eenzaten, personages die ingebed zitten in de opvattingen van de gemeenschap opvattingen die leven, in groep, en die het handelen van elk lid van die groep
beïnvloeden, ook die van de meest rabiate zelfverklaarde
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antipoliticus? Dat doet politiek-in-literatuur: ze vergroot de realiteit van de roman.
Een schrijver die daar geen rekening mee houdt en moedwillig uitsluitend
psychopaten-on-speed opvoert, hoe symptomatisch die naar zijn eigen zeggen ook
zijn, die negeert een belangrijk aspect van de werkelijkheid.
Politiek-in-literatuur gaat altijd over literatuur. Door de indruk te wekken dat dat
niet zo is, dat het gaat om de vraag of schrijvers die laffe tekstverwerker niet beter
wegsmijten en holderdebolder met hun onervaren schrijversgeest de Schoonheid en
de Existentie-angst in de politiek moeten komen introduceren, door de tegenstelling
estheet versus ethicus in te voeren, respectievelijk Echte Kunstenaar en Pedante
Zeurneus die zijn ware roeping heeft gemist, creëert men een literaire ideologie
waarin enkel het individuele en het emotionele romanstof kan zijn. Die ideologie
bakent een terrein af waarbinnen de literatuur mag bewegen, markeert
maatschappelijke fenomenen als behorend tot een ander veld en verkettert elke
invloed vanuit andere domeinen als bevoegdheidsoverschrijding. Het is een ideologie
die compatibel is met, en aanleiding heeft gegeven tot de ninetiesliteratuur. Serial
killers en junks, de meest marginale en ontypische randpersonages die er bestaan,
zijn niet symptomatisch voor deze maatschappij. Ze zijn symptomatisch voor een
literaire ideologie die onze blik op die maatschappij vertekent.
Harold Polis, redacteur van het zeer nineties literair tijdschrift Sampel en redacteur
bij Dedalus, schreef me onlangs dat niemand, en zeker geen schrijvers, zich nog laten
leiden door een ideologie, ‘tenzij hij of zij wordt gekidnapt door de Vijf Laatste
Trotzkisten die hem of haar meteen grondig brainwashen en een kalasjnikov en een
alpinopet cadeau doen.’ Ik ben daar niet zo zeker van. Schrijvers laten zich inderdaad
zelden in met Grote Ideologieën als communisme of kapitalisme, maar dat is net
omdat ze zich laten leiden door een ideologie die zegt: politiek is geen goed thema,
de psychopaat, de psychopaat en de junk en melancholische jongeren die zelfmoord
plegen en vijfhonderd verschillende soorten chips, daar moet je over schrijven! Of
waarom blijven die dan opduiken?
Wat die andere vraag betreft: ‘Moeten schrijvers de politiek in?’ Die is behoorlijk
onnozel. Moeten boeren de politiek in? Postbodes? Als ze zin hebben zeker. Als ze
iets te zeggen hebben en denken iets te kunnen veranderen. Met hun boeken heeft
het alvast niks te maken. Er is niks dat schrijvers meer verantwoordelijkheid geeft
ten opzichte van politiek dan andere mensen. Maar net als die andere mensen,
ongeacht of ze nu ‘kunstenaar’ zijn (de verwaandheid!) of niet, zouden er goed aan
doen de ideologieën van hun samenleving te bevragen, zich te verzetten tegen de
meest natuurlijk-ogende manieren van denken en de onderstromen in hun samenleving
aan een onderzoek te onderwerpen. Een goeie politieke roman kijkt vooral naar welke
van die onderstromen nooit tot literatuur gemaakt worden, en waarom dat zo is. Een
goeie politieke schrijver is altijd actief ongeëngageerd, vooral op die gebieden waarin
andere schrijvers geëngageerd zijn. Een goeie schrijver is een politieke schrijver. En
een goeie roman is altijd een politieke roman.
De nineties hebben het wel gehad. Er verschijnen nog zelden goeie en originele
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nieuwe boeken waarin de typische nineties-feel herhaald wordt. Paul Mennes en
Jeroen Olyslaegers blijven voorlopig hun stijl aanhouden. Er duiken nog steeds
klonen op die het studentenleven in Amsterdam beschrijven, en de technoscene en
XTC en af en toe nog een moord ertussen, maar echt succes hebben ze niet meer.
Het is wachten op wat voor nieuws eraan komt. Ik geef toe dat aandacht voor de
groep een groot risico inhoudt - een risico van oninteressante analyses, of erger: van
een ‘politieke roman - in de klassieke zin, met een Boodschap, een Aanklacht, een
Revolutie met Letters. Er is het gevaar werkelijk geëngageerd te worden, twijfelen
of je je toch misschien echt verkiesbaar moet stellen, drie maanden writer's block al
worstelend met de vraag ‘Schrijven of schieten?’ Er is het gevaar een zeurderig boek
te schrijven, een gevaar dat veel minder acuut is als je je veilig houdt aan het
voorschrift: twee marginalen en een snuifje wanhoop. Die gevaren zijn er allemaal.
Maar we blijven proberen. Anders moet ik Maurice Gilliams gaan bewerken. En dat
vertik ik.

Eindnoten:
(1) Net als de psychopaat is de genocidaire warlord een overstatement. Veel vormen van nationalisme
bestaan zonder dat er genocides aan te pas komen, zelfs zonder haat of wantrouwen tegenover
andere groepen. Al te vaak wordt er in linkse kringen het intellectueel-luie verband gelegd
tussen nationalisme en fascisme.

Rectificatie
Mijn artikel ‘Voorgewende fictie’ over ‘Het Bureau’ van J.J. Voskuil eindigde ik
met de woorden ‘iedere Bart, werkzaam bij Het Bureau is een Jaap.’ (NEM XXXVI,
3 oktober 1998, p. 32-37). Daags na het uitkomen van dat nummer ontving ik van
onze eigen Jaap de Rooij, erelid van de IVN, alias Bart de Roode, op een mooie
ansichtkaart de volgende mededeling: ‘In deel 4 is Jaap Kruisheer verschenen, van
het Oorkondenboek van Holland en Zeeland en die heet Jeroen Kloosterman. Zo zie
je maar weer.’ Dit ontkracht natuurlijk niet mijn opmerking dat iedere Bart in ‘Het
Bureau’ een Jaap is, maar het bewijst wel dat niet iedere Jaap een Bart wordt. En het
verkleint de kans dat de (inmiddels ex-) directeur Jaap van Marie zoals ik verwachtte
Bart gaat heten.
Jan Stroop, alias Flip de Fluiter, vertelde me tijdens de WNT-presentatie-receptie
in de Leidse Pieterskerk dat hij niet de trompet bespeelt, maar de trombone. De
schuiftrompet, bedenk ik me nu. Dus toch een trompet. Ook meldde hij dat het door
hem opgerichte Amsterdamse blazersgezelschap niet Amsterdams Blazers Ensemble,
maar Amsterdams Blazers Collectief heet. ABC gewoon.
Frida Balk
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‘Twee culturen gescheiden door één taal’
Kroniek cultuur en maatschappij der Nederlanden
Ludo Beheydt (Louvain-la-Neuve)
Wie een kroniek ‘Cultuur en Maatschappij der Nederlanden’ begint moet daar wel
goede redenen voor hebben. Het ligt immers niet voor de hand om Vlaanderen en
Nederland in één kader te vatten. De bekende boutade ‘twee culturen gescheiden
door één taal’ geeft dat pertinent aan. Bovendien bestond in dit tijdschrift een
uitstekende wisselkroniek over Vlaanderen en Nederland die het beeld van twee
culturen meer dan eens overtuigend profileerde. Waarom die beurtkronieken
vervangen door een omvattende kroniek?
Een mogelijke reden zou kunnen zijn dat de redactie in een vlaag van nostalgisch
Groot-Nederlandisme de mening is toegedaan dat ‘de taal gansch het volk is’ en dat
dus dezelfde taal ook dezelfde cultuur impliceert. Dat is een enigszins romantische
visie die in de Nederlanden een tijdlang op veel welgevallen heeft kunnen rekenen,
maar die tegenwoordig om allerlei redenen - maatschappelijke en ideologische - toch
niet meer zo populair is. Het is ook niet mijn bedoeling om als chroniqueur die visie
nieuw leven in te blazen. Wel is het mijn overtuiging dat taal als belangrijkste
vertolking van het normen- en waardesysteem van een samenleving het cultuurbeeld
grondig mee bepaalt, zowel in zijn literaire vormen als in zijn informatieve vormen.
En in zoverre men bereid is het Nederlands als de gezamenlijke cultuurtaal van
Nederland en Vlaanderen te accepteren, aanvaardt men impliciet ook dat Nederland
en Vlaanderen tot een gezamenlijke cultuur bijdragen. Maar daaruit meteen het besluit
trekken dat Vlaanderen en Nederland een gemeenschappelijke culturele identiteit
hebben, is een stap te ver. Taal is slechts één van de factoren die de culturele identiteit
bepalen en Geert Hofstede - de internationaal vaakst geciteerde Nederlandse
hoogleraar - stelde vast: ‘Ik heb nog nooit twee buurlanden gezien die, ondanks hun
gemeenschappelijke taal en onderlinge samenwerking, zo sterk verschillen in mentale
programmering als Nederland en Vlaanderen’.
Al moeten we met die verschillende cultuur ook weer niet overdrijven. Nog steeds
kunnen we de Nederlandstalige literatuur als een eenheidsliteratuur benaderen en
ook kunsthistorisch is er niet echt een reden om een absolute breuk aan te brengen
tussen Vlaamse en Nederlandse kunst. Politiek is Vlaanderen ook al meer bij
Nederland gaan aansluiten, althans volgens Derk Jan Eppink, wiens boek dadelijk
uitvoeriger aan de orde komt. Economisch zijn Vlaanderen en Nederland nauw op
elkaar betrokken: als aanlegsteiger voor Europa hebben zij een gelijk aanzwengelende
groei en steeds meer grensoverschrijdende fusies.
Toch blijft voor mij vooral de gemeenschappelijke standaardtaal de belangrijkste
reden om ook cultuur en maatschappij samen te bespreken. Zoals het tegenwoordig
gebruikelijk is niet meer van ‘English literature’ te spreken maar van ‘Literatures in
English’, kan men Nederland en Vlaanderen benaderen als ‘Culturen in het
Nederlands’. Daarbij opent zich dan meteen het interessante
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perspectief van de vergelijking. Als Vlaanderen en Nederland twee culturen zijn,
gescheiden door één taal, dan biedt zich een bevoorrecht beschrijvingsstandpunt aan,
geleid door de vraag: hoe uiten twee verschillende culturen zich in een zelfde taal?
En ik geloof dat we hiermee op het interessantste perspectief van deze nieuwe kroniek
uitkomen, dat van de vergelijking. In de kronieken van mijn voorgangers heb ik vaak
boeiende opinies over en analyses van het culturele reilen en zeilen van Vlaanderen
en Nederland gelezen, maar zelden leidde hun indringende kijk tot de voor mij voor
de hand liggende vergelijking. Die vergelijking was uiteraard ook niet hun doel: zij
beperkten zich tot een casusstudie. Maar aangezien Neerlandica extra Muros zich
richt tot al wie zich in het buitenland bezighoudt met de taal en de cultuur zoals die
in het Nederlands leven, spreekt het voor mij eigenlijk vanzelf dat deze vergelijking
aan de orde gesteld wordt. Wie in het buitenland Claus' Het verdriet van België leest
en Mulisch' De ontdekking van de hemel - of voor mijn part Haasses Heren van de
thee en Walschaps Oproer in Congo - komt in twee literaire werelden terecht die om
vergelijking vragen. Die vergelijking krijgt echter een speciale diepgang als we ook
de maatschappij en de cultuur vergelijken waarin deze werken zijn ontstaan. Net
zoals de vergelijkende literatuurwetenschap en de vergelijkende taalkunde, behalve
interessante algemene eigenschappen van literatuur en taal vooral ook specifieke en
divergente wezenstrekken aan de oppervlakte brengen, kan een vergelijkende cultuuren maatschappijkunde gelijkenissen en verschillen aan het licht brengen die op hun
beurt cultuuruitingen als literatuur en kunst weer toegankelijker maken.
Met deze inleiding op de nieuwe kroniek, die tegelijk een beetje het karakter van een
programmaverklaring gekregen heeft, zult u begrijpen dat ik mijn eigenlijke werk
begin met twee boeken die zich direct op de vergelijking richten.
Het eerste boek is het geruchtmakende Vreemde buren. Over politiek in Nederland
en België (Contact, 1998) van Derk Jan Eppink. In de Vlaamse Standaard hebben
zowel Frits Bolkestein (‘Châteaucratie versus bijbelstudiekring’) als de Belgische
premier Jean-Luc Dehaene (Wat minder Calvijn en wat meer Breugel) er een
opinieartikel aan gewijd. Ook in NRC-Handelsblad en in de Volkskrant is er uitvoerig
aandacht aan besteed. Eppink is dan ook een bevoorrecht observator van de politiek
in Nederland en Vlaanderen. Na jaren als politiek redacteur van NRC Handelsblad
in Den Haag te hebben gewerkt, heeft hij zijn werkterrein verlegd naar Brussel, waar
hij nu als verslaggever van De Standaard werkt. Als geen ander zou hij dus in staat
moeten zijn om beide politieke arena's te vergelijken. Hij doet dat met verve, al moet
gezegd worden dat de journalistieke neiging om te vereenvoudigen hem wel eens
parten speelt. De pakkende formulering wordt wel eens verkregen ten koste van de
nuancering van het beeld. Wellicht is dit de reden waarom Jean-Luc Dehaene, Eppink
in de politiek ‘de ultieme hallucinatie’ noemt.
Toch is Vreemde buren een aanrader. Ook voor neerlandici. Ik besef wel dat dit
boek zijn vier drukken in enkele maanden tijd vooral te danken heeft aan het
reclame-effect van de gezamenlijke presentatie door de Belgische premier en de
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toenmalige fractieleider van de VVD in de Nederlandse Tweede Kamer, maar het
moet gezegd worden dat Eppink oog heeft voor verschillen, bijzonder gevat formuleert
en altijd weer de rol van de taal meeneemt in zijn vergelijking. Een klein fragmentje
uit het eerste hoofdstuk, waarin hij alle registers opentrekt, illustreert dat voorbeeldig.
Den Haag wordt zo ingeleid: ‘Op het Binnenhof voel je je deelgenoot van een
regentencultuur, met burgerlijke waarden. Het debat in het parlement herbergt een
keurigheid, netheid en een vorm van hoffelijkheid die je nergens meer aantreft in het
dagelijks omgangsverkeer. Het politiek taalgebruik lijkt soms oubollig in een land
waar “jij” de gangbare aanspreektitel is, en het sociaal verkeer egalitair is (...) Je
krijgt zo op het Binnenhof, door die gecultiveerde afstandelijkheid, een herendebat
alsof de geest van de burgerregenten uit de zeventiende eeuw nog leeft’ (p. 11). Daar
zet hij dan het Belgische parlement tegenover: ‘In de Wetstraat wordt grotendeels
dezelfde Nederlandse taal gebruikt als in Den Haag, met af en toe andere termen en
tongvallen. Deze zelfde taal kan gemakkelijk leiden tot optisch bedrog, want de
politieke cultuur, de omgangsvormen en het gewicht van de instellingen zijn vaak
vrijwel het omgekeerde, dikwijls zelfs het spiegelbeeld, van die in Den Haag. De
Belgische Kamer, het federale parlement, is soms een kolk van emoties waar de
honderdvijftig parlementsleden elkaar de huid vol schelden, lachen, tieren en brullen
alsof er een barok toneelstuk wordt opgevoerd en de figuranten generale repetitie
houden’ (p. 12).
Geef toe dat zo'n introductie aanzet tot verder lezen. De lezer krijgt in verteerbaar
journalistiek proza scherp afgelijnde beelden van twee politieke culturen. Dat dit
ruwe borstelen wel eens ten koste gaat van de detaillering van het beeld is daarbij
wellicht normaal, maar maakt dat Eppinks synthese niet als een wetenschappelijke
studie moet worden beschouwd, eerder als een beargumenteerde impressie. Naar
mijn smaak laat hij zich iets te vaak verleiden tot simpele stereotypes en verdoezelt
of vergeet hij wat niet in zijn impressie past. Ik mag dat misschien met één voorbeeldje
illustreren. Op pagina 32 schrijft hij: ‘Een Nederlands Kamerlid werkt vanuit een
domineesgelijk; het eigen gelijk wordt vanaf het spreekgestoelte gepredikt. Een
Belgisch Kamerlid werkt vanuit kloosterintriges. Hij is erg flexibel, houdt een slag
om de arm, probeert via informele kanalen invloed uit te oefenen en is op zijn hoede
voor conspiraties van zijn confraters, vooral als ze in de eigen partij zitten’. Een mooi
beeld natuurlijk dat principiële ‘domineesgelijk’ in Nederland tegenover de
‘kloosterintriges’ in België. Maar dat het niet helemaal klopt bewijst de Nederlandse
politiek van de laatste maanden (dubbelhartig asielbeleid, schipperend Schipholgedoe,
een toornige Kok over ‘lekken’ bij de coalitiepartner, etc). Men krijgt steeds meer
de indruk dat de Nederlandse politiek evenzeer een politiek is van ‘kloosterintriges’.
Dat is niet alleen mijn eigen gevoel, de vaak opduikende termen ‘torentjesgekonkel’
en ‘achterkamertjespolitiek’ zijn in dit verband symptomatisch.
Laat Eppink zich iets te makkelijk drijven op het elan van zijn pakkende metaforen,
hij toont zich al evenzeer journalist in de historische documentering van zijn verhaal.
Ook hier geeft hij de voorkeur aan de smeuïge fait divers boven de volledig uitgespitte
context. Dat maakt zijn verhaal weliswaar leesbaarder,
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maar terzelfder tijd ook oppervlakkiger. Dit is geen kritiek, maar slechts een
aanmaning tot voorzichtige lectuur. Eppink geeft net iets te veel de indruk dat het
hele politieke gebeuren in zijn dichotome karakteristiek moet passen.
Bovendien vond ik de beginhoofdstukken pakkender geschreven dan het vervolg
en leek mij de beschrijving van de Belgische politiek minder diepgravend en
inzichtelijk dan in Van Istendaels Het Belgisch Labyrint. Maar dat komt wellicht
ook doordat Eppinks boek omvattender is. Hij heeft hoofdstukken over de media,
de politieke schandalen (het ‘affairisme’), het politieke jargon (niet het best
geslaagde), het gedoogbeleid, het asielbeleid, de voormalige koloniën, het nationale
zelfbeeld. En dat telkens in de twee landen. Overigens dient gezegd te worden dat
hij veelal ‘goed en kwaad’ vermeldt en niet vooringenomen kiest voor de ene politieke
cultuur of de andere. Als Nederlander legt hij met een zelden vertoonde combinatie
van eerlijkheid en inzicht vaak ook de vinger op de Nederlandse wonde. Eén citaat
weer - ditmaal uit het hoofdstuk uit de koloniale politiek - waarin hij de manier
waarop Nederland met eigen falen omgaat typeert: ‘Men constateert morele
imperfecties bij anderen maar niet bij zichzelf. Nederland was wrokkig om het verlies
van Indië, en beet zich vast in het eigen gelijk, tegen de wereldopinie in’ (p. 230).
Als ik zoveel ruimte besteed aan deze publicatie dan is het omdat Vreemde buren
hét boek van deze kroniekperiode is. Het kan mijns inziens als verplichte lectuur bij
het vak ‘Land en Volk’ fungeren.
Een boek dat enigszins aansluit bij dat van Eppink is de bundel van S.W.
Couwenberg, Nederland en de toekomst van Vlaanderen (Kok Agora/Pelckmans,
1998). Dit boek is eigenlijk ontstaan als een reactie op de openbare liefdesverklaring
van CDA-Eerste Kamerlid prof. A. Postma, die Vlaanderen in een televisie-uitzending
smachtend ‘een aantrekkelijke bruid’ noemde. De bedoeling van dit boek is de
discussie over Vlaams-Nederlandse betrekkingen te stimuleren, tegen de achtergrond
van de problematiek van de ‘culturele identiteit’. In een inleidend hoofdstuk geeft
de redacteur S.W. Couwenberg drie stromingen aan die hij meent te onderkennen in
de identiteitsdiscussie in Vlaanderen. Hij ziet ‘Nieuwe Belgen’ (een term die hij in
een heel andere betekenis gebruikt dan Eppink en dan het straks aan de orde komende
boek van Swyngedouw en Martiniello!) die de Belgische eenheid zoveel mogelijk
willen blijven koesteren en alles wat zweemt naar Vlaamsgezindheid op de hak
nemen. Ten tweede ziet hij een stroming die afstevent op een verdere verzelfstandiging
van Vlaanderen. Ten slotte ziet hij de stroming die uit is op separatisme. In die context
schetst hij dan de mogelijkheden en problemen bij samenwerking tussen Vlaanderen
en Nederland, waarbij hij vooral cultuurverschillen aangeeft als hinderpaal en Vlaams
particularisme als rem. In de verdere bijdragen aan deze bundel, van Vlamingen en
Nederlanders, komen dan twee opties nogal vaak naar voren: de uitbouw van de
Benelux enerzijds en de intensivering van de Vlaams-Nederlandse samenwerking
anderzijds. De boeiendste bijdragen zijn voor mij die van F.G. Droste, die uit de
vergelijking van Hugo Claus en Harry Mulisch het verschil in identiteit tussen
Vlaanderen en Nederland belicht, en die van Manu Ruys, die met een breed aangezette
historische schets de moeizame, maar onomkeerbare
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toenadering tussen Nederland en Vlaanderen toelicht en aangeeft hoe in de nieuwe
Europese Unie ‘het ravijn tussen Essen en Roosendaal’ ongetwijfeld gedempt zal
worden. Deze bundel vertoont niet het eenheidskarakter van Eppinks boek, en ook
niet altijd de schwung ervan, maar er komen op de actualiteit gerichte vragen aan de
orde die de problematiek van de culturele identiteit in de Nederlanden en in Europa
in een nieuw licht zetten.
Waren de eerste twee boeken echt op de vergelijking gericht, dan betreffen de nu
volgende alleen België of Nederland. De bundel Belgische toestanden. De lotgevallen
van een kleine biculturele democratie, (Icarus/Anthos/Standaard, 1998) van Mare
Swyngedouw en Marco Martiniello neemt zich voor een gedifferentieerd beeld te
geven van Belgiës biculturele democratie. Het boek biedt een caleidoscopisch beeld
waarin Vlamingen, Walen, Brusselaars en ‘Belgen’ hun visie geven op de lotgevallen
van dit ‘bewogen landje’. De keuze van de auteurs is bewust eenzijdig. In de woorden
van de redacteuren klinkt dat zo: ‘We geven liever het woord aan auteurs die kritisch
hun bedenkingen uiten over het Vlaamse en het Waalse nationalisme, dan aan de
protagonisten van deze beweging.’ Voor mij is die zin achteraf een eufemisme
gebleken voor de onderliggende teneur van het boek, namelijk dat België in het
nieuwe Europa alle kansen moet krijgen en dat stemmen die dit tegenspreken maar
beter geweerd kunnen worden. De keuze voor de ‘Belgische identiteit’ klinkt in dit
boek vaak door, maar nogal eens als een defaitistische noodgreep. De conclusie van
het artikel van Angelo de Simone is daar een markant voorbeeld van: ‘geef ons maar
België, ook al zijn we geen patriot of royalist, omdat we ons niet willen desolidariseren
door artificieel in leven gehouden stereotiepe beelden’ (p. 175).
De lectuur van dit boek verdient aanbeveling, maar pas na dat van Eppink. Ná dat
van Eppink omdat hier niet zo'n sterke synthese aan ten grondslag ligt, aangezien
alle auteurs inhoudelijk en stilistisch zo'n beetje hun eigen gang gaan, maar vooral
omdat Eppinks boek dan als een milderende tonalistische achtergrond kan dienen
bij dit te fel gekleurde spektakel. Dat het toch de moeite loont dit werk naast dat van
Eppink te leggen, heeft te maken met de bijna gedwongen vergelijkingen die het zal
oproepen. Heel veel thema's komen hier terug: de Vlaamse Beweging, de Waalse
Beweging, de breuklijnen, het zuilensysteem, de koloniale politiek (overigens een
van de betere hoofdstukken), het cliëntelisme en de schandalenpolitiek, de migratie,
etc. Anderzijds moet er misschien voor worden gewaarschuwd dat de gortdroge
cursusstijl van vooral het eerste deel en de duidelijk doorschemerende vertaling van
sommige bijdragen maar weinig ‘leesplezier’ bezorgen.
Een boek dat alleen Nederland in de kijker neemt, is Hollands welbehagen
(Prometheus, 1998) van Herman Pleij. Pleij is geen onbekende in de neerlandistiek
en ook niet in de identiteitsdiscussie. Na zijn eerdere Het Nederlandse onbehagen
(1991), dat een nogal somber beeld van BV Nederland gaf, is dit nieuwe boekje een
vrolijke, of liever, zich vrolijk makende kijk op de Nederlandse mentaliteit. Het leest
vlot: altijd ironisch, bij momenten geestig en af en toe zelfs met het
warme-chocola-gevoel van de ouderwetse Koninginnedag. Hollands welbehagen is
een sympathiek menuet, dat nergens symfonieallures krijgt. De obligate
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Nederland-thema's krijgen badinerend een beurt: het Oranjegedoe, het
gedoog-gesjoemel, de ijspret, Sinterklaas, de ‘stille’ cultuur, het Nederlandse
didactische gesjacher. Pleij presenteert het allemaal een beetje blij. Hij heeft aanleg
voor de goedgeformuleerde paradox. Een voorbeeldje om de toon te typeren: ‘Wij
zijn gewend om alles buiten de grenzen beter te vinden, en dus vooral bruikbaar voor
eigen exploitatie. Kortom, de Nederlander als geus - ook een gepikte naam.’
De hoofdstukjes zijn aparte opstellen en dat merk je op den duur iets te sterk. Er
zit wat te veel herhaling in en de algemene teneur is steevast: nuchtere Hollander
doet snerend aan Oranje-exhibitionisme. Opvallend is daarbij de ondergeschoven
vrees voor nationalisme ‘van een geheel verkeerde soort’, waarin Pleij alleen maar
een nostalgisch, ‘lief’ Oranjegevoel ziet. Er is naar mijn smaak te weinig ruimte voor
een warmtegevoel dat wordt opgewekt door een eigentijds cultureel identiteitsbesef.
Maar misschien is dat weer de bekende ‘bescheidenheid als nationale trots’. Voor
de neerlandicus extra muros is deze bundel opstellen geschikt om er eentje uit te
pikken als aanvullende huislectuur bij een of ander behandeld thema. Mag ik een
suggestie doen: De kunst van het gedogen bij thema's als euthanasie, drugs, asielbeleid,
minderhedenbeleid; of Doofstommencultuur bij thema's als imagologie, beeld en
poëzie, de zeventiende-eeuwse schilderkunst of Nederlands toneel.
Bedenk wel dat Pleijs boekje van een heel andere soort is dan dat van Eppink, veel
columnistischer, minder journalistiek. Een kort fragmentje uit beide boeken over
hetzelfde thema - de Nederlandse koninginnen - maakt dat meteen duidelijk. Eppink:
‘Koningin Wilhelmina voerde een eigenzinnige lijn met autoritaire trekken, terwijl
haar dochter Juliana zachtmoedig was. Koningin Beatrix lijkt op haar grootmoeder’
(p. 95). Nu Pleij: ‘Mijn moeders zorgelijke afkeer van Beatrix bleef een schaduw
werpen op het verder zo feestelijke Oranjegebeuren. De bewijsvoering was waterdicht.
Haar maatstaf was Juliana. Daar mankeerde niets aan. Die was eenvoudig en gewoon,
zo gewoon en eenvoudig waren wijzelf niet eens. Ze fietste voortdurend rond en
schonk met Kerstmis chocolademelk in de stallen. (...) Met tegenzin had ze het
koningschap moeten aanvaarden van een ijzervreetster van een moeder, die door
mijn vader heimelijk werd aangeduid met “de Willemien” als betrof het een
stoomlocomotief of een met sluiting bedreigde kolenmijn, in ieder geval iets wat
onmiddellijk aan zware metalen deed denken of zwarte diepten. Dit alles deed ons
Juultje (weer is mijn vader heimelijk aan het woord) slechts ten behoeve van haar
onderdanen (...) Geen spoor van dit alles was in Beatrix aan te treffen. Zij aardde,
zei mijn moeder beslist, naar haar grootmoeder’ (p. 14-15).
Tot slot zou ik nog bij een paar boeken willen stilstaan die Nederland bekijken
door vreemde ogen. Dat is een aspect dat eigenlijk nooit vergeten mag worden. De
‘verbeelde samenleving’ die een cultuur altijd is, wordt gepromoot door aan enkele
kentrekken een grote symbolische en typerende waarde toe te kennen. Dat
toekenningsproces is terzelfder tijd een afgrenzingsproces dat altijd het gezamenlijke
werk is van de leden van die samenleving en de buitenstaanders, zoals Frederik Barth
overtuigend heeft aangetoond. De beeldvorming van Nederland kan dus niet
uitsluitend aan de Nederlanders overgelaten worden. Ze
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is onvermijdelijk ook het resultaat van buitenlandse inschattingen. Daarom is het
interessant de buitenlandse stemmen te beluisteren. Een bekende stem over Nederland
is die van de Fransman Sylvain Ephimenco die na Hollandse kost nu ook Hollandse
nieuwe (Contact, 1997) in het daglicht gaf. Ephimenco is niet een objectief observator.
Hij probeert het ook niet te zijn. Integendeel, hij haalt flink uit naar zijn tweede
vaderland. Illustratief is zijn typering van Nederland: ‘Wat Nederland in mijn vreemde
ogen zo aantrekkelijk, betoverend en uiteindelijk boeiend maakt, is zijn
alomtegenwoordige, structurele, onmetelijke en iedere dag weer verbazingwekkende
saaiheid. Het reliëfloze landschap, het klimaat, de regeringen, het eten, de kranten,
de tulpenvelden, de intonatie van de nieuwslezer ieder uur op Radio 1, de
dodenherdenking op 4 mei, de opening van het achtuurjournaal op Koninginnedag,
de schappen van Albert Heijn getuigen van de buitengewone eentonigheid en
sprankelende saaiheid die dit land rijk is.’ Ephimenco is leuk voor even, maar een
heel boek van dit soort verbale geweld, gericht tegen ritselende politici, hebberige
varkensfokkers, drugsdealende politieambtenaren en een zielloze Kok is wat veel
van het goede.
Interessanter, serieuzer en beter is de bundel Vreemd volk. Beeldvorming over
buitenlanders in de vroegmoderne tijd onder redactie van Harald Hendrix en Ton
Hoenselaars. In deze bundel krijgen we eigenlijk het omgekeerde van het boekje van
Ephimenco. De medewerkers in Vreemd volk staan stil bij de Nederlandse
beeldvorming over buitenlanders in de vroegmoderne tijd. Vreemdelingen waren in
de zeventiende eeuw een alledaags verschijnsel in de Republiek en de auteurs hebben
geprobeerd op basis van aanschouwelijke voorbeelden ontleend aan de Hollandse
schilderkunst, de reisbrieven en zelfs de garderobe van een zeventiende-eeuwse
Engelsman de reacties te peilen ten opzichte van ‘vreemd volk’. Wie belangstelling
heeft voor historische beeldvorming in de Nederlanden zal deze studie beslist
spannend vinden.
Overigens zou ik diegenen die belangstelling hebben voor beeldvorming over de
Nederlanden tot slot nog een laatste boek willen aanbevelen, een catalogus nog wel.
Die widerspenstigen Niederlande, uitgegeven door Ans Schapendonk, aflevering 86
in de serie Schriften der Universitätsbibliothek Marburg, is niet alleen een prachtig
geïllustreerd overzicht van het zeer rijke Nederlandse boekenbestand uit de
vroegmoderne tijd van de universiteit van Marburg, het is bovendien een
kennismaking met het Nederlandbeeld in zijn volle diversiteit: ‘Zeg mij wat gij leest
en ik zal zeggen wie gij zijt’. Overigens gaan aan deze catalogus nog uitstekende
inleidingen vooraf van A.Th. van Deursen, Wim Janse en Ans Schapendonk zelf.
Dit boek is een inspirerend kijkboek en een rijk cultuurdocument.
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Nogmaals literatuurgeschiedenis: de druk van de context
Kroniek van de literatuurwetenschap
Anne Marie Musschoot (Gent)
Het is in deze kroniek al een paar keer ter sprake gekomen: sedert de jaren zeventig
is de aandacht in de literatuurstudie verschoven van de tekst naar de context, een
beweging waardoor allerlei ‘nieuwe’ of eerder nauwelijks bestudeerde elementen in
zicht bleken te komen. Eerst verschoof de focus naar de lezer (receptie-esthetica),
daarna weer terug naar de auteur (biografisme) en inmiddels zorgde het succes van
de polysysteemtheorie en van de sociologische benadering voor de studie van allerlei
literaire instituties die het ‘literaire veld’ ingrijpend beïnvloeden. Dat met die
verbreding van het blikveld naar de context van de literaire tekst ook de heropstanding
van het genre van de literatuurgeschiedenis mogelijk werd is intussen via talrijke
voorbeelden duidelijk geworden. De jongste voorbeelden, althans wat de studie van
de context in de Nederlanden betreft, hebben een duidelijk sociologische inkleuring.
De meest indrukwekkende ‘contextualiserende’ benadering van de Nederlandse
literatuur (met verwaarlozing, indien niet uitsluiting van de Nederlandse literatuur
in Vlaanderen) is het boek van Frans Ruiter en Wilbert Smulders, Literatuur en
moderniteit in Nederland 1840-1990 (Amsterdam/Antwerpen, De Arbeiderspers,
1996; 438 blz.; ISBN 90 295 3706 X). Het dient zich aan als de tot dusver ontbrekende
studie ‘waarin voor de Nederlandse situatie over een langere periode wordt nagegaan
hoe de maatschappelijke modernisering met de ontwikkeling van de literatuur is
verweven’. Wat bij Ruiter en Smulders centraal staat is inderdaad de context van de
literatuur, de maatschappelijke inbedding van literatuur, niet de literatuur zelf. Van
die literatuur krijgt de lezer alleen een schimmig, zeer onvolledig en vaak vertekend
beeld; soms verdwijnt ze helemaal. Schrijvers komen alleen ter sprake als ze een
bijdrage hebben geleverd aan het ‘cultureel debat’; niet hun literair werk wordt dus
behandeld, wel hun essays of opiniërende stukken.
Toch gaat het om een interessant boek, dat in de zoektocht naar nieuwe formules
om literatuurgeschiedenis te schrijven een waardevol bod doet, ofschoon het dan
wellicht een bod mag heten waartegen ‘de’ nieuwe literatuurgeschiedenis die in
voorbereiding is zich zal moeten afzetten. Want Ruiter en Smulders stellen het dan
wel zo voor dat ze ‘een literatuurgeschiedenis’ hebben geschreven ‘waarin zowel
historische lijnen worden getrokken als ook de maatschappelijke context van de
literatuur ruim aan bod komt’ (Voorwoord, p. 9), ze voegen er ook meteen aan toe
dat zij er zich ‘menigmaal’ het hoofd hebben over gebroken in hoeverre het verhaal
dat zij vertellen ‘nog wel te beschouwen is als een literatuurgeschiedenis’.
Hun verhaal is inderdaad geen literatuurgeschiedenis meer, omdat de literatuur
op de achtergrond staat, slechts dient als materiaal voor ‘iets anders’. Het is een
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cultuurgeschiedenis, met nadruk op maatschappelijke en politieke achtergronden,
waarbij de ‘afgenomen status’ van de literatuur in het culturele veld wordt beschreven.
Nog juister is wellicht de omschrijving die Ruiter en Smulders zelf gebruikten in een
gesprek met Wardy Poelstra, verschenen in Literatuur 1997/ 2, p. 102-107. ‘Eigenlijk
hebben we een heel ouderwets boek geschreven, met een in wezen cultuurhistorische
these’, zeggen de auteurs daar. En verder: ‘Het is een diagnose van de geschiedenis
van de Nederlandse cultuur, bekeken via de literatuur’. En nog explicieter: ‘De
literatuur fungeert als sleutelgat om een ideeëngeschiedenis te schrijven, en
omgekeerd, we gebruiken de context om een aantal literaire verschijnselen begrijpelijk
te maken’ (p. 104). Ideeëngeschiedenis dus, inderdaad een ‘ouderwetse’ methode
die in het begin van onze eeuw een steile opgang maakte en waarvan de
tekortkomingen reeds door Wellek en Warren in hun wereldwijd invloedrijke (maar
nu ook al lang achterhaalde) standaardwerk Theory of Literature werden aangewezen:
de beoefenaars van de Geistesgeschichte hadden alleen belangstelling voor de ideeën
die in literatuur worden uitgedrukt en die de geest van de tijd kenmerken, de literatuur
zelf dient slechts als ‘documentatie’.
We kunnen het dus, met de door Ruiter en Smulders gesuggereerde omkering,
ook zo stellen: de auteurs hebben in hun ‘talloze excursies naar de politieke, sociale
en culturele geschiedenis’ inderdaad interessant achtergrondmateriaal verzameld
waar de nog te schrijven literatuurgeschiedenis nuttig gebruik zal kunnen van maken.
Maar dan blijft toch nog de vraag in hoeverre de lijnen die hier werden getrokken in
de sociaal-politieke en -culturele ontwikkeling inderdaad verhelderend werken. Ruiter
en Smulders gaan ervan uit dat in de periode 1840-1990 drie grote cultuurperiodes
kunnen worden onderscheiden die respectievelijk drie fasen in de modernisering
betekenen: burgerlijk, modern en postmodern, waarbij modern of moderniteit voor
een verwarrende veelheid van begrippen staat, zoals: massificatie, nivellering,
emancipatie, verzuiling en ontzuiling. Dé grote lijn die van vroegnegentiende-eeuws
(= burgerlijk) naar laattwintigste-eeuws (= postmodern) wordt doorgetrokken is het
verloren gaan van de ‘hoge’ cultuur. Er zijn, anno 1990, geen dominerende posities
meer; er is alleen een ‘parasensus’, dit is een door Ruiter en Smulders opgevoerde
term die aangeeft dat alle uitersten geabsorbeerd worden en dat het midden dus
oppermachtig is geworden.
In hun slothoofdstuk argumenteren Ruiter en Smulders dat men in deze
ontwikkeling van krachten en tegenkrachten een hegeliaans patroon kan ontdekken
(these-antithese-synthese), wat het geheel van hun overzicht plots een soort
ongewenste finaliteit meegeeft (alsof literatuurgeschiedenis een finaliteit had) en
wel heel geforceerd aandoet. Want de volgende stap in de redenering is dan inderdaad
een bevreemdend retrospectief pleidooi voor meer aandacht voor centripetale krachten
in de literaire ontwikkeling, voor het midden dus, de niet-vernieuwende literaire
traditie. Er zijn betere argumenten te bedenken om aannemelijk te maken dat een
literatuurgeschiedenis die gestructureerd is rond vernieuwende scharniermomenten
of poëticale tegenstellingen (dus: centrifugale krachten) een aantal facetten van het
meer traditiegetrouwe middenveld uit het
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oog verliest (zoals het geval is in de literatuurgeschiedenis van Anbeek). Het is toch
niet omdat de hedendaagse postmoderne jongerencultuur, die een tegencultuur is,
een vermenging van hoge cultuur laat zien met allerlei vormen van populaire cultuur,
dat de literatuurgeschiedschrijver bijvoorbeeld de kunst van ‘de’ Tachtigers met zijn
(centrifugale) drift om zich als individu te profileren en zich af te zetten tegen de
maatschappij, moet uitvlakken.
In die fout vervallen Ruiter en Smulders overigens zelf niet. Wel hebben ze de
neiging om ‘de’ Tachtigers eenzijdig te identificeren met extreem individualisme,
terwijl het toch evident is dat het socialismedebat rond 1890 werd gevoerd door een
aantal ‘gemeenschapskunstenaars’ die zonder meer ook Tachtigers waren. Het beeld
van ‘Tachtig tegenover moderniteit’ blijft dan ook warrig en onhelder, zoals ook het
laatste hoofdstuk, over de ‘postmoderne’ jaren zestig en volgende, betiteld als ‘De
grabbelton van de literaire popart’ heel diffuus behandeld wordt. Dat laatste hoofdstuk
is natuurlijk bijzonder moeilijk: de lijnen van het recente verleden zijn nog niet
voldoende uitgefilterd. Maar wellicht was het toch accurater geweest erop te wijzen
dat de veranderingen in de jaren zestig (met democratisering, contestatie, liberalisering
en dergelijke meer) inderdaad een nieuwe literatuur hebben voortgebracht, maar dat
ze - wat hier over het hoofd wordt gezien - in de jaren zeventig werden gevolgd door
even invloedrijke veranderingen (gevolg van de ‘kater’ van de jaren zestig) die wéér
een heel nieuwe literatuur opleverden: de Revisor-literatuur zou dan niet
‘exemplarisch’ hoeven te heten ‘voor de tendens in de cultuur weer ruimte voor
exclusiviteit te scheppen’ (p. 333), maar bijvoorbeeld ook in verband kunnen worden
gebracht met een nieuwe behoefte aan een vlucht in de verbeelding, weg uit de
teleurstellende realiteit. In deze visie kan worden verklaard hoe een meer idealistische
of ‘geestelijke’ kunstopvatting tot stand komt die de uitdrukking is van het nieuwe
‘egotijdperk’, waarbij ook de massale opkomst van het laattwintigste-eeuwse
autobiografische schrijven kan worden verduidelijkt. Het lijkt bovendien zeer zinvol
het Revisor-proza ook te benaderen vanuit het perspectief van de interne dynamiek
van de literatuur.
In dit nogal rommelige hoofdstuk over de meest recente ontwikkelingen (zie in
dit verband ook de bespreking door Jaap Goedegebuure in TNTL deel 113, afl. 4,
1997, p. 373-376) valt overigens ook veel lezenswaardigs te genieten, zoals de
beschouwingen over de ‘akoïsering’ van de literatuur. De installatie van de AKO-prijs
(1987) wordt er gezien als een symptoom van de ‘medialisering’ en commercialisering
naar het model van de amusementsindustrie.
Met dit laatste zijn we terug bij ons uitgangspunt: modernisering - hoe onduidelijk
of veelduidig het begrip zoals het hier wordt gehanteerd ook mag zijn - staat óók
voor massificatie en nivellering, dus voor de ‘onttroning’ van de ‘hoge cultuur’ ten
gevolge van de ontwikkeling van de media. Niet iedereen is het eens met deze nogal
sombere kijk op de functie van de literatuur in de maatschappij van vandaag. Anthony
Mertens bijvoorbeeld meende signalen waar te kunnen nemen van een wereldwijde
samenzwering van de literatuur tegen de reclame en de promotie (zie hierover het
debat naar aanleiding van de publicatie van Ruiter en Smulders, afgedrukt in
Tijdschrift voor literatuurweten-
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schap, jg. 1, nr. 4, december 1996, p. 289-304; i.h.b. p. 298). Maar dat neemt niet
weg dat de invloed van de moderne media niet alleen het karakter, het uitzicht en de
functie van literatuur, maar vooral onze manier van omgaan met literatuur, ingrijpend
heeft veranderd.
Het is in de eerste helft van de jaren tachtig, zo stellen Ruiter en Smulders, ‘dat zich
in de inmiddels vrijwel volledig gemedialiseerde cultuur een selecte subcultuur
ontwikkelde van literaire cafés, poetry-avonden, centra van lezingencycli en
voorleespodia’ (p. 333). In de studie van Frank Hellemans over Mediatisering en
literatuur, net als Literatuur en moderniteit van Ruiter en Smulders verschenen in
1996 (Leuven/Amersfoort, Acco; 240 blz.; ISBN 90 334 3525 X), wordt de invloed
van de media nog breder, en ook historisch verder teruggaand uitgemeten. Stelden
Ruiter en Smulders in hun voorwoord zelf nog de vraag of hun studie wel een
literatuurgeschiedenis is, bij Hellemans is van deze zelfbevraging helemaal geen
sprake. Toch blijkt het boek van Hellemans, dat de ondertitel draagt ‘Een moderne,
mediavergelijkende literatuurgeschiedenis’, ondanks zijn misleidende ondertitel, nog
veel minder een literatuurgeschiedenis te zijn dan dat van Ruiter en Smulders.
De ondertitel zelf van Hellemans' essay - het gaat om een bewerkte versie van zijn
Leuvense proefschrift - is overigens niet zonder dubbelzinnigheid; bedoeld wordt in
feite een vergelijkende literatuurgeschiedenis, een comparatistische studie dus, waarbij
niet alleen in de geschiedenis van de West-Europese literatuur terug wordt gedoken
(te beginnen met de vroege romantiek in Duitsland) maar ook en tegelijk wordt
onderzocht hoe de ontwikkeling van nieuwe technologieën de maatschappij en de
cultuur hebben beïnvloed. Komen daarbij bijvoorbeeld uitvoerig ter sprake: de
stoomtrein en de panoramische perceptie (een nieuwe vorm van waarnemen als
gevolg van een snellere vorm van verplaatsing), de fotografie die de schilderkunst
verandert (de uitvinding van de fotografie zou aan de basis liggen van de overgang
naar een niet-figuratieve schilderkunst), de telegrafie, de elektrische telegraaf, de
film, de digitalisering en, uiteindelijk, de ‘elektronische hypertekstliteratuur’.
De druk van deze, in hun techniciteit voor een leek al moeilijk te behappen, stukken
context is hier wel zéér groot. Maar daartegenover staat dat hier toch op een
overtuigende manier verbanden worden aangetoond tussen de ontwikkeling van de
steeds snellere communicatiemiddelen en de avant-garde-kunst, dit vooral vanuit de
behoefte om de dovemansdiscussie tussen woord- en beeldcultuur ‘productief’ op
te lossen (vgl. p. 10).
Het is interessant Hellemans' behandeling van het modernisme in strikte zin (de
avant-garde van het begin van de twintigste eeuw) naast de zeer rekbare en diverse
invullingen van het begrip moderniteit door Ruiter en Smulders te leggen: het blijkt
gewoon om totaal andere zaken te gaan. Bij Ruiter en Smulders worden politieke en
sociale ontwikkelingen in rekening gebracht, bij Hellemans gaat het om de puur
technologische ‘vooruitgang’ die aan de basis ligt van de modernisering van media
en literatuur. Een typerend voorbeeld: Hellemans legt een verband tussen de draadloze
telegrafie van Marconi en de
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‘draadloze verbeelding’ van Marinetti, waarna de gevolgen van de ‘technopoëtica’
van Marinetti worden aangetoond voor Paul van Ostaijens ‘wil tot synthetisering’
en voor Van Doesburgs ‘dynamo-elektrische’ esthetica. Van Doesburg komt in het
beeld dat Ruiter en Smulders van de Nederlandse literatuur schetsen, niet of
nauwelijks voor. Maar ook bij Hellemans gaat het uiteindelijk niet om de literatuur:
het gaat om een belangrijke verschuiving in de poëticale opvattingen en dat
scharniermoment wordt dan weer losgemaakt uit zijn maatschappelijke context. Er
is immers geen aandacht voor de geringe directe impact van Van Doesburgs
revolutionaire ideeën. Ook bij Hellemans ontbreekt enig streven naar continuïteit bij
het vertellen van het verhaal van de literatuur. Beide boeken schetsen een andere
context: dat van Ruiter en Smulders de culturele en politiek-maatschappelijke, dat
van Hellemans de technologische. Maar in beide is de druk van de context zo groot
dat de literatuur zelf er niet zo goed bij vaart.
Het lijkt erop dat het zoeken naar nieuwe vormen van literaire geschiedschrijving,
in de Nederlanden voor een groot stuk geïnspireerd of gestimuleerd door het werk
van de mediëvisten Frits van Oostrom en Herman Pleij, die de literatuur-geschiedenis
al hebben geheroriënteerd op de cultuurgeschiedenis en de mentaliteitsgeschiedenis,
een aantal onverwachte perspectieven opent, ook voor de moderne en de
contemporaine literatuur. Ook het werk van Ton Anbeek, vooral zijn Geschiedenis
van de Nederlandse literatuur tussen 1885 en 1985 (1990), opgebouwd rond poëticale
breukmomenten en deels ook rekening houdend met de receptie-esthetica (zoals ook
in de deelstudie Na de oorlog, 1986), past in het kader van deze heroriëntering,
evenals het ‘experimentele’ Nederlandse literatuur, een geschiedenis, onder de
hoofdredactie van M.A. Schenkeveld van der Dussen (1993), waarin de institutionele
aspecten en in het algemeen de ‘inbedding’ van literatuur al nadrukkelijk veel aandacht
kregen.
De literatuurgeschiedenis herleeft en is in beweging, zoveel is zeker. Voorlopig
ziet het er naar uit dat de literaire geschiedschrijving in de Nederlanden de
ontwikkelingen elders in Europa op de voet zal volgen en dat door de ‘zware’ eisen
van sommige literatuursociologen de literatuur zelf niet zal bezwijken onder de druk
van de maatschappelijke context. Maar hoe dan ook zal er altijd rekening mee moeten
worden gehouden dat de sociologische benaderingen die het boek uitsluitend zien
als een product met handelswaarde, de meer traditionele geschiedenissen van de
literatuur zullen begeleiden met studies waarin geen ruimte is voor literaire teksten.
Op zich is dat natuurlijk niet bezwaarlijk. Zolang er ook aandacht blijft voor teksten
en voor literatuurgeschiedenis.
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In een ander land
Kroniek van het proza
Ton Anbeek (Leiden)
Wanneer ik mijn collega's in het buitenland benijd, dan is het omdat ze op weg naar
hun werk over de Golden Gate-brug rijden of een blik kunnen slaan op de drie
marmeren wereldwonderen in Pisa. Maar waar ik hen zeker niet om benijd is hun
lastige taak: buitenlandse studenten enthousiast maken voor de Nederlandse literatuur.
Hoe moeten ze die vreemde ogen laten wennen aan het ‘rainy realism’ dat zo
kenmerkend is voor veel Hollands proza? Het probleem doet zich niet alleen voor
in landen waar het minder regent. Ook de Engelsen schijnen onze romans al te saai
en te deprimerend te vinden.
Misschien is er een uitweg, namelijk vooral teksten van Nederlandse auteurs
behandelen die in het buitenland spelen, zodat typisch Hollandse eigenaardigheden
als regenpakken en gezondheidszadels buiten de deur worden gehouden.
Het proza van Springer bij voorbeeld, die onlangs zijn zesde roman, Kandy,
publiceerde (Amsterdam, Querido, 1998; 155 pp., f 29,95). ‘Een terugtocht’ luidt de
ondertitel en dat geeft al aan dat het hier om een zoektocht naar het verloren verleden
gaat. De hoofdfiguur denkt terug aan een merkwaardig tussenspel tussen oorlog en
thuiskomst: de tijd dat hij in een kamp op Ceylon met andere Nederlandse families
op repatriëring wachtte. De kinderen ontwikkelen in dat niemandsland een eigen
cultuur van baldadigheid en ontluikende liefde. Vele, vele jaren later komt de
hoofdpersoon ertoe door middel van een oproep in de krant weer contact met zijn
oude speelkameraadjes te zoeken. Het resultaat is een aantal ontmoetingen die
Springer met het hem zo typerende mengsel van joligheid en melancholie beschrijft.
Springers boeken spelen veelal in het buitenland omdat de auteur zoals bekend
put uit zijn Indische jeugd en zijn ervaringen als diplomaat. Het geeft zijn proza iets
kosmopolitisch dat verfrissend aandoet voor wie gewend is bij het openslaan van
een Nederlandse roman meteen in een gereformeerde of anderszins benauwde
huiskamer terecht te komen. En toch, het thema van Kandy sluit naadloos aan bij
een bekende trend in de Nederlandse literatuur: het is het verhaal van een jeugdliefde.
Springer heeft dat thema al eerder opgeroepen en soms krijgt men dan ook het
zonderlinge gevoel: dit boek heb ik al gelezen. Niettemin, al loopt Ina Damman deze
keer op Ceylon rond, het blijft een echt Springerverhaal: met vaart verteld, zonder
opsmuk of rompslomp. De auteur heeft een grote bewondering voor vakkundige
vertellers als Somerset Maugham en Maupassant. Dat leidde ertoe dat de Hollandse
kritiek nogal wat tijd nodig had voor men zijn bijzondere talent onderkende.
Eenzelfde dédain voor het verhaal zonder pretentie speelde de kritiek parten bij
de beoordeling van een andere prozaschrijver wiens verhalen zich veelal in het
buitenland afspelen: Tim Krabbé. Zijn laatste roman, De grot (Amsterdam,
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Bert Bakker, 1977; 181 pp, f 29,90) begint met een thrillerscène. Een Nederlander
komt aan in een Oost-Aziatisch, dictatoriaal bestuurd land. Hij heeft het warm, maar
het is niet alleen de hitte die hem benauwt. Want hij is bang, hij moet iets doen dat
hem de kop kan kosten. En zo wordt de lezer het verhaal ingezogen.
Krabbé weet steeds weer nieuwe spanningsbogen op te zetten, onder meer door
listige tijdssprongen en perspectiefwisselingen. Zo verplaatsen we ons in het
voorlaatste hoofdstuk opeens in de gedachtewereld van een Amerikaanse jongen die
op zoek is naar zijn spoorloos verdwenen moeder. Geleidelijk schuiven de stukken
van de puzzel in elkaar en wat dan te zien komt, is even verrassend als ontroerend.
De lezer wordt bijna gedwongen de roman onmiddellijk weer opnieuw te gaan lezen.
Uiteraard kan ik hier niet op de plot ingaan zonder het genot van de lezer te
verminderen. Alleen dit: ook bij deze auteur, die zijn verhaal meestal buiten de
Hollandse grenzen laat spelen en die een even weinig Hollandse voorkeur heeft voor
vakkundig vertellen, komt het Ina Damman-thema terug. Krabbé brengt Vestdijk
zelfs impliciet een hulde door zijn hoofdfiguur Egon Wagter te noemen.
Zelfs de critici die de auteur argwanend volgden vanwege zijn ‘Amerikaanse’
ideeën over literatuur, gaven zich bij De grot tegenstribbelend gewonnen. In deze
roman wist Krabbé zijn thema, ‘de onmogelijkheid van de volmaakte liefde’, op een
even ingenieuze als aangrijpende wijze vorm te geven.
Van alle buitenlanden blijft Amerika de meest fascinerende uitdaging voor auteurs
uit de oude wereld. Dat zie je bij voorbeeld heel duidelijk bij Nederlandse auteurs
die enige tijd als gastschrijver aan een Amerikaanse universiteit verbonden waren.
Het is onmogelijk zich te onttrekken aan de opdringerige realiteit van het Amerikaanse
leven - en dus resulteert zo'n confrontatie meer dan eens in een roman die verslag
doet van een cultuurschok.
Een voorbeeld vormt Het vrouwelijk halfrond van Herman Stevens (Amsterdam,
Prometheus, 1977; 177 pp, f 29,90). Stevens debuteerde met Mindere goden, een
boek waarvan vooral de stilistische subtiliteit werd geprezen (hij kreeg er de Anton
Wachterprijs voor). Ook hij werd writer in residence en dat had zijn gevolgen. In de
eerste alinea van Het vrouwelijk halfrond is het meteen raak: ‘Wie eenmaal Amerika
ingaat komt nooit meer terug. Hij gaat een ander worden. Een Amerikaan.’ De
hoofdpersoon - een schrijver - raakt verliefd op het land. Hij geniet intens van lange
autotochten door een verlatenheid waarin je je kan verliezen: ‘Ik ben vrij. Doorzichtig.
Ik zwem in de verhalen van de vreemden die m'n vrienden konden zijn. Het wordt
Amerikaans in m'n hoofd. Want wie in een andere taal gaat wonen moet z'n leven
herschrijven, ook die levens die hij ongeleefd heeft gelaten. Nieuw leven! Het is als
liefde. Het is Amerika.’ Hij beseft of neemt zich in ieder geval voor: ‘Als ik weer
ga schrijven, moet het ook anders zijn. Echter.’
Wat betekent dat nu, ‘echter schrijven’? Meer in de stijl van de bewonderde
Hemingway? Het eigenaardige is dat deze lofzang op Amerika allerminst in een
Amerikaanse stijl geschreven is - als men dat begrip verbindt met directheid, rauwheid,
echtheid. Eerder cultiveert Stevens een zekere gemanierdheid, wat
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vooral opvalt in de dialogen. Zo is er een meisje dat debiteert: ‘Hollywood is het
restaurant dat honger opdient’ en ook de andere gesprekspartners stapelen de ene
spitsvondigheid op de andere. Uiteindelijk houdt deze roman iets merkwaardigs
tweeslachtigs: een hopeloze verliefdheid op Amerika die ergens mid Atlantic blijft
steken.
Intussen heeft Stevens zich in allerlei opiniërende stukken steeds meer ontpopt
als een auteur die zich afzet tegen ‘afstandelijk formalisme’ en pleit voor meer
werkelijkheid in de literatuur: ‘Zo is een klein dozijn schrijvers bezig verslag uit te
brengen van hun aanvaringen met de realiteit en daartoe hebben ze het zitvlees van
de hogepriester ingeruild voor hard eelt. Wat gebeurt er als je een voor introspectie
geboren figuur loslaat op een wereld waar het toppunt van bezinning Oprah Winfrey
heet?’ Het klinkt bijna als een retorische vraag maar voor wie hem letterlijk neemt
is het antwoord simpel: dan krijg je een roman van Arnon Grunberg.
Grunberg fungeert op dit moment als enfant terrible/boy wonder van de
Nederlandse literatuur. Na het grote succes van Blauwe maandagen ging hij in New
York wonen - een keuze die symptomatisch lijkt voor de verschuiving van de culturele
hegemonie. Want zo'n dertig, veertig jaar geleden zou een jonge schrijver die de
Lage Landen afzweert, ongetwijfeld voor Parijs hebben gekozen.
De heilige Antonio, het boekenweekgeschenk dat Grunberg vorig jaar schreef,
speelt in een Amerikaanse metropool waar vreemdelingen wanhopig hun illusies
najagen. Het is weer een typische Grunbergtekst waarin de humor het treurige verhaal
nog wranger maakt. Zo wordt een hartroerende liefdesscène gerelativeerd door de
opzichtige aanwezigheid van een kakkerlak.
In het verhaal komt ook een dubbelganger van de auteur voor, die Krieg heet - de
naam van de hoofdpersoon van Grunbergs bejubelde tweede roman Figuranten. Het
lijkt een weinig vleiend zelfportret. Want deze jonge schrijver, die in zijn eigen land
‘heel beroemd’ is krijgt van zijn geliefde te horen: ‘Tussen jou en de totale
eenzaamheid staat alleen maar geld’ en zijn grappigheid wordt herleid tot het
onvermogen ook maar iets te voelen. De heilige Antonio is onder de oppervlakte van
slapstick en humor een dieptreurig boek.
Tegelijk met dit boekenweekgeschenk verscheen er een bundel met artikelen van
Grunberg. Het gaat onder meer om een aantal stukken die als boekbespreking
beginnen maar gaandeweg uitlopen op allerlei beschouwingen over het schrijverschap.
Dat is dan ook het belang van De troost van slapstick (Amsterdam, Nijgh & Van
Ditmar, 1998; 216 pp., f 39,90). Over de taak van de schrijver zegt hij bij voorbeeld:
‘Natuurlijk heeft een schrijver net als een vuilnisophaler, een groenteboer en een
tandarts een taak: ervoor zorgen dat de lezer de bladzijde omslaat, omdat de lezer
wil weten hoe het verdergaat. Dat is alles.’ Deze uitspraak is in al zijn nuchterheid
typerend voor Grunberg, die zich af zet tegen alle hoogdravendheid. Hij moet dan
ook niets hebben van mensen ‘uit dat hele kleine groepje dat wel eens een boek
koopt’ die bewust of onbewust spanning associëren ‘met iets vulgairs, iets banaals,
iets goedkoops, iets wat niets te maken kan hebben met hogere cultuur.’ Wat hij in
de eerste plaats van een schrijver verlangt is: ‘Sleep mij toch mee in uw verhaal,
vanaf de eerste

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1999

61
bladzijde tot de laatste.’ Daarom heeft hij ook waardering voor het werk van die
andere Nederlandstalige auteur die lang in New York verbleef: Marnix Gijsen.
Al deze uitspraken klinken als vloeken in de heilige hallen van de Nederlandse
literatuur waar een boek liefst ‘over het schrijven zelf’ moet gaan en spanning wordt
overgelaten aan thrillerauteurs en andere minderwaardige, want publieksvriendelijke
auteurs.
Er is nog een andere jonge auteur die net als Stevens en Grunberg het Amerikaanse
leven omarmd heeft en die zich even sterk afzet tegen de heilige dogma's van de
Nederlandse kritiek: Leon de Winter. Deze schrijver heeft op een zeker moment het
kunstproza waarvoor hij geprezen werd vaarwel gezegd: ‘Hoe platvloerser hoe beter
(...). Ik zal de liefhebbers van esoterische literatuur met een lekkere roman
verwennen,’ heet het in Kaplan, het keerpunt in De Winters carrière. En onlangs
verklaarde de auteur: ‘Tegenwoordig construeer ik mijn boeken alsof het
filmscenario's zijn.’ Kortom, De Winter laat niets na om de verfijnde Hollandse
recensenten de kast op te jagen.
De hemel van Hollywood (Amsterdam 1997, De Bezige Bij; 329 pp., f 39.50) is
dan ook een ‘Amerikaanse’ roman, en niet alleen omdat hij in Los Angeles speelt.
Kennelijk vormde het meer speelse type thriller dat Elmore Leonard schrijft, het
voorbeeld. Het resultaat is een boek dat zo verfilmd kan worden. In dat opzicht
beantwoordt de roman volkomen aan de filosofie die aan het begin ten beste wordt
gegeven: ‘Het Amerikaanse droomrealisme zal winnen. De wortelloze cultuur, de
op maat gesneden ervaring, de werkelijkheid van de illusie, dat zijn de begrippen
van de eenentwintigste eeuw. Europa zal een kopie van Amerika worden.’
De Winter - die zelf elk jaar een paar maanden in Los Angeles woont - heeft de
uiterste consequentie getrokken uit de tendentie die zich afwendt van het ‘afstandelijke
formalisme’ in de Europese literatuur. Met beide armen omhelst hij het Amerikaanse
ideaal en het interesseert hem niet dat de critici hem steeds weer van clichématigheid
en goedkoop effectbejag beschuldigen: ‘He laughed all the way to the bank.’
Wat al deze boeken laten zien is dat de keuze voor een ander land meer kan
inhouden dan een wisseling van decor. Het hangt bij Springer, Krabbé, Stevens,
Grunberg en De Winter samen met een onhollandse voorkeur voor het naar buiten
gerichte, vakkundig vertelde verhaal boven driedubbelgelaagd academisch proza.
Zij zetten zich af tegen ‘de literaire scherprechters’ waar Springer in een recente
lezing mee spotte: ‘Het boek moet vooral niet al te lekker weglezen (...). En hoe
dieper een schrijver de Grote Waarheden onder woorden begraaft, des te mooier
zullen die knappe koppen dat vinden. Een “moeilijk” boek is immers een
onuitputtelijke Fundgrube voor dissertaties, essays, colleges. Moeilijk toegankelijke
boeken en schrijvers verschaffen de pluizers onder ons voor jaren brood op de plank’
(zie NRC-Handelsblad 20.11.1998).
Een boek schrijven dat in een ander land speelt is kennelijk al een eerste stap om
te ontsnappen aan de dogma's van de vaderlandse kritiek.
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Boekbesprekingen en aankondigingen
Geschiedenis van de Nederlandse taal. Onder redactie van M.C. van den
Toorn, W.J.J. Pijnenburg, J.A. van Leuvensteijn en J.M. van der Horst.
Amsterdam: Amsterdam University Press, 1997. 697 blz. ISBN 90 5356
234 6 f 99,50.
De redactie van dit werk geeft in het ‘Woord vooraf’ aan dat het boek als ‘een zo
volledig mogelijke verzameling van “hoofdstukken” uit de geschiedenis van de
Nederlandse taal’ moet worden beschouwd. En dat is inderdaad het geval. Terwijl
de tien bijdragen de schijn van een ‘‘beschrijving van het Nederlands in zijn
opeenvolgende fasen’ bewaren, zijn zij van zulk een uiteenlopende lengte en
volledigheid dat het doelpubliek van het boek onduidelijk is. Dat wil niet zeggen dat
deze geschiedenis niets biedt wat voor vakgenoten van belang is, maar het gebrek
aan redactionele coördinatie heeft ertoe geleid dat bepaalde onderwerpen niet, of
heel oppervlakkig, worden behandeld, terwijl andere thema's in twee verschillende
hoofdstukken grondig onder de loep worden genomen.
Het boek is ingedeeld in tien hoofdstukken: een inleiding, zeven bijdragen over
bepaalde periodes in de ontwikkeling van de Nederlandse taal, en ten slotte twee
hoofdstukken die het Nederlands in België en het Afrikaans behandelen. Elk hoofdstuk
vertoont hetzelfde algemene organisatorische principe. Eerst wordt de externe
taalgeschiedenis besproken; daarna volgt een behandeling van de interne
taalontwikkelingen in de volgorde: fonologie, morfologie, syntaxis, lexicologie. De
uitvoerige inhoudsopgave en bibliografie kunnen het gebrek aan een register niet
compenseren, een tekortkoming die de waarde van het boek als naslagwerk duidelijk
vermindert. In het hoofdstuk ‘Oudnederlands (tot circa 1200)’ krijgen A. Quak en
(op het gebied van syntaxis) J.M. van der Horst de moeilijke taak opgelegd, alle
belangrijke ontwikkelingen vanaf de oergeschiedenis van het Germaans tot het einde
van de Oudnederlandse periode te beschrijven. Dat zij dit in 31 pagina's pogen te
doen heeft tot gevolg dat het onderwerp tekort gedaan wordt. De auteurs slagen er
uitstekend in, een descriptieve grammatica te presenteren van de twee grote
overgeleverde Oudnederlandse teksten, de Wachtendonckse Psalmen en de Leidse
Willeram. Maar de onvolledige en ten dele verwarrende bespreking van de vroegere
taalstadia, van het Gemeen-Germaans tot het West-Germaans, leidt tot de conclusie
dat een eigen hoofdstuk voor deze vroege periode had moeten worden ingeruimd.
Gemeen-Germaanse, Noordwest-Germaanse, West-Germaanse en dialectspecifieke
ontwikkelingen worden óf onvolledig óf op een ongegronde manier gebundeld.
De beschrijving van de Wet van Verner, bijvoorbeeld, vermeldt het ontstaan van
Gemeen-Germaans *z niet, wat verder betekent dat een discussie van het
Noordwest-Germaanse rhotacisme (Ggm. *z > Nwgm. *r) weinig zin heeft (en
inderdaad niet voorkomt). De geschiedenis van alternaties zoals was - waren, verliezen
- verloren blijft dus onverklaard. Verwarrend is de willekeurige lijst van
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vijf kenmerken die ten dele algemeen West-Germaans zijn (Wgm. geminatie, wegval
van Ggm. *-z, ontstaan van klinkers bij nasalen/liquidae), ten dele van een later
tijdstip en Nederlands/Hoogduitsspecifiek (diftongering van Ggm. *ê2). Soms laat
de formulering ook iets te wensen over. De algemene wegval van Ggm *-z in auslaut
in het West-Germaans heeft gevolgen voor het hele Nederlandse morfologische
systeem gehad, maar wordt beschreven als het ‘verdwijnen van de nominatiefuitgang
in een aantal declinaties’.
Veel uitvoeriger zijn de daaropvolgende drie bijdragen, ‘Vroeg-Middelnederlands
(circa 1200 - 1350)’ door W.J.J. Pijnenburg et al, ‘Laat-Middelnederlands (circa
1350 - 1550)’ door R. Willemyns en J.M. van der Horst, en ‘Vroeg-Nieuwnederlands
(circa 1550 - 1650)’ door J.A. van Leuvensteijn et al. Het arbitraire karakter van deze
indeling leidt ertoe dat sommige verschijnselen zich over meerdere eeuwen uitstrekken
en dus in opeenvolgende hoofdstukken dubbel besproken worden (bv. de diftongering
van Mnl. î, û door Willemyns én door Van Leuvensteijn). Maar in het algemeen
wordt de lezer een heel overzichtelijke en systematische uitleg van de ontwikkeling
van het Middelnederlands en het Vroeg-Nieuwnederlands geboden. Pijnenburg et
al. leveren een beknopte grammatica van het dertiende-eeuwse Middelnederlands
met een bijzonder gedetailleerde bespreking van het Middelnederlandse lexicon. In
‘Laat-Middelnederlands’ geeft R. Willemyns (het onderdeel syntaxis wordt behandeld
door J.M. van der Horst) een chronologische en geografische afbakening van het
Middelnederlands waarin de regionale kenmerken van het Nederlandse taallandschap
helder worden beschreven. De omvangrijke behandeling van socio-historische factoren
in de geleidelijke taaluniformering binnen de Nederlanden verschaft op voorbeeldige
wijze een beeld van de invloed die de taalexterne sociale geschiedenis op taalinterne
ontwikkelingen kan uitoefenen. Van belang is het inzicht dat interne migratie en
verstedelijking een door-slaggevende rol hebben gespeeld in de evolutie van het
Nederlands van de late Middeleeuwen tot in de moderne periode. Deze migratie
brengt mensen van verschillende delen van het Nederlandse taalgebied herhaaldelijk
in spreekcontact, ook bij de sociaal lagere klassen, wat tot de ontwikkeling van
nieuwe stadtalen bijdraagt. Buitenlandse neerlandici zullen de grondige en kritische
bespreking van de recente vakliteratuur in dit hoofdstuk bijzonder op prijs stellen.
J.A. van Leuvensteijn et al. schilderen de linguïstische gevolgen van het woelige
tijdperk tussen 1550 en 1650 in het Vroeg-Nieuwnederlands. Ook hier staan
taalexterne invloeden op de Noord-Nederlandse spreektaal en op de opbouw van de
standaardtaal op de voorgrond. Net zoals Willemyns beschouwen de auteurs - terecht
- de grootscheepse immigratie naar de steden van Holland in de late zestiende en de
vroege zeventiende eeuw als een kritieke factor in de evolutie van de taal in de
noordelijke Nederlanden. Het is jammer dat de auteurs zich beperken tot een
beschrijving van de immigratie uit de zuiderlijke Nederlanden, gezien het feit dat de
twee grootste immigratiegolven in deze periode uit de noordelijke provincies zelf en
uit Duitsland stammen. De sociale situatie in de Hollandse steden was dus nog
gecompliceerder dan zij in deze bijdrage lijkt, maar de door Van Leuvensteijn et al.
getrokken conclusie dat de stedelijke

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1999

64
smeltkroes uiteindelijk tot een vereenvoudiging van het taalsysteem voerde, blijft
juist.
Terwijl de auteurs van de hoofdstukken over Middel- en Vroeg-Nieuwnederlands
heel voorzichtig omgaan met de tegenstelling spreektaal/standaardtaal, wordt de
geschiedenis van het Nieuwnederlands een geschiedenis van de normatieve
schriftelijke traditie. In ‘Nieuwnederlands (circa 1650 - 1880)’ wijden de auteurs
geen enkel woord aan de fonologie, en hun discussie van de morfologie, de syntaxis
en de lexicologie blijft beperkt tot een uitgebreide beschrijving van het taalgebruik
van bekende grammatici en schrijvers. Hoewel de standaardisatie op zichzelf een
belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis van het Nederlands is, valt de abrupte
verwaarlozing van de spreektaal op. Men vraagt zich af of het toch niet mogelijk zou
zijn om enig licht te werpen op de ontwikkeling van de spreektaal tussen 1650 - 1880
door het analyseren van teksten die minder onder de invloed van de normatieve
traditie stonden, zoals vertrouwelijke brieven en dagboeken.
In de twee hoofdstukken over het Nieuwnederlands (1880 - 1920) door H. Hulshof
en (1920 tot nu) door M.C. van den Toorn komt de overbrugging van de kloof tussen
algemene spreektaal en algemene schrijftaal aan de orde. In de externe
taalgeschiedenis worden de veranderingen in de Nederlandse samenleving behandeld,
die tot nieuwe waardering van de spreektaal leidden, en de interne geschiedenis geeft
een beeld van het gesproken Nederlands tegen het einde van de negentiende eeuw.
Van den Toorn beschrijft innovaties die zich in de loop van de twintigste eeuw
voordoen, aan de hand van talrijke voorbeelden uit de moderne Nederlandse pers.
De laatste twee bijdragen behandelen het ‘Nederlands in België’ en het ‘Afrikaans’.
G. Geerts levert een interessant overzicht van het Nederlands in de zuidelijke
Nederlanden vanaf het einde van de achttiende eeuw tot het heden. Deze discussie
beperkt zich overwegend tot taalexterne aspecten van de taalsituatie in België, zodat
een beschrijving van de interne geschiedenis van Zuid-Nederlandse
spreektaal/schrijftaal in dit boek uitblijft. De beknopte geschiedenis van het Afrikaans
door F. Ponelis biedt geïnteresseerden een inleiding in een taal wier geschiedenis
uiteraard een apart boek had kunnen worden.
Deze Geschiedenis maakt een fraaie, maar wat sombere indruk. Bij een goed
gebonden boek, gedrukt op papier van hoge kwaliteit, valt het bijna totale gebrek
aan illustraties en de in de taalgeschiedenis zo nuttige kaarten, tegen. Het boek behoort
thuis in de bibliotheek van iedere Germaans taalkundige, want er zit veel waardevols
in. Maar de nadelen die het resultaat zijn van een zo los geconcipieerde samenwerking
zijn van meet af aan duidelijk. Ik zal in de toekomst in mijn studeerkamer zeker naar
deze geschiedenis grijpen, maar ik zal haar in combinatie met reeds bestaande werken
gebruiken, en niet in plaats daarvan.
Robert B. Howell (Madison)
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Kees Groeneboer (red.), Koloniale taalpolitiek in Oost en West:
Nederlands-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba. Amsterdam:
Amsterdam University Press, 1997. 304 blz., geïll. f 49,50. ISBN 90 5456
261 3.
Vincent Houben, Van kolonie tot eenheidsstaat: Indonesië in de negentiende
en de twintigste eeuw. Leiden: Vakgroep Talen en Culturen van
Zuidoost-Azië en Oceanië Rijksuniversiteit te Leiden, 1996. Semaian 16.
290 blz., geïll. f 45, - ISBN 90 73084 17 2.
Theo D'haen en Gerard Termorshuizen (red.), De geest van Multatuli:
proteststemmen in vroegere Europese koloniën. Leiden: Vakgroep Talen
en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië Rijksuniversiteit te Leiden,
1998. Semaian 17. 251 blz., geïll. f 40, - ISBN 90 73084 18 0.
Volgens het VVD-kamerlid van Marokkaanse afkomst, tevens lid van de
Interparlementaire Commissie voor de Nederlandse Taalunie, Oussama Cherribi,
had in de tijd van Peter Stuyvesant het Nederlands de lingua franca kunnen worden
van Jakarta tot Manhattan, zo lees ik in Taalschrift 3 van november 1998. Waarom
dat niet gebeurd is, kunnen we vinden in Koloniale taalpolitiek in Oost en West. De
bundel bevat de voordrachten gehouden op een Leidse studiedag uit 1994 aangevuld
met enkele andere bijdragen. Zeven hoofdstukken zijn gewijd aan de taalpolitiek in
Nederlands-Indië met betrekking tot het Maleis, het Nederlands, het Javaans, het
Soendanees en het Batak, aan de rol van het Kantoor voor Volkslectuur en aan de
taalopleiding van de Indische bestuursambtenaren. In twee hoofdstukken wordt de
taalpolitiek in Suriname besproken en ook de Nederlandse Antillen en Aruba krijgen
elk een hoofdstuk. Andere voormalige Nederlandse bezittingen als Ceylon, Malabar,
Malakka, Recife, Elmina enz. blijven helaas buiten beschouwing.
In zijn inleiding vestigt Kees Groeneboer er de aandacht op dat de taalpolitiek in
Oost en West geheel verschillend was. Streefde men in de West naar het gebruik van
het Nederlands als eenheidstaal (in Suriname met meer succes dan op de Antillen),
in de Oost volgde men, ook in taalpolitiek opzicht, nu juist een strategie van
verdeel-en-heers: in 1940 werden er in het onderwijs niet minder dan dertig voertalen
gebruikt. Waarom men in het onderwijs in Nederlands-Indië niet koos voor een
eenheidstaal (Nederlands of Maleis), valt te lezen in de bijdragen van Kees
Groeneboer en Henk Maier. Het Nederlandstalig onderwijs wilde men beperkt houden
omdat het anders te duur zou worden en omdat ‘overproductie van
Nederlandssprekende Inheemsen’ (p. 69) staatsgevaarlijk werd geacht. Vele
‘inheemsen’ zagen dat eigenlijk ook zo en wensten juist daarom uitbreiding van het
Nederlandstalig onderwijs. Toen ze hun zin niet kregen gingen ze aanvankelijk zelf
maar Nederlandstalige scholen oprichten, maar ze kozen uiteindelijk voor het Maleis,
dat in 1928 door de nationalistische beweging als eenheidstaal voor de toekomstige
republiek werd geproclameerd. In de bijdrage van Maier valt te lezen dat ook het
Maleis dat dan wel, zij het mondjesmaat, als onderwijsvoertaal ingang vond, in sterke
mate een Nederlandse constructie was. Al deze taalpolitieke capriolen konden echter
niet verhinderen dat er een Nederlandstalige inheemse elite ontstond die wist wat zij
wilde: ‘Only
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then could Indonesian be developed to receive the new thinking, and then to diffuse
it more widely within colonial society’ (Anderson 1990, aangehaald door Groeneboer
p. 73.). Het is allemaal nog wat ingewikkelder dan ik hier heb genoteerd maar voor
nadere details verwijs ik graag naar het boek zelf. Nieuw is het allemaal niet (de
meeste studies zijn in enigszins andere vorm al eerder gepubliceerd), maar het staat
hier mooi bij elkaar. Alle bijdragen zijn voorzien van een notenapparaat en een
literatuuropgave. Het boek ziet er, ook door de fraaie illustraties, goed uit.
Hoe de taalpolitiek in Nederlands-Indië zich verhield tot het algemene bestuur van
de kolonie is te vinden in Van kolonie tot eenheidsstaat, een overzicht van de
Indonesische geschiedenis vanaf 1800. Het is een leerboek voor studenten van de
Leidse vakgroep Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië en als zodanig
herkenbaar: helder geschreven, zonder voetnoten maar met literatuuropgave en, in
bijlagen, voorzien van bronnenfragmenten: een stuk uit de pleitrede van Soekarno
voor de landraad van Bandoeng in 1930, een gedeelte van het rapport inzake
staatsrechtelijke hervormingen van de commissie-Visman uit 1944, een Engelse tekst
uit 1946 over de Japanse propaganda met als aanhangsel Japanse instructies voor
Javaanse onderwijzers (‘no man can produce a child on his own. Neither can a woman
by herself. When they work together they can and do have children. That is
co-operation’, p. 263) en zo meer. Zeer illustratief. De nadruk in dit leerboek ligt
begrijpelijkerwijs op de verhouding met Nederland, zodat bij voorbeeld met geen
woord wordt gerept van Soekarno's zogenoemde confrontatiepolitiek tegenover
Maleisië - dat geeft deze Leidse studenten en andere lezers onbedoeld misschien
toch een vertekend beeld van zijn politiek, een neerlandocentrische vertekening zou
je haast vrezen. Dat is eigenlijk het enige minpuntje dat ik heb kunnen ontdekken
want verder lijkt het me een uitstekend leerboek, heel geschikt ook als
achtergrondlectuur voor buitenlandse studenten Nederlands die zich willen verdiepen
in de Indisch-Nederlandse letterkunde. Je wordt er weer eens door geconfronteerd
met het uitgesproken en officiële racisme van onze voorvaderen in de kolonie (met
de woorden van Gouda, aangehaald op p. 122: ‘In a colonial arena, it appeared, the
moral visions and behavioral norms of Dutch men and women were transformed and
came to be grounded, instead, in a belief in their white-skinned, cultural superiority’)
- door Houben enigszins eufemistisch als ‘raciale ongelijkheid’ aangemerkt (p. 123)
- dat de koloniale samenleving kenmerkte. Dat koloniale verleden acht Houben nog
steeds niet verwerkt en het wachten is dan ook, zo schrijft hij, ‘op een mentale
dekolonisatie’ (p. 206). Daartoe kunnen boeken als dit bijdragen, lijkt me.
Indisch-Nederlandse letterkunde - maar die niet alleen - komt aan de orde in de
verzamelbundel De geest van Multatuli. Bedoeling van de samenstellers was een
aantal critici van het koloniale bestuur te belichten. Het resultaat is vier artikelen
over Multatuli, vier over enkele van zijn ‘voorlopers’ in de Oost (Jacob Haafner,
Dirk van Hogendorp, Van Hoëvell & Veth, en Henri Lion), drie over
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(het ontbreken van) protesteerders in de West, een bijdrage over Kongo-Vrijstaat en
een over Brits-Indië. De keuze van de ‘proteststemmen’ doet wat willekeurig aan
(waarom bij voorbeeld geen bijdrage over de fascinerende pijproker Focquenbroch?)
en grensverleggend kan men de bundel dan ook moeilijk noemen. Maar wie zich
interesseert voor de Nederlandstalige koloniale literatuur zal deze opstellen toch niet
willen missen - al was het alleen maar door de soms uitgebreide bibliografieën die
de bijdragen vergezellen. Zo bewijst Hans van den Bergh dat er in Multatuli's werk
altijd wel weer iets nieuws te ontdekken valt, wijst Ton Anbeek op het onvermogen
van de meeste koloniale auteurs ‘in de huid van een ander’, dat wil zeggen van de
overheerste bevolking, te kruipen, toont Wim Rutgers aan dat de effectiviteit van
Frank Martinus Arions protest niet groot is, bespreekt Kees Snoek de verhouding
van Du Perron en Multatuli's achterneef Setiabuddhi en zo meer. Voor elk wat wils.
H.J. Boukema (Driebergen)

J.Th.W. Oosterholt, De ware dichter: De vaderlandse poëticale discussie
in de periode 1775-1825. Van Gorcum, Assen, 1998. 230 blz., f 45. ISBN
90-232-3391-3
Welk beeld van de ‘ware dichter’ hadden rond 1800 degenen die over literatuur
nadachten, ook onbekende goden zoals Jacob van Dijk, Jan de Kruyff, Job Augustus
Bakker of Nicolaas Swart? Dat is de vraag die Oosterholt zich in zijn dissertatie stelt.
Hij onderscheidt heuristisch drie hoofdrichtingen die alle drie authenticiteit van de
dichter eisen, ten eerste hen wier ‘tedere empirie’ gaandeweg wordt vervangen door
het tweede echelon, de idealisten van het autonome gevoel. Abrams' oude ‘Mirror’
en diens even oude ‘Lamp’, dus. Daarnaast construeert Oosterholt een losse groep
van ‘gezond verstand’-pragmatici. Toen Van Alphen in 1778 met zijn befaamde
Riedel-bewerking de weg had geopend naar een meer theoretisch gefundeerde
dichtkunst, ontstond tegen deze ‘metafysische haarkloverij’ sterke weerstand van de
kant van de ‘common sense’-richting. En als ongeveer gelijktijdig de Nederlandse
Kantianen (voornamelijk Kinken Bilderdijk blijft een geval apart) de Verbeelding
gaan pousseren, keert het gezond verstand zich ook tegen hun idealisme.
Het is moeilijk genoeg om de aandacht te houden bij de grote namen uit de
somberste periode van onze letterkunde, min of meer bepaald door de jaren die
Oosterholt als termini a quo en ad quem heeft genomen. Die periode heeft zo ongeveer
het esthetisch belang van behang. Daarenboven richt hij zich niet op de gedichten
zelf van die tijd, waarvan sommige niet geheel vergeten zijn, maar op de reflectie
over poëzie door denkers van tussen de schuifdeuren. Bilderdijk en Feith, toch al
geen publiekstrekkers, figureren in de marge, hier gaat het om Loots en Helmers.
Oosterholt sluit af met een hoofdstuk over de receptie van de klassieken, dat als een
soort aanhangsel moet worden beschouwd. Zijn voorzichtige conclusie luidt dat de
esthetisering (d.w.z. de poëtisering) van de poëzie
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bij ons een moeizaam proces is geweest, ‘waarbij de nationalistische common
sense-poëtica inderdaad wel een rem kan hebben betekend’ (p. 192). Deze dissertatie
(Oosterholt noemt het een ‘boek’ op p. 194) is een dappere poging om te verklaren
hoe het met onze letterkunde maar vreemd gelopen is. Hij heeft veel archeologisch
speurwerk verricht in de diepste kerkers onder onze romantische literatuurruïne. Een
schat heeft hij niet gevonden, maar het resultaat is voor de specialisten onder de
specialisten niet oninteressant.
Die specialisten worden intussen niet op een stilistisch feestmaal genood. Het is
niet zo erg als het met behangerslijm geschreven proefschrift van Evert Wiskerke
uit dezelfde promotiestal over De waardering van de 17de-eeuwse literatuur in
ruwweg dezelfde periode (ook bij hem ontbreekt natuurlijk de onmisbare Otto
Hoffham), maar echt vreugdevol word je er niet door gestemd. Ik heb nog nooit een
goed excuus voor het woord ‘poëticaal’ gehoord, terwijl een beetje promotor ons
toch wel zou hebben gevrijwaard voor de irritante anglicismen ‘inconsistentie’ (p.
192), ‘label’ (passim), ‘gerecycleerd’ (p. 183), ‘superficieel’ (p. 167), ‘admiratie’
(p. 147) en zelfs ‘inaugurale rede’ (p. 3). In het register heet Lars Gustafsson (van
The University of Texas) ‘Gustaffson’, Van Alphen heet daar ‘Van den Alphen’ en
de brave bisschop Berkeley ‘Berkely, G.’. In mijn exemplaar ontbreekt regel 7 van
p. 39.
Francis Bulhof (Den Haag)

J. van der Elst (red.). Handelingen van het Colloquium Nederlands in de
Wereld. Universiteit van Zoeloeland/Itala, 1997. 163 blz. ISBN
1-86822-307-8.
Nederlandse Taal-, Vertaal- en Letterkunde. Colloquium van docenten in
de Neerlandistiek in Zuid-Europa, 1-2 april 1996. Bijeengebracht door
Arie Pos en Antoinet Brink. Trieste: Lint. 109 blz. ISBN 972-9038-57-0.
Het eerste boek bevat de bijdragen aan het Colloquium Nederlands in de Wereld,
gehouden aan de universiteit van Zoeloeland te Itala (Zuid-Afrika). Het derde
colloquium in een reeks, want in 1991 en in 1993 werden te Brussel op initiatief van
de Vlaamse Raad onder dezelfde naam reeds bijeenkomsten georganiseerd van landen
en gebieden waar het Nederlands en het Afrikaans een belangrijke rol spelen of waar
dat in het recente verleden het geval was. Toen in 1994 het initiatief voor deze
colloquia door het Vlaamse Parlement werd overgedragen aan de Nederlandse
Taalunie, is om pragmatische en financiële redenen besloten tot het organiseren van
een reeks regionale deelcolloquia. Het onderwerp van de bijeenkomst te Itala draaide
rond de vraag welke rol het Nederlands in het nieuwe Zuid-Afrika heeft gekregen,
en nog zal krijgen. De bundel, waaraan meer dan 30 mensen hebben meegewerkt,
bevat grotendeels in het Afrikaans gestelde artikelen, maar ook enkele
Nederlandstalige bijdragen, en zelfs één Engelstalige. Het boek wordt afgesloten
met een gezellige Fotogalery van het colloquium en een drietal Bylaes.
In het nieuwe Zuid-Afrika speelt de studie Nederlands niet meer de rol die het

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1999

69
in het tijdperk van de apartheid speelde. De neerlandistiek heeft jarenlang gesteund
op de bevoorrechte positie van het Afrikaans. In het huidige tijdsgewricht is het
Afrikaans niet meer één van de twee maar één van de elf officiële talen. De gevolgen
daarvan zijn duidelijk waarneembaar. De stand van de neerlandistiek bij
departementen Afrikaans en Nederlands vooral aan Engelstalige universiteiten
(behalve Kaapstad) is kritiek. Hoewel de situatie aan Afrikaanstalige universiteiten
bemoedigender is, moet er naar andere wegen worden gezocht die passen binnen de
nieuwe Wet op het Hoger Onderwijs. Van der Elst wijst erop dat in deze wet
bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de relevantie die opleidingen hebben voor
de onmiddellijke behoeftes van land en samenleving. Binnen dat kader pleit
Jonckheere voor een ‘interactieve, interculturele en interartistieke benadering’, waarbij
Nederlands als vreemde taal wordt aangeboden en niet - zoals nog vaak gebeurt - als
variant van het Afrikaans. Een praktisch voorbeeld van een dergelijke benadering
biedt Huigen. Hij pleit voor meer aandacht voor de studie van Nederlands als
bronnentaal. Het Nederlands wordt op deze manier binnen een brede Zuid-Afrikaanse
context geplaatst en niet opgesloten binnen de beperkte context van het Afrikaans.
Dit betekent echter niet dat de Nederlandse en Afrikaanse studiën losgekoppeld
zouden moeten worden, want een meerderheid van de deelnemers aan het colloquium
is van mening dat er weinig of geen overlevingskansen zijn voor de neerlandistiek
als afzonderlijke discipline. Uitgaande van dit gegeven gaan verschillende auteurs
dieper in op de economische en culturele rechtvaardiging van het Nederlands naast
het Afrikaans (Van der Merve, Burger, Van Vuuren, Odendaal, Jansen en Viljoen).
Van Zyl en Olivier, vertegenwoordigers van de Suider-Afrikaanse Vereniging vir
Nederlandistiek (SAVN), sluiten de bundel af. Ze geven de geest van het colloquium
adequaat weer als ze stellen dat er ‘voldoende energie en verbeelding en liefde voor
het Nederlands bestaat om ons voorzichtig optimistisch te stemmen over de toekomst.’
Deze leerzame bundel komt niet met kant-en-klare oplossingen. Daarvoor zijn de
plannen van de Zuid-Afrikaanse overheid nog te vaag. Er worden echter wel
verschillende concrete voorstellen gelanceerd die de relevantie van de neerlandistiek
voor het nieuwe Zuid-Afrika op heldere wijze aannemelijk maken.
Net zoals het vorige boek vormt Nederlandse Taal-, Vertaal- en Letterkunde het
derde deel uit een reeks colloquiumverslagen. Het betreft hier de neerlandistiek in
Zuid-Europa. Onder dezelfde titel verschenen eerder de handelingen van de
bijeenkomsten te Triëst (1992) en te Rome (1994). Het colloquium waaraan deze
bundel is gewijd, vond plaats aan de Letterenfaculteit van de Universiteit van Coïmbra
(Portugal). Zoals de twee vorige uitgaven bevat ook deze de vakgebieden die - volgens
de samenstellers in het Woord vooraf - centraal staan in de extramurale neerlandistiek:
taalkunde, vertaalkunde en letterkunde. Vreemd genoeg wordt een typisch extramuraal
vak als cultuurgeschiedenis niet genoemd, hetgeen overigens niet wegneemt dat er
wel een bijdrage op dit gebied is opgenomen, namelijk van De Wulf over de
geschiedenis en actualiteit van ‘Nederlands-Brazilië’. De bundel bevat verder twee
taalkundige, twee vertaalkundige, drie letterkundige en vier didactische bijdragen.
Teneinde deze
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bonte verzameling artikelen te karakteriseren hebben we opnieuw niet zo veel aan
het Woord vooraf, waar het eigenaardige zinnetje staat ‘een gevarieerde verzameling
onderwerpen (...), waarbij de nadruk nu eens valt op theorievorming, dan weer op
onderzoek en niet zelden - hoe kan het ook anders - op onderwijs.’ In feite bevat de
bundel enerzijds artikelen die rapporteren over onderzoek, en anderzijds stukken die
verslag doen van reflectie op persoonlijke leservaringen.
De onderzoeksartikelen worden mooi geopend door Kirsner die op zoek is naar
‘gaten’ in Nederlandse grammaticale patronen. Welja staat tegenover jawel, maar
welnee niet tegenover *neewel. ‘Gaten’ zijn er niet alleen in het lexicon of de
morfologie, maar ook in de fonologie en de syntaxis. ‘Gaten’ zijn interessant omdat
ze ons iets leren over de onderliggende taalsystematiek, aldus de auteur. Trampus
bespreekt enkele modellen voor de analyse van aanwijzende voornaamwoorden en
tracht een brug te leggen tussen de descriptieve taalkunde en de didactiek van het
grammaticaonderwijs. De vertaalkunde wordt vertegenwoordigd door Ross en
Koenraads. De eerstgenoemde laat zien dat taaltypologische kennis van belang is
voor de vertaler, terwijl de tweede auteur ingaat op de vertaling van muzikale
toespelingen in literaire teksten (met name kinderliedjes en -rijmpjes). Dus, hoe
vertaal je de zin: De Italianen staan erbij en kijken ernaar? Wat de letterkunde
aangaat, bespreekt Willaert de poëtica en de functie van de minnelyriek van Jan I
van Brabant, Koch Couperus' Italië-roman Aan den weg der vreugde, en Laban de
natuur in Aafjes' Een voetreis naar Rome. Van de didactische artikelen vallen er drie
onder de categorie ‘reflectie op persoonlijke leservaringen’. We vinden daar Van
Raemdonck over Nederlandse spelling voor Spaanstaligen, Schipper over Nederlandse
zinsvolgorde in het Turks, en Wuytack over het didactisch gebruik in taal- en
literatuuronderwijs van kunstwerken die woord en beeld combineren (COBRA dient
als voorbeeld). Het vierde didactische artikel, dat weer tot de categorie
onderzoeksartikelen behoort, is van de hand van Grüttemeier en handelt over het
literatuurdidactische nut van literaire processen. Hij concludeert dat processen tegen
schrijvers een brugfunctie kunnen vervullen tussen de leeshouding van beginnende
studenten, die doorgaans uitsluitend gericht zijn op de auteursintentie, en de door
docenten gewenste manier van lezen, bijvoorbeeld de hantering van het onderscheid
tussen personage, verteller en auteur. Ter illustratie dient onder andere het Reve-proces
uit 1966, waar de verdediging met succes voor een interpretatie volgens de intentio
auctoris pleitte.
In deze bundel wordt de neerlandistiek in de breedte en - gelukkig vaak ook - in
de diepte voor het voetlicht gebracht. Dat regionale verenigingen van neerlandici
buiten het Nederlands taalgebied daarin slagen, is verheugend en hoopgevend.
Jan Pekelder (Parijs)

Theo Puttemans, Habsburgers, hervormers, humanisten, pausen, een prins
en een nachtemmer. De afgrondelijke ironie van Het Geuzenboek en zijn
functie in Louis Paul Boons Oeuvre. Diss UIA, Antwerpen 1998; 2 dln.
952 blz.
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In zijn dissertatie neemt Theo Puttemans zich voor ‘de boodschap’ van Boon te
omschrijven, via de analyse van het discours van de postuum gepubliceerde historische
roman Het Geuzenboek. Hierbij wordt uitgegaan van de hypothese dat Het Geuzenboek
aansluit bij het geheel van Boons oeuvre, dat wordt gekenmerkt door een discontinue
ontwikkeling en structuur. De kern van Puttemans' betoog wordt gevormd door een
uitgebreide formele analyse, waarvan vooral de narratologische hoofdstukken (over
acteurs of personages, op grond van het actantiële model van Greimas; over de stem
of de aanwezigheid van de vertelinstantie, gebaseerd op de studie van Monika
Fludernik) met zorg en grondig zijn uitgewerkt. Deze tekstintrinsieke benadering
wordt vervolgens nog aangevuld met meer contextualiserende beschouwingen over
Boons ‘project’.
(AMM)

Marina Henselmans (1998). Nederlands. Hoe schrijf je dat? De Nederlandse
spelling voor Duitstaligen toegelicht. Bussum, Coutinho. 127 blz. f 24,50.
ISBN 90 6283 124 9
De spellingsregels van het Nederlands worden in Nederlands. Hoe schrijf je dat?
aan de hand van vijftig oefeningen op contrastieve wijze aangeboden. De oefeningen
zijn ingedeeld in drie niveaus. Bij niveau 1 wordt uitgegaan van de woordenschat
van Code Nederlands 1, niveau 2 richt zich op NVT-leerders voor het diploma
Basiskennis en Uitgebreide Kennis van het Certificaat Nederlands als vreemde taal
en niveau 3 ten slotte is bedoeld voor gevorderde studenten op hbo- en universitair
niveau. De oefeningen worden steeds voorafgegaan door een theoretische
uiteenzetting. Achterin zijn de antwoorden op de oefeningen te vinden.
Het boek eindigt met een lijstje met aanbevolen literatuur over de (nieuwe) spelling.
(MK)
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Van buiten de muren
In memoriam: Agnes Barbara Bosch
Enkele maanden geleden heeft Barbara Bosch op 47-jarige leeftijd een lange strijd
tegen kanker verloren. Haar heengaan wordt door familie, vrienden en collega's in
binnen- en buitenland betreurd. Barbara was sedert 1974 (tot 1997) verbonden aan
het departement Afrikaans en Nederlands van de Rhodes-universiteit te Grahamstown
(Zuid-Afrika). Vanaf 1998 was zij na een herstructurering van de Letterenfaculteit
werkzaam in de afdeling linguïstiek van dezelfde universiteit waar zij ook taalkunde
doceerde, maar dan niet meer specifiek vanuit de optiek van het Afrikaans en het
Nederlands. Ik had het voorrecht van 1974 tot 1983 haar collega te zijn geweest.
Vanaf het eerste moment viel het op dat Barbara met haar goed voorbereide en
gepresenteerde lessen belangstelling voor taalkunde wist te wekken bij haar studenten.
Geen kleine prestatie in een departementele lessensamenstelling die traditioneel voor
ten minste 75% de nadruk op Afrikaanse en Nederlandse letterkunde legde.
Een druk sociaal en familieleven verhinderde haar niet om aan haar proefschrift
te werken, dat ze in de jaren tachtig voltooide. Deze studie moet haar wetenschappelijk
enorm gestimuleerd en geïnspireerd hebben, want sedertdien zijn er van haar hand
niet minder dan een zeventigtal academische publicaties van diverse aard verschenen.
Zelfs in de jaren toen ze de omvang van haar ziekte kende bleef ze met een enorm
enthousiasme referaten leveren bij congressen, doceren en schrijven zodat zekere
artikelen nog na haar overlijden zijn gepubliceerd.
Met Barbara Bosch verliezen we een gerespecteerde collega, een voorbeeldig
departementshoofd met een bijzonder organisatietalent, een goede en uiterst gastvrije
vriendin, iemand die altijd charmant en behulpzaam was en een hart had voor de
studenten. In 1997 had ze nog een speciale toekenning van de rector ontvangen voor
haar bijzondere bijdrage tot de universiteit. Ze was lid van diverse taalkundige
verenigingen en zetelde in de redactie van taalkundige vaktijdschriften.
Ze laat haar man achter, Tommy, en twee jongens, Christoff en Mattys. Velen
troosten zich met de gedachte dat zij kort voor haar overlijden een intens gevoel van
vrede had evenals een visioen van een wonderbaarlijk hiernamaals. In mijn laatste
telefoongesprek met haar zei ze nog: ‘Ek is nie spyt nie, ek is gereed om te gaan. Ek
het 'n lekker lewe gehad en gedoen wat ek wou doen.’ Moge ze in vrede rusten.
Wilfred Jonckheere (Pietermaritzburg)
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[Neerlandica extra Muros - oktober 1999]
Literatuur en psychoanalyse: een antropologische visie
Henk Hillenaar (Groningen)
Wanneer wij in 2000 literaire teksten anders lezen dan onze voorouders, is dat voor
een belangrijk deel te danken aan de ontdekkingen die Freud rond 1900 gedaan heeft
en waarvan veel sedertdien gemeengoed is geworden. Niet alleen de
geschiedwetenschap, de sociologie, de semiotiek of de stilistiek hebben ons inzicht
in het verschijnsel literatuur vergroot, ook Freuds psychoanalytische ideeën maken
tegenwoordig het avontuur van lezen en schrijven voor velen van ons boeiender. De
theorieën van Freud en van diens leerlingen over de betrekkingen tussen
psychoanalyse en literatuur zijn ondertussen echter zo omvangrijk en vaak ook zo
gecompliceerd dat een inleiding hierover beperkt moet blijven tot het bespreken van
enkele centrale uitgangspunten en daaruit voortkomende stellingen. Om de
vertekeningen die daar het gevolg van kunnen zijn te compenseren, zal hier bij wijze
van illustratie tevens een tekst geanalyseerd worden, om ook op die wijze iets van
het belang van de psychoanalytische literatuurbenadering te laten zien.
Natuurlijk zijn de theorieën van Freud ook nog altijd omstreden, maar in tegenstelling
tot wat een eeuw geleden het geval was, twijfelt niemand vandaag nog aan het bestaan
van een onbewuste dat zijn sporen achterlaat in alles wat wij doen en denken, zeggen
en schrijven. Dit onbewuste krijgt inderdaad heel nadrukkelijk zijn kansen wanneer
wij bij het lezen van literaire teksten de vrije loop laten aan onze fantasie, of wanneer
wij als schrijvers de behoefte voelen onze dagdromen tot literatuur om te vormen.
De literaire kritiek legt er de laatste decennia ook steeds meer de nadruk op dat
wij ons dit onbewuste niet te naïef moeten voorstellen, als een geheim dat ergens
onder de oppervlakte van de tekst verborgen zou liggen, en dat we bijgevolg maar
zouden hoeven te ontdekken om alles helder te laten worden. Veel meer dan naar
inhouden verwijst het concept ‘onbewust’ naar vaste - of vastgelopen - structuren in
onze geest en, waar het over literatuur gaat, naar vaste tekststructuren: steeds
terugkerende, vaak obsessieve beelden, scènes, personages, stijlfiguren, die het
verhaal in beweging houden, en het zijn geheime dynamiek verlenen. Het is deze
dynamiek ook die een tekst vatbaar maakt voor meerdere verklaringen nu, en voor
steeds andere verklaringen in de toekomst. Juist als dynamiek is het onbewuste van
een tekst nooit echt vast te leggen of te ‘(be)grijpen’.
Natuurlijk is van de structuren die een tekst bepalen een groot deel ook bewust.
Maar het scheppings- en ook het leesproces hebben, hoe dan ook, altijd te maken
met gevoelspatronen die ontstaan zijn tijdens de eerste jaren van ons leven, toen het
lichamelijke - het seksuele in de meest ruime zin van het woord, en dus ook het
irrationele - bepalend waren voor ons gedrag. Op dat niveau zijn
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er in het spel van onze verbeelding een aantal grondpatronen of mechanismen aan
te wijzen - men denke aan gemis of verlangen, frustratie of vervulling met betrekking
tot de moederlijke en de vaderlijke instanties die ons leven bepaald hebben - waarvan
eenieder aanvoelt dat ze meespelen in alles wat wij doen en maken. Onbewuste
structuren zijn volgens Freud altijd terug te voeren op te veel frustratie of te veel
geweld tijdens die processen die aan de oorsprong liggen van alle menselijk gedrag
en beleven, en van alles wat wij ‘innerlijke werkelijkheid’ noemen. Het is dus zaak
eerst stil te staan bij deze grondstructuren van het gevoel en bij wat de literatuur
ermee doet, alvorens in te gaan op het onbewuste dat daarop geënt is.

Grondpatronen
Aan het begin van ieder gedicht, verhaal of toneelstuk treffen we op de één of andere
wijze een gevoel van verlies of gemis aan, en het daarmee samenhangende verlangen
aan dit verlies of gemis iets te veranderen. Sommige schrijvers willen het herstellen:
men denke aan Homerus' Odyssee waarin Odysseus na de Trojaanse oorlog zijn rijk
en zijn gezin weer in ere moet herstellen, of aan Prousts A la recherche du temps
perdu, waarin het geluk dat ooit beleefd werd in de wereld van de moeder moet
worden teruggevonden. Anderen trachten hun gemis te compenseren: Rousseau, die
weinig geluk kende in zijn liefdesleven, vertelt ons dat hij zijn Nouvelle Héloïse
schreef met de droom van de ideale vrouw voor ogen. Ook de van oudsher bloeiende
pornoliteratuur is in de eerste plaats te zien als zo'n compensatieverschijnsel. Men
kan verlies en frustratie echter ook sublimeren, dat lezen we, naast zoveel andere
voorbeelden, in Wildes Picture of Dorian Gray of in de romans van Julien Green.
Vaak ook is een kunstwerk een poging het gevoel van verlies en leegte uit te bannen,
te exorciseren. Kafka's romans bijvoorbeeld lijken vaak in dat beeld te passen. Andere
auteurs - men denke aan Beckett - schrijven slechts om een grondgevoel van pijnlijk
gemis steeds opnieuw uit te zeggen, wat een manier is om het ermee uit te houden,
en niet psychotisch te worden.
Meestal is er sprake van meerdere van deze reacties tegelijk, in hetzelfde werk of
bij dezelfde auteur. Steeds opnieuw echter gaat het erom iets te doen met verlies en
verlangen die aan ons innerlijk bestaan zijn grondstructuur verlenen. Literatuur vertelt
bijna nooit over vervulling. Een simpel ‘en zij leefden nog lang en gelukkig’ is
meestal voldoende. Er wordt in gedicht of roman ook bijna nooit iets voltooid, want,
zoals de dichter Kavafis schrijft: veel meer dan het reisdoel, is de reis zelf belangrijk.
Vervulling en voltooiing vormen zelden het thema van een literair werk, in feite moet
dit werk zelf die vervulling schenken: gedichten, romans of toneelstukken zijn voor
ons voorwerpen van bewondering, troost en daarmee van plaatsvervangende
vervulling. Daarbij doet literatuur als spiegel van het leven datgene wat dat leven
zelf ook doet: het exploiteert onze gevoelens van gemis en verlangen, waarin erotiek
en seksualiteit bijna altijd een hoofdrol blijken te spelen. Zonder gemis, verlangen
en erotiek zou er niet alleen geen literatuur maar ook geen innerlijkheid, geen psyche,
geen tijd en ruimte,
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en dus geen menselijk bestaan mogelijk zijn.
Daarom vertelt iedere literaire tekst sinds het Genesisverhaal noodzakelijkerwijze
ook over het verbod of het obstakel dat zich stelt tussen ons verlangen en zijn
vervulling, en dat leven en schrijven in ons gaande houdt. Romans, gedichten,
komedies en tragedies zijn in wezen niets anders dan dat: liedjes van verlangen,
waarin middels allerlei obstakels het happy end zolang mogelijk, en vaak zelfs
definitief, wordt uitgesteld. Dit grondpatroon dat op 1001 manieren terugkeert: de
spanning tussen verlangen en verbod, tussen plezier en werkelijkheid, kan in verband
gebracht worden met de ‘Familienroman’ (Freud) die ieder mensenkind in den
beginne, maar vaak ook een leven lang, droomt over andere, betere ouders, over een
ander verleden en een andere toekomst. Dat soort kinderlijke dromen blijken
beslissend te zijn voor onze manier van voelen, denken en scheppen later, als
volwassene. De spanning tussen plezier en werkelijkheid, tussen het kind en de
volwassene in ons - Pirandello spreekt van ‘il Gran Me e il piccolo me’ - blijft ons
een leven lang vergezellen. In een komedie lachen wij omdat het kind in ons het wint
van de vader en diens verboden, in de tragedie huilen wij omdat hetzelfde kind
genadeloos wordt geslagen door diezelfde ouder.
Daarmee zijn we beland bij een heel speciale vorm van verlangen die in literatuur
en literatuurinterpretatie meer dan gewone kansen krijgt, namelijk die van identificatie
en afweer. Als schrijver en als lezer zijn we in staat onze eigen geschiedenis van
frustratie en vervulling te beleven aan literaire personages in wie we eenzelfde soort
gevoelspatroon projecteren of herkennen als in onszelf, en aan wie we dit laatste ook
vrijer en radicaler kunnen beleven dan in de eigen werkelijkheid. Gevoelens van ‘zo
zou ik ook willen zijn’ of ‘dat niet’ zijn waarschijnlijk nergens zo openlijk en zo
sterk aanwezig als bij toneel, dat van oudsher een, zo niet hét stralende middelpunt
is geweest van onze literaire cultuur. Bij toneel maken identificatie en afwijzing deel
uit van een soort ritueel: de donkere zaal, de sfeer van saamhorigheid, en vooral de
wetenschap dat het hier ‘maar’ om toneel gaat, nodigen ons uit ons ongehinderd
enkele uren over te geven aan allerlei min of meer bewuste gevoelens en dromen
waar wij in de dagelijkse werkelijkheid vaak niet mee zouden durven leven.
Bij dit alles speelt een ander fundamenteel gegeven uit ons gevoelsleven een
beslissende rol, één dat sinds Freud hier de aandacht op vestigde als overdracht en
tegenoverdracht bekend staat, maar dat in wezen van alle tijden is. Beide woorden
- ‘overdracht’ betreft de schrijver, ‘tegenoverdracht’ de lezer - verwijzen ook naar
een identificatieproces, maar dan een veelal onbewust
‘identificatie-met-zichzelf-in-het-verleden’. Juist dankzij de psychoanalytische
praktijk weten wij dat wij de mentale structuren die zich tijdens onze vroegste jeugd
hebben gevormd en vastgezet, ‘overdragen’ op situaties van nu. Deze overdracht,
dat wil vanuit de literatuur gesproken zeggen: deze vaak obsessionele herhaling van
dezelfde klank-, beeld- en verhaalpatronen, speelt een centrale rol bij het scheppen
en beleven van kunst. Zij verklaart enerzijds waarom de stijl van grote genieën vaak
zonder veel moeite uit vele andere te herkennen is - ‘dat moet
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Mozart zijn’, of ‘Proust’, of ‘Caravaggio’ -, anderzijds, dus van de lezer uit gezien,
wordt het begrijpelijk waarom er van grote kunstwerken zoveel verschillende
interpretaties bestaan. Deze worden uiteraard mogelijk dankzij de eigen rijkdom van
zo'n werk, maar ze zijn ook het resultaat van rijkdom aan verbeelding en taal die
door het publiek op kunstwerken wordt losgelaten. Als lezer - of toeschouwer, of
luisteraar - kunnen we in eerste instantie niet anders dan een kunstwerk benaderen
vanuit onze eigen gevoelswereld. Pas daarna zijn we in staat ons open te stellen voor
‘de ander’ in dat werk, dat wil zeggen voor gevoels- en gedachtepatronen die in ons
eigen innerlijk slechts als mogelijkheid, en niet als direct ervaringsgegeven aanwezig
zijn.

Het onbewuste
Overdracht wordt zoals gezegd in belangrijke mate bepaald door onbewuste gevoelens.
Het zijn immers vooral niet afgemaakte ervaringen uit het verleden, waarbij frustratie
of geweld leidden tot verdringing, die blijven doorwerken en zich herhalen. Bewuste
herinneringen vervagen en verdwijnen, onbewuste herinneringen kunnen ons een
leven lang blijven achtervolgen. Daarmee zijn we terug bij het centrale gegeven van
de freudiaanse antropologie: het onbewuste, dat in Freuds visie meestal naar iets
pijnlijks, iets negatiefs in ons functioneren verwijst. ‘Onbewust’ is een ervaring die
‘onverwerkt’ is en die daarom blijft ‘doorwerken’. Wat we destijds niet aan hebben
gekund, en daardoor tot ‘symptoom’ is geworden, moeten we voor onszelf verborgen
houden, en ontkennen we dan ook meestal wanneer anderen ons erop attent maken.
Volgens de psychoanalytische theorie zijn we geen baas in eigen geest, en bijgevolg
ook niet in eigen - geschreven of gelezen - tekst. Het vernieuwende van de
psychoanalytische literatuurbenadering bestaat dan ook in de wetenschap dat ons
zeggen altijd ook een niet-zeggen inhoudt, dat een tekst tegelijkertijd onthult én
verhult, en dat dit laatste vaak even belangrijk is voor een goed begrip van de tekst
als het eerste.
In de literatuur speelt het ‘niet zeggen’ uiteraard ook in de bewuste sfeer een grote
rol. De stilistiek kent reeksen technieken en figuren - van ellips tot ironie, of van
metonymie tot metafoor - die tot doel hebben iets weg te moffelen, te ontkennen, te
vervangen of te suggereren. Juist de veelheid van deze technieken en de
vindingrijkheid waarmee ze gehanteerd worden zijn het sprekendste bewijs van de
centrale rol die de verhulling altijd al in menselijke communicatieprocessen gespeeld
heeft. De freudiaanse antropologie nu laat ons zien - en dit is één van haar centrale
stellingen - dat juist langs deze weg ook onbewuste processen aan het daglicht kunnen
komen, omdat precies diezelfde verhullingstechnieken - van ellips tot ironie, of van
metonymie tot metafoor - ook werkzaam zijn wanneer het gaat om onbewuste
processen. Iemand die bijvoorbeeld nagenoeg uitsluitend over vader-kind relaties
schrijft, of daarover wil lezen, zou - onbewust? - wel eens een probleem met de
weggecensureerde moeder kunnen hebben. Een schrijver die, hoewel hij over
man-vrouw erotiek verhaalt, stilistisch - onbewust? - het meest bezig is met de
beschrijving van de
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aantrekkelijkheden van de man, verraadt op een andere manier iets van zijn onbewuste
fantasieën. Auteurs die, al dan niet in de ik-vorm, in al hun personages steeds weer
eenzelfde soort gedachte- en gevoelswereld blijken weer te geven, en aan de ander
als ander nauwelijks een plaats in hun oeuvre kunnen geven, zijn met hun monoloog
wellicht - onbewust? - het narcistische kind gebleven dat aan een volwassen dialoog
niet toegekomen is. Dit laatste hoeft overigens weinig af te doen aan de artistieke
waarde van het kunstwerk. Bovendien zal duidelijk zijn dat dit soort conclusies, na
toetsing, alleen dan ‘waar’ en bruikbaar zijn wanneer ze het kunstwerk verhelderen
en er een nieuwe dimensie aan toevoegen die ons kan overtuigen.
Hoe dan ook, wat schrijver en lezer het meest bezig of gaande houdt zijn bij
voorkeur de veelal onbewuste crisispunten in eigen geschiedenis: de episodes,
fantasieën, gevoelsstructuren en conflicten van vroeger die zich in hen verankerd
hebben en de scherpe kanten van hun ‘identiteit’ zijn gaan uitmaken. Het zijn immers
met name de ‘breekpunten’ in dat verleden, de onafgemaakte, conflictueuze en
daarom onverwerkte delen ervan, die zich vanuit hun verdrongen bestaan laten gelden.
Juist in dit proces van herhaling, zo laat Freud ons zien, zijn het weglaten, ontkennen,
verdraaien, suggereren aan de orde van de dag. En dit alles gebeurt via dezelfde
mechanismes die ook in onze dromen en dagdromen, en daarmee in het spel van
onze verbeelding, een overheersende rol spelen. Taal en verbeelding hanteren dezelfde
wijzen van onthulling en verhulling, zij zijn elkaars handlangers in het spel van tonen
en niet tonen, zeggen en niet zeggen. In de literaire tekst met name zullen beide
functies op een bijzondere wijze teruggevonden worden. De esthetische werking van
stijl wordt evenzeer veroorzaakt door wat woorden oproepen als door wat ze afweren.
Mooie taal en mooie beelden zijn vaak het compromis dat het mogelijk maakt
vervelende of gruwelijke boodschappen in ons toe te laten. Ze kunnen ons deze zelfs
doen vergeten. Het blijft iets raadselachtigs houden dat literatuur vaak lijkt te bestaan
bij de gratie van menselijke ellende en dat wij, alle tranen ten spijt, vooral genoegen
putten uit het aanschouwen van tragedies, moordscènes en allerlei ander ongeluk.
Het fenomeen ‘catharsis’ is moeilijk te begrijpen zonder een spel van onbewuste
krachten op de achtergrond.
Het onbewuste fungeert daarom als een belangrijk deel van wat men het watermerk
van iemands spreken en schrijven zou kunnen noemen. Zoals een mens zijn gezicht,
zo draagt een tekst het watermerk van zijn stijl met zich mee: een spel van vormen
en thema's die steeds opnieuw en steeds anders terugkomen en waarvan het zaak is
juist ook de zich steeds weer opdringende onbewuste component op het spoor te
komen. Als lezers of toeschouwers die zelf ook een watermerk met zich meedragen
zullen wij in eerste instantie geneigd zijn dit laatste te verwarren met wat leeft bij de
schrijver. Na toetsing van onze bevindingen en een preciezer analyse van de tekst
zullen we echter in staat zijn daar afstand van te nemen. Vanuit een andere innerlijke
ruimte, als het ware aan onszelf voorbij, zijn we immers in staat ervaringen van
anderen te delen die wij niet zelf als zodanig gekend hebben, bewust noch onbewust,
maar welke gedragen worden door fantasie en taal die behoren tot het geestelijk
erfgoed van ons allen.
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Het moge duidelijk zijn dat met het bovenstaande geenszins bedoeld wordt dat wij
als lezers van een bepaalde tekst - om ons daartoe nu verder te beperken - in staat
zouden zijn de psyche van de auteur geheel te doorgronden. Het zou naïef zijn te
denken dat een tekstfragment - of zelfs een geheel oeuvre - ons de gelegenheid zou
bieden de geest van de schepper ervan in kaart te brengen, of zijn persoon te kennen.
Dat is iets waartoe wij bij onszelf al niet in staat zijn... Een schrijver is in de eerste
plaats een vrij denkend en vrij scheppend persoon, die wat er in hem of haar leeft
aan gevoelens en gedachten vaak zoveel transformaties doet ondergaan dat hijzelf
evenmin als wij daarin nog het oorspronkelijke van het kunstmatige of zelfs het
bewuste van het onbewuste kunnen onderscheiden. Wat wij bezitten is een tekst, en
binnen die tekst kunnen we, al dan niet in vergelijking met andere teksten, trachten
een aantal min of meer verborgen structuren, herhalingen, open plaatsen, vergissingen
etcetera op te sporen. Zo kunnen we trachten verborgen dimensies van de tekst aan
het daglicht te brengen en deze zo als geheel beter verstaanbaar te maken. Uiteraard
hebben die verborgen dimensies iets te maken met de geest van de maker ervan,
minstens op het moment dat de tekst geschreven werd, maar het zou kortzichtig zijn
een auteur tot die ‘ontdekkingen’ te reduceren.
Bij een aantal auteurs uit een meer recent verleden is vaak dankzij de
beschikbaarheid van biografische gegevens zo'n beeld van een oeuvre in te passen
in het beeld dat de persoon van de schrijver bij ons nalaat. We hoeven ook geen
verstoppertje te spelen, dat zou even dwaas zijn als de hierboven genoemde reductie
van een auteur tot enkele van zijn fantasieën. Biografieën zijn echter vaak grotendeels
romans, en ook waar dit minder het geval lijkt, moet men zich blijven afvragen wat
de zogenaamde reële feiten betekenen. Nogmaals, interessant voor ons, lezers, is in
eerste en laatst instantie de tekst die zich tot ons richt en waar wij ons door laten
aanspreken.
Freud heeft destijds het oedipuscomplex beschreven als het centrale gebeuren of de
centrale structuur in de ontwikkelingsgeschiedenis van ieder mensenkind. Dit
oedipuscomplex komt voort uit de spanning tussen enerzijds ons verlangen naar
plezier en geluk waar de moeder symbool voor staat, en anderzijds de eisen die de
werkelijkheid aan ons stelt en waarvoor de vader deze symboolfunctie vervult. Een
dergelijke spanning die ieder mensenleven blijvend kenmerkt, maar waarde volwassen
mens op een afstand mee kan omgaan, maakt bij het jonge kind dat deze levensfunctie
nog moet aanleren, een cruciale periode door - de tijd van de zogeheten oedipale
crisis: de moeder ‘bezitten’, de vader ‘doden’ - waarbij het onbewuste kansen krijgt
in bijna ieder mens. Van deze oedipale structuur is dan ook altijd iets in iedere literaire
tekst terug te vinden. Een van de bekendste analyses in de Traumdeutung is die van
Shakespeares Hamlet. De oedipale perikelen van de Deense prins ziet Freud als een
verklaring van diens noodlottige twijfels. Hamlet herkent immers in de daad van zijn
oom - deze doodt Hamlets vader en huwt zijn moeder - de belichaming van zijn eigen
verlangens. Een soortgelijke analyse met deze grotendeels onbewuste configuratie
in het centrum zou met betrekking tot zeer veel literaire meesterwerken gemaakt
kunnen
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worden, en bevestigt het belang van Freuds ontdekkingen. Daarmee is echter nog
weinig of niets gezegd over datgene wat een kunstwerk tot kunstwerk maakt: over
de vorm waarin dit oedipale conflict gegoten wordt. Aan deze vorm, aan de literaire
technieken en stijlfiguren die gebruikt worden om te verbergen en te openbaren,
waarbij metafoor en metonymie - Freud spreekt over ‘verdichting’ en ‘verschuiving’
- vaak de hoofdrol spelen, moet in dit soort analyses altijd veel aandacht geschonken
worden.
Bij de leerlingen en opvolgers van Freud heeft naast het oedipale avontuur ook de
pre-oedipale periode steeds meer aandacht gekregen. De eerste levensjaren waarin
de relatie van het kind met de moeder - de ‘goede’ moeder evenzeer als de ‘slechte’
moeder - centraal staat blijken minstens zo belangrijk in de ontwikkeling van ons
innerlijk leven, onze geestelijke vermogens, als de jaren daarna wanneer die
twee-eenheid opengebroken wordt naar de vader, de ander, toe, en naar de realiteit
waar hij de eerste vertegenwoordiger van is. Sporen van deze eerste groeifase zijn
evenzeer in onze psyche aanwezig als die van de daarop volgende oedipale strijd om
het bezit van één ouder en de verbanning van de andere. Het is juist de articulatie
van deze twee cruciale momenten, het oedipale en het pre-oedipale, die bepalend
blijkt voor de manier waarop wij voelen, denken en scheppen. Het wonderlijke bij
dit alles zijn de eindeloze mogelijkheden tot variëren en articuleren die er blijken te
bestaan wanneer het gaat over die twee beslissende fasen in de ontwikkeling van de
geest, die men ook als de moederlijke (pre-oedipale) en de vaderlijke (oedipale)
instantie zou kunnen aanduiden. Onze gehele literaire traditie heeft mede daaraan
haar bestaan te danken.

Een voorbeeld: Prousts Combray
Beide zijn bijvoorbeeld nadrukkelijk aanwezig in het volgende fragment dat afkomstig
is uit de beginbladzijden van A la recherche du temps perdu van Proust. Het betreft
hier een auteur die wellicht de naam van Freud had horen noemen maar die verder
niets van hem, zijn werk en de psychoanalyse afwist, hetgeen de overeenkomst tussen
hun beider gevoels- en ideeënwereld alleen maar treffender maakt. De verteller
beschrijft een jeugdherinnering die exemplarisch is voor de 3000 bladzijden die gaan
volgen. De ‘ik’ die hier het woord voert, is dus tegelijkertijd het kind van toen en de
verteller van nu die zich herinnert en de gevoelens van toen op een ironische afstand
vertolkt. Centraal in deze bladzijden staat de legende, die ieder Parijs' kind rond
1875, wanneer de kleine Marcel vijf jaar is, moest kennen, die van de goede Genoveva
- de patrones van de stad - en de boze Golo die haar, tijdens een afwezigheid van
haar echtgenoot, tracht te verleiden, uiteraard tevergeefs.
In Combray werd mijn slaapkamer elke dag zodra het einde van de middag
naderde en lang voor het ogenblik dat ik naar bed moest waar ik, zonder
te slapen, ver van mijn moeder en mijn grootmoeder was, het vaste en
droeve middelpunt van mijn gedachten. Om mij op de
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avonden dat ik er al te ongelukkig uitzag wat af te leiden, was men op het
idee gekomen mij een toverlantaarn te geven, die in de tijd voor het
avondeten voor mijn lamp gezet werd; en net zoals de eerste architecten
en glazeniers van de gotiek deden, verving hij de ondoordringbaarheid
van de muren dooreen ontastbare irisatie, door onwerkelijk veelkleurige
verschijningen die legenden uitbeeldden zoals op een van licht schitterend
en daardoor maar kort zichtbaar kerkraam. Maar mijn treurigheid werd
er alleen maar groter door, want alleen al de veranderde belichting bracht
me uit mijn evenwicht omdat ik juist aan mijn kamer gewend was geraakt,
waardoor deze mij, afgezien van de kwelling van het naar bed gaan, vrij
dragelijk was geworden. Nu herkende ik haar niet meer en dat maakte mij
onrustig zoals een hotelkamer of het ‘chalet’ waar ik na een treinreis voor
de eerste keer kwam.
Met rukkerige stappen van zijn paard kwam Golo, met weinig goeds in de
zin, uit het kleine driehoekige bos te voorschijn, dat de helling van een
heuvel met een donkergroen fluweel bedekte, en begaf zich met horten en
stoten naar het kasteel van de arme Genoveva van Brabant. Dit kasteel
was in een gebogen lijn gesneden, die niets anders was dan de begrenzing
van een van de glazen ovalen die aangebracht waren in het raamwerk dat
door de richels van de lantaarn geschoven werd. Het was maar een hoekje
van een kasteel en daarvoor was een dorre vlakte waarop Genoveva zat
te dromen, die een blauwe gordel om haar middel had. Het kasteel en het
veld waren geel, en ik had het niet eerst hoeven te zien om de kleur te
weten, want eerder dan de glaasjes in het raamwerk had de goudbruine
klank van de naam Brabant het mij zichtbaar voor ogen gebracht. Golo
bleef een poosje staan om met een treurig gezicht naar de verklarende
tekst te luisteren die mijn oudtante met luide stem voorlas en die hij
volkomen scheen te begrijpen, daar hij zijn houding met een
inschikkelijkheid die echtereen zekere majesteit niet uitsloot, aan de
aanwijzingen van het gesproken woord aanpaste; daarna verwijderde hij
zich op dezelfde schokkerige manier. En niets kon hem tegenhouden op
zijn langzame rit. Als iemand de lantaarn verschoof, zag ik hoe het paard
van Golo op de gordijnen verderging, zich opbolde op de plooien en
daartussenin telkens verdween. Uit dezelfde onwezenlijke stof gemaakt
als zijn rijdier, wist Golo's lichaam elke materiële hindernis, elk storend
voorwerp dat hij op zijn weg ontmoette te overwinnen door het eenvoudig
als geraamte in zich op te nemen, dan kwam in onverstoorbare
duidelijkheid zijn rood gewaad of zijn bleek, altijd even voornaam en
melancholiek gezicht bovendrijven, dat geen enkele opwinding over deze
ruggengraatsverdraaiing vertoonde.
Natuurlijk vond ik wel een zeker genoegen in deze schitterende beelden
die uit een Merovingisch verleden schenen op te lichten en
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die de weerschijn van die oude verhalen aan mij voorbij lieten trekken.
Maar ik kan niet zeggen welk een onbehagen de inbreuk door deze
mysterieuze schoonheid op de rust van mijn kamer mij niettemin bezorgde.
Deze had ik langzamerhand zo zeer met mijn ik gevuld, dat ik er niet meer
aandacht aan besteedde dan aan mezelf. Maar nu de verdovende invloed
van de gewoonte was opgehouden, begon ik te denken, te voelen, treurige
dingen. De knop van mijn kamerdeur die voor mij van alle andere
deurknoppen van de wereld daarin verschilde dat hij geheel uit zichzelf
scheen open te gaan zonder dat ik hem hoefde om te draaien zo onbewust
was voor mij het gebruik ervan geworden, deed nu dienst als het astrale
lichaam van Golo. Zodra de bel ging voor het avondeten, haastte ik mij
naar de eetkamer waar de grote hanglamp, die van Golo en Blauwbaard
geen weet had, maar daarentegen goed bekend was met mijn ouders en
met gebraden rundvlees, haar licht verspreidde zoals op elke andere avond,
om mama in de armen te vallen die mij door de rampspoeden van Genoveva
van Brabant nog dierbaarder geworden was, terwijl de misdaden van
Golo mij tot een zorgvuldig gewetensonderzoek aanzetten.
Vertaling: C.N. Lijsen, Bezige Bij, 1984.
De episode rond de toverlantaarn speelt zich af in drie opeenvolgende ruimtes, ieder
met zijn eigen symboliek. Eerst zijn we in de slaapkamer uit de jeugd van de verteller,
een plek die fungeert als een ruimte waarin het kind, ‘ver van [z]ijn moeder en
grootmoeder’, moet wennen aan de afwezigheid van die tastbare warmte en veiligheid.
De tweede ruimte wordt gecreëerd door de toverlantaarn: deze brengt de verbeelding
op gang, want mede dankzij die verbeelding kan het kind straks de moeizame
overgang maken van de geruststellende wereld van de moeder naar de buitenwereld
waar de vader het kind moet leren omgaan met de avontuurlijke maar ook frustrerende
realiteit van andere mensen. Halverwege de derde paragraaf ten slotte zijn we terug
in de beschutting van de huiskamer van het gezin aan tafel, waar moeder opnieuw
centraal staat.
De toverlantaarn wordt in eerste instantie door het kind ervaren als een
rustverstoorder. Dat wat ‘men’ heeft gevonden om hem ‘wat af te leiden’, blijkt een
tegengestelde uitwerking te hebben: ‘mijn treurigheid werd er alleen maar groter
door’. De hele passage gaat over verlatingsangst en het verlangen naar moeder,
gevoelens die de toverlantaarn als een soort ‘overgangsvoorwerp’(1) in betere banen
zou moeten leiden. De verteller gebruikt hier een fraaie cultuurhistorische vergelijking
om die verhoopte groei naar een grotere openheid van het kind voor de wereld buiten
hem aan te duiden: van een Romaanse gesloten, ‘ondoordringbare’ ruimte, bijna zo
veilig als de moederschoot, wordt zijn kamer bij elk plaatje van de toverlantaarn
plotseling open en licht als had ze gotische ramen. Te veel licht, ook al betreft het
‘veelkleurige verschijningen’ op een schitterend kerkraam, past niet bij het verlangen
naar moederlijk samenzijn
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waar het kind mee leeft. Hoewel hij straks een symbiotisch spel zal gaan spelen met
de ‘irisatie’ van dat licht, zou de jongen zich op dit moment liever tevreden stellen
met het veilige duister en de ‘ondoordringbaarheid van de muren’. Want deze
schoonheid uit een ver, grotendeels verloren gegaan verleden, kan de melancholie
van het kind zonder moeder alleen maar pijnlijker maken: ‘ik was juist aan mijn
kamer gewend geraakt, waardoor deze mij [...] vrij draaglijk was geworden. Nu
herkende ik haar niet meer en dat maakte mij onrustig’. De kamer wordt ten slotte
zelfs vergeleken met een vreemde ‘hotelkamer’...
Net als een treinreis brengen de plaatjes van de toverlantaarn het kind naar een
werkelijkheid buiten zijn eigen vertrouwde ruimte. Dat overkomt velen van ons
wanneer we ons overgeven aan kunst en literatuur, waarvan dit speelgoed een
voorloper is en een symbool. De toverlantaarn blijkt het kind een spiegel voor te
houden. Dit begint al snel iets in de scène te herkennen. Zijn - en onze - aandacht
gaat aanvankelijk uit naar de eenzame, treurende vrouwenfiguur. Veel zegt hij echter
niet over Genoveva, wier beeltenis elders in de roman ineenvloeit met die van een
andere ideale moederfiguur, de hertogin van Guermantes. We horen slechts dat haar
gordel, het symbool van trouw en kuise liefde, de blauwe kleur van zuiverheid en
waarachtigheid heeft, en dat haar naam - Brabant, zoals die van Elsa van Brabant,
de heldin van Lohengrin - een gele of goudbruine klank heeft, de kleur die we
terugvinden in het landschap dat haar omgeeft. In Genoveva zijn klank en kleur
verenigd, zij past eigenlijk volmaakt in de symbiotische wereld die we juist verlaten
leken te hebben.
Al lezend merken we echter dat de verteller het meest geïnteresseerd is in de
booswicht van het scenario, in Golo, die hij steeds interessanter en aardiger begint
te vinden. Blijkbaar herkent hij in deze boosdoener iets van zijn eigen verlangen naar
die verre, verboden vrouwenfiguur. Golo(2) heeft weliswaar ‘weinig goeds in de zin’,
maar wekt toch de sympathie van de kleine jongen toen, en van de ironische verteller
nu: Golo wordt achtereenvolgens afgeschilderd als ‘treurig’, vol begrip en
‘inschikkelijk’, dat laatste zelfs ‘met majesteit’. Ook tijdens zijn gedwongen aftocht
blijft hij ‘voornaam en melancholiek’. In de context van de gehele Recherche, lijkt
het beeld van de melancholieke Golo in deze eerste pagina's van de roman al een
even discrete als ironische verwijzing te bevatten naar de homo-erotische wending
die het leven van veel personages uit de Recherche vroeg of laat zal nemen.
Wat daar ook van moge zijn, duidelijk is wel dat we hier, middels enkele
doorzichtige verschuivingen, te maken hebben met een zeer oorspronkelijke variant
van het oedipaal scenario: hier wil een jongen de moederfiguur voor zich bezitten,
tegen het verbod van de vader in. De ‘luide stem’ die de wet van de vader voorleest
behoort binnen de matriarchale wereld van Proust toe aan een eerbiedwaardige
‘oudtante’. Deze verhulling verandert echter weinig aan het feit dat hier sprake is
van het aloude conflict met de vader over het bezit van de moeder, dat in de gehele
Recherche speelt, en dat ook de aloude afloop kent: de symbolische castratie, die de
verteller hier heel fraai aanduidt als ‘ruggengraatsverdraaiing’. Maar de nog altijd
‘voorname’ held houdt, al die nare gevoelens ten spijt, de eer aan zichzelf en gaat
dapper verder, op zoek naar
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andere wegen.
Van de lange beschrijving van Golo's mislukte avontuur, dat vast ook zijn eigen
innerlijk avontuur is, weet de verteller ondertussen literair een overtuigend succes
te maken. Het oedipaal fantasma zelf biedt weliswaar geen uitzicht op een gunstige
afloop, en anderzijds, zo vernemen we, maken de prachtige beelden ervan inbreuk
op de rust van een kamer waarmee hij daarvoor als met zijn moeder een symbiotische
relatie had. Maar het lukt de verteller ondertussen wel om dankzij de magie van de
toverlantaarn, aan dat symbiotisch gebeuren een andere vorm te geven: zo rijdt het
paard van Golo op en tussen de gordijnen en blijkt Golo's ‘astrale lichaam’ als een
soort geraamte alle materiële hindernissen in de kamer te overwinnen en ten slotte
op wonderbare wijze samen te vallen met de deurknop.
Maar hoewel die hang naar magie en symbiose ons terugverwijst naar de pre-oedipale
verlangens die in de ik-figuur levend zijn gebleven, worden ook de oedipale, verboden
seksuele neigingen van de jongen - en de verteller - in de tekst zichtbaar. Hoe anders
moeten we immmers de frequentie en de nadrukkelijkheid verstaan waarmee in het
verhaal gebruik gemaakt wordt van termen die elders min of meer rechtstreeks zouden
verwijzen naar seksuele fantasieën, en die hier slechts de sporen zijn van verborgen,
bewust of onbewust onderdrukte beelden? Wat te denken van ‘rukkerige stappen’,
‘het klein driehoekig bos’, ‘een heuvel met donkergroen fluweel bedekt’, de ‘ovale’
vorm, de ‘schokkerige [...] rit’, het ‘zich opbollen op de plooien en daartussen telkens
verdwijnen’, waarbij ‘elke hindernis [...] overw[o]nnen’ wordt? Het is moeilijk om
bij herlezing van de tekst - ook in het Frans - de seksuele connotaties ervan over het
hoofd te zien. De verteller gebruikt hier de oude legende om zijn oedipale fantasieën
de kans te geven. Tegelijkertijd zien we hem dit oedipaal gekleurd verhaal in dienst
stellen van de nog sterkere pre-oedipale verlangens en fantasieën die begin en einde
van deze episode bepalen. De spanning tussen beide gevoelswerelden is één van de
redenen van de buitengewone charme die er van dit ook nog eens ironisch gekleurd
verhaal uitgaat.
De verteller weet overigens waarover hij het heeft, ook al is met hem nog nooit
over een oedipuscomplex gesproken. Dat bewijst de uitnodiging tot een ‘zorgvuldig
gewetensonderzoek’ aan het einde van dit fragment. Daar worden tevens, als gold
het de onthulling van een geheim, zijn moeder en Genoveva van Brabant, en ook
Golo en de verteller in één adem genoemd. Tegelijkertijd echter wordt het
Merovingisch verleden, met zijn mysterieuze schoonheid waarvan hij de charme
ondanks hemzelf heeft ondergaan, nogmaals als een bron van onbehagen - feitelijk
dus als de bron van het kwaad - aangeklaagd. Door de melancholieke Golo aangezet
tot ‘denken, [en] voelen, treurige dingen’ - formule die weergeeft wat ook tijdens
menige psychoanalyse plaatsvindt - heeft de verteller zich zijn schuldige, door vader
en moeder verboden verlangens van destijds opnieuw gerealiseerd.
Uit deze malaise is maar één uitweg: terug naar de veiligheid van de huiskamer
waar het eten is opgediend en vader en moeder op hem wachten. De
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deurknop die hem de weg naar moeder kan openen is echter niet langer alleen het
magisch voorwerp van voorheen - ‘de knop van mijn kamerdeur [...] die geheel uit
zichzelf scheen open te gaan zonder dat ik hem hoefde om te draaien’. Hij is nu
tegelijk ‘het astrale lichaam van Golo’, waarin ook andere - verboden - verlangens
zijn samengebald, die hem aan zijn verloren onschuld herinneren. Wanneer ‘het
belletje’ klinkt - enkele bladzijden verder zal een ander belletje de komst van
huisvriend Swann en daarmee een nieuwe scheiding van moeder aankondigen - kan
de hereniging plaatsvinden. Hij kan ‘mama’, ditmaal naast vader gezeten, in de armen
vallen die [hem] ‘door de rampspoeden van Genoveva van Brabant nog dierbaarder
geworden was’. En de verteller - driedubbel gelukkig hier: als kind, als vertederde
toeschouwer en als schrijver die zulke vondsten doet - verhoogt het effect van die
terugkeer naar de veiligheid en de onschuld van de moederlijke wereld door op dat
moment suprême de gevaarlijke beelden van de toverlantaarn(3) te vervangen door
het vreedzame licht van een ‘grote hanglamp’, waaronder het gezin straks het
avondmaal zal gebruiken.
Deze passage aan het begin van Prousts grote werk geeft ons inderdaad, als was
het een deel van een ouverture, één van de hoofdthema's van A la recherche du temps
perdu: het verlangen naar de wereld van moeder en kind dat, welke obstakels zich
ook voordoen, het altijd wint bij Proust, met aan de horizon de voortekens van een
homoseksuele objectkeuze die dit verlangen straks zal gaan belichamen.
Een voorbeeld als dit bevestigt hopelijk op zijn wijze wat we in onze inleiding zeiden:
sinds Freud kunnen we literatuur ook anders, wellicht minder onschuldig, lezen. Niet
iedereen zal zich geroepen voelen dat te doen. Maar, om met een Proustiaans beeld
te eindigen, zonder een bezoek aan deze crypte van de kathedraal der letteren, ontgaan
ons belangrijke elementen van zowel de inhoud als de stijl van literaire werken,
ontgaat ons tevens een essentieel bestanddeel van wat wij werkelijkheid of waarheid
plegen te noemen.
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Een keuze uit lectuur over literatuur en psychoanalyse
Nederlands
Sigmund Freud, ‘De schrijver en het fantaseren’ en andere opstellen. Meppel,
1983
Han Verhoeff, De Januskop van Oedipus. Over literatuur en psychoanalyse.
Assen, 1981
Henk Hillenaar en Walter Schönau, Literatuur in psychoanalytisch perspectief.
Amsterdam, 1990

Engels
Norman Holland, Poems in Persons. An Introduction to the Psychoanalysis of
Literature. New York, 1973
Elizabeth Wright, Psychoanalytic Criticism. A Reappraisal. Cambridge, 1998
Bruno Bettelheim, The Uses of Enchantment. New York, 1976

Duits
Carl Pietzcker, Lesend interpretieren. Zur psychoanalytischen Deutung
literarischer Texte. Würzburg, 1992
Walter Schönau, Einführung in die psychoanalytische Literaturwissenschaft.
Stuttgart, 1991
Peter von Matt, Literaturwissenschaft und Psychoanalyse. Eine Einführung.
Freiburg, 1972

Frans
Jean Bellemin-Noël, La psychoanalyse du texte littéraire. Nathan, 1996
Max Milner, Freud et l'interpretation de la littérature, SEDES, 1980
Marthe Robert, Roman des origines et origines du roman. Gallimard, 1994

Eindnoten:
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(1) Term van de Engelse psychoanalyticus D.W. Winnicott, die verwijst naar een voorwerp teddybeer, lap, etc. - met sterke affectieve waarde dat voor het kind de plaats inneemt van de
afwezige moeder, met name bij het slapen gaan.
(2) In Maeterlinck en Debussy's Pelléas et Mélisande dat tien jaar eerder ontstaan is, heet de
boosdoener Golaud.
(3) Over de episode van de toverlantaarn zijn meer versies en losse fragmenten bewaard gebleven,
waaruit bovenstaande passage ten slotte door Proust samengesteld werd. De toverlantaarn zelf
kan overigens nog altijd door de nieuwsgierige lezer bewonderd worden, compleet met de
plaatjes over de avonturen van Genoveva en Golo, in het huis te Illiers (Combray) dat deze
episode inspireerde.

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1999

14

Nederlandse woordenboeken als basis voor een woordenboek van
vaste verbindingen?
P. de Kleijn (Den Haag)
Combinaties als een excursie maken, een enkele reis, groente kweken, de bron
ontspringt of een warme bakker zijn voor niet-Nederlandstaligen vaak lastig, met
name bij productief taalgebruik.
Ze zijn lastig omdat de combinatie zelf moeilijk is (dat je een belofte kunt nakomen,
een diploma kunt halen en een jas kunt aanschieten valt moeilijk te beredeneren of
ergens uit af te leiden, je moet het leren), omdat er vaak weinig logica in zit (‘heen’
is een enkele reis maar ‘terug’ is niet een dubbele reis), omdat ze vaak niet parallel
lopen met de vaste verbindingen in de eigen taal (de Fransen font l'amour, wij doen
dat niet) en omdat de semantische lading vaak zo gering is (je kunt de trein halen
maar ook je moeder van de trein halen, de dokter kun je ook van de trein halen maar
je kunt hem ook gewoon halen en die dokter kan dan weer een baby halen maar ook
brood, de finish en een dikke onvoldoende).
De moeilijke beheersbaarheid van vaste combinaties gevoegd bij hun hoge
gebruiksfrequentie heeft al menigeen (b.v. Klimaszewska 1991, Fenoulhet 1991,
Beelen 1993) doen verzuchten: Was er maar een woordenboek van vaste verbindingen.
Ook bij mij bestond die wens en argeloos ben ik aan het werk gegaan.
Vanaf het begin stond vast dat in het woordenboek dat mij voor ogen stond geen
plaats zou zijn voor al die combinaties die als spreekwoord, gezegde of als idioom
(in strikte zin) door het leven gaan. Geen poging om twee vliegen in een klap te slaan.
Wel brood bakken, geen zoete broodjes bakken. Immers: voor spreekwoorden,
gezegden en idioom bestaan al aparte boeken; in de gewone woordenboeken wordt
hiervoor veel plaats ingeruimd; ze vertegenwoordigen een taalsegment waaraan de
beoogde doelgroep niet onmiddellijk behoefte heeft; en ze kunnen, zeker voor
productief gebruik, veel beter benaderd worden vanuit een overkoepelende term
gevolgd door synonieme uitdrukkingen dan vanuit een apart concreet trefwoord,
hetgeen betekent dat iemand iets door de neus boren niet gerubriceerd wordt onder
neus of boren maar onder bedriegen (cfr. Van Sterkenburg (1991a) die dit principe
ook heeft toegepast in zijn Groot woordenboek van Synoniemen (1991b)). Omdat
men ook voor de combinatie verbum/substantief/adjectief + prepositie terecht kan
bij bestaande boeken, bijvoorbeeld bij de Voorzetselwijzer (1997) vielen ook deze
verbindingen af.
Maar er bleven nog veel niet te boek gestelde combinaties over. Op het gebied van
de grammaticale collocaties - naast de bovengenoemde verbindingen met preposities
- o.a. verbindingen met een infinitief (met of zonder te) of met een
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bijzin (wij hopen te..., het is verstandig te..., ze was bang dat..., wij hopen dat..., ik
weet niet of..., de dag dat..., de wens dat...), verba gevolgd door als (dienst doen als),
of verba met een zogenaamde bepaling van gesteldheid (groen verven). En voor wat
de lexicale collocaties betreft verbindingen van adjectief + substantief (een boze
brief), adverbium + adjectief (licht ontvlambaar), substantief + substantief (een reep
chocola), adverbium + verbum (hard vriezen), substantief + verbum (koffie zetten,
de bel gaat, een afspraak maken).
Omdat ik voor mijn doelgroep lexicale verbindingen belangrijker vind dan
grammaticale, beperkte ik mij tot de lexicale. Maar ook deze laatste categorie heb
ik nog verder begrensd: alleen de combinatie substantief + verbum. Al snel werd mij
namelijk duidelijk dat behandeling van alle lexicale verbindingen een te omvangrijk
werk zou zijn en bovendien dat vaak de twijfel toeslaat wanneer men moet bepalen
wat, bij de combinaties adverbium + adjectief, verbum + adjectief en adverbium +
adjectief, ‘vast’ is en wat niet.
De gemaakte keuze voor de verbinding substantief + verbum berust derhalve op
praktische gronden maar ook op de overweging dat de ‘vastheid’ hier iets groter is
en dat in gesproken en geschreven taal deze combinatie een dominantere en centralere
plaats inneemt dan de andere en derhalve voor het vreemdetalenonderwijs van groter
direct nut is.
Iets meer vastheid, maar ook hier twijfel en ook hier het ontbreken van duidelijke,
objectieve selectiecriteria(1). Ik ben, om dat probleem het hoofd te bieden, voorlopig
uitgegaan van praktische overwegingen. Zonder mij al te zeer te bekommeren over
de vraag of ik op zoek was naar ‘collocaties’, ‘fraseologismen’, of ‘vaste
verbindingen’ en naar de mate van gefixeerdheid, idiomaticiteit of motivationering
van deze groepen, heb ik mij veeleer afgevraagd: aan welke verba heeft de
vreemdetaalleerder, gegeven een bepaald substantief, behoefte. Ik ben daarbij, ook
weer voorlopig, tot het volgende antwoord gekomen: 1 aan verba die ter beschrijving
van een bepaalde situatie de enig mogelijke zijn (de haan kraait, de echo weerklinkt);
2 aan verba die ter beschrijving van een bepaalde situatie niet de enig mogelijke maar
wel de meer karakteristieke zijn (een goede nachtrust genieten naast hebben; zijn
kennis etaleren naast laten blijken/laten zien/tonen); 3 aan verba die in het gewone
taalgebruik tot het directe betekenisveld van het substantief behoren (wel een cadeau
geven, niet een cadeau laten vallen, wel een vliegtuig stijgt op, vliegt, daalt, landt,
niet een vliegtuig schommelt, trilt). Deze afbakening is zeker niet probleemloos en
met name voor groep 3 is een scherpe scheidslijn vaak moeilijk te trekken. Overigens
speelde bij de afbakening geen rol de wetenschap dat het in dit soort combinaties
vaak gaat om heel ‘gewone’ zeer frequente verba als ‘doen’, ‘maken’, ‘krijgen’ en
‘gaan’. De redenering: die kunnen zo ontzettend veel verbindingen aangaan, dat valt
niet te beschrijven, is - althans als uitgangspunt - niet de mijne, met name niet omdat
juist deze ‘gewone’ verba voor nietmoedertaalsprekers notoire struikelblokken zijn.
Want dat je een wandeling maakt, dat de telefoon gaat of dat de baby tanden krijgt,
is buiten ons
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taalgebied helemaal niet vanzelfsprekend.(2)
Als lemmata functioneren in het door mij beoogde woordenboek uitsluitend de
substantieven want hoofdzakelijk via deze woordsoort zal de buitenlander de
combinatie substantief + verbum benaderen. Hij zal zich afvragen: Een excursie,
maak je die of doe je die? Als ze in een land met censuur willen ‘beginnen’, heet dat
dan inderdaad ‘beginnen’ of is er iets anders? (instellen, invoeren). Kun je naast ‘dat
is een obstakel’ in plaats van is nog iets anders gebruiken? (vormt). Hij zal zich veel
minder vaak afvragen: Wat kun je plegen of lessen, omdat je langs die weg de
werkelijkheid niet benadert, terwijl bovendien kennis van deze verba vaak al kennis
van de hele combinatie impliceert. Hij zal ook niet vragen: Met welke substantieven
kan maken verbonden worden. En mocht hij dat onverhoopt toch doen, dan moet
hem vriendelijk verteld worden dat dat een onmogelijke vraag is.
Op de selectie van de substantieven wil ik in dit artikel niet verder ingaan, hoewel
daaraan natuurlijk ook allerlei haken en ogen zitten. Ik volsta hier met te vermelden
dat ik uit het Basiswoordenboek van de Nederlandse Taal (Van Dale) ongeveer 2500
substantieven geselecteerd heb die frequent zijn en die nuttige combinaties met
werkwoorden opleveren.
Bij de aldus geselecteerde substantieven moesten werkwoorden worden gezocht. Die
vind ik in de woordenboeken, dacht ik, en ik raadpleegde er vijf: De Grote Van Dale
(uitgebreid en uit het noorden), Verschueren (uitgebreid en uit het zuiden), De Grote
Koenen (een woordenboek uit een andere dan de Van Dalestal) en het Prisma
Handwoordenboek Nederlands (dat, naar verhouding, van alle woordenboeken de
meeste collocaties geeft). Omdat de macrostructuur van de grote tweetalige
woordenboeken van Van Dale voor het deel vreemde taal - Nederlands geen omkering
is van het deel Nederlands - vreemde taal maar uitgaat van buitenlands materiaal,
bekeek ik ook het Groot woordenboek Frans-Nederlands in de hoop dat ik via het
Frans Nederlandstalige verbindingen op het spoor zou komen (dus bijvoorbeeld via
promesse Nederlandse verbindingen met belofte).
Mijn langdurige en intensieve zoektocht in de genoemde woordenboeken heeft mij
tot de stellige overtuiging gebracht dat ze volkomen ongeschikt zijn als bron voor
collocatie- of leerderswoordenboeken en dat ze, los daarvan, voor wat de
niet-idiomatische vaste verbindingen betreft willekeurig, inconsequent en zeer
onvolledig zijn.
Dat willekeurige en inconsequente manifesteert zich in de eerste plaats als men
bekijkt hoe, bij collocaties, de informatie wordt gepresenteerd. Hausmann (1979),
daarin bijgevallen door Van Sterkenburg (1991a, 1993) onderscheidt bij collocaties
twee elementen: de ‘basis’ en de ‘collocator’. In een vonnis vellen is vonnis de basis
en vellen de collocator. In opzoek- of receptiewoordenboeken - en de vijf geciteerde
zijn dat allemaal - hoort de beschrijving te gaan van
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collocator naar basis: dus bij vellen moet men vonnis vinden. Afhankelijk van de
beschikbare ruimte kan de samensteller daarnaast ook nog kiezen voor een dubbele
opname: bij vellen en bij vonnis.
Bij de vijf door mij bestudeerde woordenboeken ontbreekt iedere verantwoording
van de plaatsing van de elementen die deel uitmaken van een vaste niet-idiomatische
verbinding. De samenstellers verklaren zich geen voor- of tegenstander van de door
Hausmann bepleite ordening. Ze zwijgen daarover en het resultaat is grote willekeur,
zowel binnen eenzelfde woordenboek als tussen de woordenboeken onderling.
Voorbeelden uit de Grote Van Dale. Bij oplopen staat verkoudheid, bij verkoudheid
geen oplopen. Bij vatten staat kou, bij kou staat vatten. Bij bedragen staat alleen
hoogte en kosten; bij hoogte en kosten staat niet bedragen; bij bevolking wel bedragen;
bij voeren geen gesprek, bij gesprek wel voeren; bij verlenen geen toestemming, bij
toestemming wel verlenen; gratie vragen staat alleen bij gratie, gratie verlenen staat
alleen bij verlenen; bij vragen staat de verbinding de aandacht vragen met daarachter
‘zie bij aandacht’, een verwijzing die bij honderden soortgelijke combinaties
ontbreekt.
Deze willekeur doet zich niet alleen voor ten aanzien van de plaats waar de delen
van de verbinding zijn opgenomen (bij basis, bij collocator of bij beide), maar ook
en meer nog als het gaat om al of geen vermelding van collocatoren (de verba).
Geen vermelding. Hoe is het mogelijk dat in een woordenboek als de Grote Van
Dale en in een land met duizenden stichtingen en verenigingen, het woord bestuur
(leidinggevende personen) met geen enkel verbum wordt gecombineerd. Dat wordt
toch gekozen, benoemd, gewijzigd, dat treedt toch aan, af, stapt op, blijft zitten, blijft
aan? Iets bevordert, bespoedigt, vertraagt de genezing die een bepaalde tijd duurt
en die op een bepaalde manier verloopt, maar geen van deze verba staat in Van Dale.
Toevallige missers? Daaraan ga je toch twijfelen als je ook geen enkel werkwoord
vindt bij, ik doe maar een greep, aanstelling (functie), depressie (weer), excursie,
gebit, hartaanval, inkomsten, milieu, schorsing, service (bij sport) en zendtijd,
frequente substantieven die allemaal veelvuldig voorkomen in combinatie met een
vast werkwoord(3).
Willekeurige vermelding: Dat is geen uitzondering, dat is regel. Wederom uit de
Grote Van Dale en uit talloos veel andere voorbeelden: Bij nadruk staat ligt op, niet
leggen op, bij accent staat leggen op, niet ligt op; bij gaan en wal staat aan wal gaan,
bij boord noch bij gaan staat aan boord gaan; bij waardeoordeel staat uitspreken,
bij oordeel ontbreekt dit verbum; aansteken wordt gevolgd door kaars, sigaar, vuur,
kachel, lamp, brand en mijn, aanmaken slechts door vuur en kachel. Appel,
sinaasappel, banaan, citroen, aardbei, abrikoos, bes en perzik krijgen geen enkele
verbale verbinding, peer heeft koken, stoven en bakken, druif lezen en persen, bij
kers komt men via het participium op inmaken en bij pruim, eveneens via het
participium, op drogen en stoven. En op hangen want zegt Van Dale: Jantje zag eens
pruimen hangen, o! als eieren zo groot. Mag men op grond van deze collocator
concluderen dat alle vruchten
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die Jantje ziet, hangen? Het lemma hangen geeft hierover geen uitsluitsel want daar
wordt geen enkele vrucht genoemd. Geplukt worden bessen en peren, geperst
aalbessen, citroenen en druiven en geschild appels, peren en amandelen. Ingemaakt
wordt alleen de abrikoos.
Sommige verbindingen komen voor in een letterlijke en een figuurlijke betekenis.
Ik kan mijn eigen boontjes doppen, maar ik kan ook de boontjes van de buurvrouw
doppen. Zowel in de uitdrukking als bij concreet gebruik is hier het verbum: doppen.
Geeft de Grote Van Dale in zo'n geval alleen de letterlijke combinatie, alleen de
figuurlijke of beide? Bij hart staan drie combinaties met kloppen: klopt van blijdschap,
kloppend hart, klopt warm voor. De letterlijke betekenis wordt niet gegeven (zijn
hart klopt onregelmatig). Bij pols vindt men slaat, klopt, jaagt. Op zijn tenen gaan
staan wordt gevolgd door ‘eigenlijk’ (om hoger te staan) en ‘figuurlijk’ (zich zeer
inspannen), idem bij iemand op de tenen trappen. De broek zakt bij Van Dale alleen
af in het momenteel zo geliefde: nou dan zakt mijn broek af en in Van Dale wordt
alleen een grote broek aangetrokken. Bij kous wordt gegeven aantrekken, uittrekken,
afzakken. Als de redenering is: een verbum dat in een figuurlijke combinatie optreedt,
wordt niet nog eens vermeld in de letterlijke betekenis, dan is de vraag waarom bij
broek uittrekken ontbreekt en waarom het in zijn broek doen zowel in letterlijke als
figuurlijke betekenis is opgenomen, zoals dat ook het geval is bij de bovenstaande
voorbeelden bij teen.
‘Iedere discussie over compleetheid doet Don-Quichotterig aan.’ Daarin heeft Van
Sterkenburg (1993) natuurlijk gelijk. Maar het gaat niet om compleetheid, het gaat
om willekeur en inconsistentie. Van deze inconsistentie zijn hierboven enige
voorbeelden gegeven. De categorie substantieven waarbij deze inconsistentie evenwel
het grootst is, is nog niet genoemd, te weten gewone dagelijkse vooral abstracte
substantieven met een hoge gebruiksfrequentie: woorden als invloed, kans,
medewerking, naam e.d.
Ter illustratie gesprek. Dat wordt in de Grote Van Dale verbonden met voeren,
zich mengen in, een andere wending geven aan, gaande houden, in gesprek zijn. Wat
is de filosofie achter dit armetierige rijtje? Niet: alleen de heel gewone verba (zie
een andere wending geven). Niet: alleen de minder gebruikelijke (zie voeren). Maar
als het stilistisch en semantisch spectrum kennelijk zo breed is, waarom ontbreken
dan aanvragen, aanknopen, beginnen, tot stand brengen, tot een - komen, gaande
zijn, in een - gewikkeld zijn, deelnemen aan, brengen op, onderbreken, voortzetten,
afbreken, weer opvatten, hervatten, afronden, beëindigen, afsluiten, een einde maken
aan, stokt, (ver)loopt (op een bepaalde manier), wil niet vlotten?
In mijn vast niet complete lijstje bij gesprek staan veel synoniemen. Dat is in de
Grote Van Dale niet ongewoon (zonde begaan, bedrijven, doen). Waarom staan ze
niet bij gesprek?
En wat doet de Grote Van Dale met de antoniemen? Bij voorsprong geeft hij
vergroten, niet verkleinen, de zon gaat op en gaat onder, een gewoonte wordt
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wel afgeleerd maar niet aangeleerd of aangenomen, een klok loopt voor en loopt
achter, schoenen worden aan- en uitgetrokken, maar handschoenen alleen
aangetrokken. Enzovoorts. Willekeur ook hier.
Bovenstaand lijstje met aanvullingen bij gesprek legt nog twee andere mankementen
bloot die karakteristiek zijn voor de manier waarop er in de Grote Van Dale met
vaste verbindingen wordt omgesprongen. In de eerste plaats wordt bij een verbinding
maar zelden de complete ‘cyclus’ gegeven. Het gesprek hierboven begint niet en
eindigt niet. De noodtoestand wordt wel aangekondigd, maar hij heerst niet en hij
wordt niet opgeheven. Het tweede euvel is de eenzijdige fixatie op het substantief in
een objectspositie of in een voorzetselbepaling en dus het ontbreken van aandacht
voor het substantief in een subjectspositie. Dat een gesprek op een bepaaide manier
verloopt of niet wil vlotten of stokt; dat een noodtoestand heerst; dat naast bruggen
die geslagen, opengedraaid en dichtgedraaid worden er ook bruggen zijn die ergens
liggen of die twee oevers verbinden, dat men niet slechts bewondering kan verdienen,
afdwingen, hebben en koesteren maar dat bewondering ook kan ontstaan, gewekt
worden, uit iets voortkomen, groeien, bekoelen en verdwijnen vindt de Grote Van
Dale niet vermeldenswaard. Waarom niet?
Hierboven ging het steeds om de Grote Van Dale. Maar in de andere door mij
bestudeerde woordenboeken is de chaos minstens zo groot. En omdat het hier gaat
om uitgebreide en gerespecteerde woordenboeken lijkt het mij niet vermetel dit
negatieve oordeel door te trekken naar alle Nederlandse algemene woordenboeken.
Of moet ik een uitzondering maken voor het Groot woordenboek hedendaags
Nederlands (verder HN) dat ik aanvankelijk niet bij mijn onderzoek had betrokken?
Immers, in zijn bespreking van de cd-rom-versie van dit woordenboek schrijft Beheydt
(1998): ‘De valentie, d.w.z. de verbindbaarheid met andere woorden is zeer uitgebreid
behandeld en de idiomatische en vaste verbindingen zijn talrijk.’ En in de inleiding
bij de tweede druk staat dat o.a. ten aanzien van ‘nieuwe combinaties’ de inhoud
‘aanmerkelijk verrijkt en verbeterd’ is en consistenter is gemaakt met betrekking tot
de behandeling van vaste verbindingen (p. 10).
De kwalificaties van Beheydt betekenen alleen iets als men HN vergelijkt met
andere woordenboeken. Voorstel, dat Beheydt als voorbeeld noemt, krijgt in HN vier
collocatoren: aanhouden, ter tafel brengen, doen en indienen. Is dat veel? Verschueren
heeft er zes, de Grote Van Dale acht, de Grote Koenen negen, het Prisma
Handwoordenboek veertien en mij kostte het weinig moeite dat laatste aantal uit te
breiden met ten minste nog twintig andere heel normale, veel gebruikte verba(4). Een
enkel voorbeeld bewijst natuurlijk weinig, maar wie de tijd neemt om HN met een
aantal andere woordenboeken te vergelijken, zal constateren dat de bovengenoemde
substantieven (bestuur, genezing enzovoorts) die in de vijf onderzochte
woordenboeken geen enkel verbum kregen ook in HN geen enkel verbum krijgen
(schorsing is in HN geen lemma) en zal moeten concluderen dat HN ook voor het
overige niet beter is dan de rest. Men moet
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zich daarbij niet laten misleiden door de behandeling van het trefwoord bal dat in
de inleiding wordt genoemd als een karakteristiek voorbeeld van de genoemde
aanmerkelijke verrijking en verbetering. Bal wordt opgetuigd met tien werkwoorden
te weten stiften, doodleggen, terugleggen, laten circuleren, lezen, laten spinnen,
achter de bal spelen, aan de voet houden en misslaan. Dat zijn er veel. Maar toch
vraag je je meteen af waarom het er niet meer zijn en ook waarom een bal gooien,
vangen en maken in de tweede druk gesneuveld zijn, als men ziet dat bij andere
substantieven zulke ‘gewone’ woorden heel normaal zijn (antwoord geven, gevaar
lopen, dorst hebben, vakantie krijgen) en als men in de inleiding leest dat de
beschreven woordenschat, naast meer gespecialiseerde termen, ‘de meest dagelijkse
termen’ van het Nederlands omvat.
Geen enkel woordenboek geeft een selectiecriterium voor de opgenomen of
weggelaten collocaties. De feitelijk vermelde verbindingen gaan, ook binnen een en
hetzelfde woordenboek, van heel gewoon (doen, maken, krijgen, laten) naar heel
ongewoon (een koe stiert, een draad inscharen, een vlag breken, de zeilen gorden).
Wanneer alle collocaties die binnen deze reikwijdte passen, consequent zouden
worden opgenomen en beschreven, wanneer dat mutatis mutandis ook zou gebeuren
voor de niet-verbale lexicale collocaties en wanneer ook de grammaticale collocaties
een consistente behandeling zouden krijgen, zou de omvang van de woordenboeken
vele malen groter worden. Dat hoeft niet, dat moet niet en dat kan niet. Wat wel zou
moeten is een evenwichtigere behandeling van de vaste verbindingen. Natuurlijk,
met ‘oetlul’, ‘een opkontje geven’ en veel ‘van dattum’ scoort een woordenboek
beter dan met saaie clichématige woordcombinaties. Maar de lexicograaf moet niet
alleen opleuken, hij moet ook omdenken en pijnpunten wegmasseren.
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Eindnoten:
(1) Het voert te ver om in dit artikel nader in te gaan op het probleem van selectiecriteria voor vaste
verbindingen. De woordenboeken zwijgen daarover en als ze erover spreken zijn de
uitgangspunten in de praktijk moeilijk toepasbaar. Dat geldt ook voor de ruim twintig
gerenommeerde Engelse, Duitse en Franse woordenboeken die ik raadpleegde. Ook aan
fraseologische woordenboeken zoals Dictionnaire explicatif et combinatoire du français
contemporain (I. Mel'cuk et al.), Die Sinn- und Sachverwanten Wörter. Wörter für den treffenden
Ausdruck (Duden), Wörterbuch zur Valenz und Distribution der Substantive
Sommerfelt/Schreiber) kan men geen onmiddellijk toepasbare selectiecriteria ontlenen. Hetzelfde
geldt voor de omvangrijke vakliteratuur. Nog het meeste houvast geeft The BBI Dictionary of
English Word Combinations (Benson, Benson, Ilson). Maar ook hier is de afbakening niet
probleemloos (zie noot 2).
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(2) Deze beperking treft men tot op zekere hoogte aan in Morton Benson, Evelyn Benson, Robert
Ilson, The BBI Dictionary of English Word Combinations (Amsterdam/Philadelphia: John
Benjamins Publishing Company, 1997): ‘Thus, we exclude many combinations with verbs such
as build, cause, cook, grow, make, manufacture, prepare, etc. Such verbs form an almost
limitless number of combinations ; such combination seem to be predictable on the basis of
the meaning of their component elements.’ (p. XXXI).
(3) Te denken valt hier aan de volgende werkwoorden:
aanstelling (benoeming): krijgen, hebben, geven, verlenen, aanbieden, vinden, aanvaarden,
aannemen, weigeren, verlengen, gaat in, eindigt op, loopt af; depressie (weer): nadert, komt
naderbij/dichterbij/blijft op afstand, drijft naar, trekt naar (weg), beweegt zich, ligt ergens,
bevindt zich ergens, verplaatst zich, neemt in betekenis toe/af, verdwijnt;
excursie: maken, op - gaan, op - zijn, houden, organiseren, ondernemen, verzorgen, leiden,
afgelasten, zich aanmelden/opgeven voor;
gebit: hebben, verzorgen, onderhouden, schoonmaken, reinigen, verwaarlozen, nakijken,
controleren, saneren;
hartaanval: krijgen, hebben, aan - bezwijken, overlijden;
inkomsten: begroten, zoeken, hebben, genieten, bedragen, vormen, met zich meebrengen, geven,
opleveren, opbrengen, verwerven, vloeien voort uit, komen uit/van, krijgen, verkrijgen,
ontvangen, met zich meebrengen, vergroten, bewaken, derven, mislopen, verliezen, kwijtraken,
ontnemen, stijgen, dalen, lopen terug, verminderen;
milieu: beheren, zorgen voor, beschermen, ontzien, sparen, verbeteren, aantasten, bederven,
beschadigen, schade toebrengen, verontreinigen, vervuilen, gaat achteruit; schorsing (van
personen): geven, krijgen, oplopen, tegen een - aanlopen, iem. wacht een -, tot een - leiden, volgt, opleggen, gaat in, loopt af, geldt voor..., opheffen, ongedaan maken, handhaven, intrekken,
uitzitten, verlengen;
service (bij sport): krijgen, hebben, (be)houden, verrichten, aan - zijn, verliezen, is in/uit, raakt
het net, gaat over, gaat naar, doorbreken, inslaan, uitslaan, retourneren, terugslaan, pareren;
zendtijd: aanvragen, vragen, kopen, huren, vorderen, (op)eisen, toekennen, toewijzen, geven,
verlenen, bieden, krijgen, verkrijgen, hebben, weigeren, intrekken, afstaan, verdelen, uitbreiden,
verminderen, gebruiken, besteden, inruimen, bedraagt.
(4) Mogelijke andere verbindingen bij voorstel:
inwachten, formuleren, uitwerken, aanhangig maken, in bespreking geven, behandelen, erdoor
jagen, doordrukken, doordrijven, ingaan op, uiteenzetten, ondersteunen, valt in goede aarde,
haalt het, in beraad houden, in de ijskast zetten, bijstellen, herzien, wijzigen, goedkeuren,
aannemen, overnemen, intrekken, afstemmen, verwerpen, afwijzen, torpederen, de grond in
boren, stuit af op, volgen, uitvoeren.
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Tweetalige Woordenboeken voor het Nederlands: het beleid van de
Commissie Lexicografische VertaalVoorzieningen (CLVV)
W. Martin en J. Ploeger (Den Haag)
Inleiding
In 1993 werd, in het kader van het GENT-akkoord(1), de Commissie Lexicografische
VertaalVoorzieningen (CLVV)(2) ingesteld, belast met het opstellen en uitwerken
van het tweetalige woordenboekbeleid met betrekking tot het Nederlands. Vooral
voor talen die buiten het rijtje vallen van de klassieke schooltalen ontbreekt het wel
eens aan degelijke tweetalige woordenboeken met het Nederlands als bron- of doeltaal,
zoals docenten Nederlands in het buitenland maar al te goed beseffen. Uitgevers
schrikken er namelijk al snel voor terug om een duur en tijdrovend karwei als het
samenstellen van een tweetalig woordenboek voor commercieel minder aantrekkelijke
talen te subsidiëren. Toch kan niet worden ontkend dat juist voor de positie van het
Nederlands in de buitenwereld de beschikbaarheid van hoogwaardige
vertaalwoordenboeken erg belangrijk is. Vooral daar waar de vrije markt faalt, is
een duidelijk gestructureerd beleid noodzakelijk. De CLVV heeft daarom, in opdracht
van de Nederlandse en Vlaamse minister van Onderwijs, een tweetalig
woordenboekbeleid uitgestippeld met duidelijke criteria en prioriteiten. Dit artikel
heeft tot doel een inzicht te verschaffen in de door de CLVV gevolgde aanpak, de
gebruikte infrastructuur en de beoogde resultaten.

Selectiecriteria
Als werkwijze voor het vaststellen van prioriteiten heeft de CLVV eerst een
geografische ruimte afgebakend en daarvoor de techniek van de concentrische cirkels
toegepast. In de eerste of middencirkel bevinden zich Nederland en Vlaanderen, het
gebied waarin Nederlands wordt gesproken, zij het dat ook hier andere talen,
waaronder deze van grote groepen migranten, zoals Turken en Marokkanen, worden
gesproken. Men kan hier dus niet van één, homogeen, taalgebied spreken. Daaromheen
bevindt zich een tweede cirkel die naar de Europese Unie en de (nationale) talen
binnen de EU verwijst. Een derde cirkel verwijst naar de Europese landen die de EU
omringen en waarvan er heel wat - zoals de voormalige Oostbloklanden - potentiële
EU-kandidaten zijn. De vierde cirkel ten slotte, heeft geen duidelijke afgrenzing en
omvat in feite alle overige landen en talen.
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Door op een dergelijke wijze talen in een gestructureerde geografische ruimte te
situeren en te groeperen en vervolgens hun relatie met het Nederlands aan de hand
van socio-demografische, economische, culturele en/of politieke indicatoren te
bepalen, konden op een beredeneerde en coherente wijze prioriteiten worden gesteld,
wat uiteindelijk leidde tot de volgende selectie (uiteraard kwamen talenparen waarvoor
al goede voorzieningen bestonden niet meer in aanmerking):
• binnen de eerste cirkel: Turks, Arabisch, Sranan;
• binnen de tweede cirkel: Zweeds, Italiaans, Deens, Nieuwgrieks, Portugees,
Fins;
• binnen de derde cirkel: Noors, Hongaars, Pools, Russisch, Tsjechisch, Estisch,
Roemeens;
• binnen de vierde cirkel: Indonesisch en Koreaans.
Zoals men kan merken, heeft geen enkele cirkel een absolute prioriteit, maar krijgen
bepaalde factoren, al naar gelang van de situering van een taal, meer gewicht. Zo
spelen socio-demografische factoren een sterke rol binnen de eerste cirkel,
economische en politieke binnen de tweede en derde, en culturele, politieke en
economische binnen de vierde cirkel. In het hierna volgende overzicht wordt
weergegeven welke projecten thans met CLVV-subsidie lopen en in welk stadium
van de redactie zij zich bevinden. (Het vraagteken bij Fins duidt erop dat er
onzekerheid bestaat omtrent het opstarten van het project.)
PROJECT 1997
1998
Zweeds-Nederlands gepubliceerd
v.v.

1999

2000

Italiaans-Nederlands
v.v.
Arabisch
(MSA)-Ned.
v.v.
Arabisch
(MSA)-Ned.
v.v.
(leerwoordenboek)
Turks-Nederlands
v.v.
Turks-Nederlands
v.v.
(leerwoordenboek)
Nederlands-Pools
Pools-Nederlands
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2001

Nederlands-Hongaars
Hongaars-Nederlands

in productie

Nederlands-Tsjechisch

gepubliceerd

Tsjechisch-Nederlands
Deens-Nederlands
v.v.
Fins-Nederlands
v.v.
Nieuwgrieks-Ned.
v.v.
Portugees-Nederlands
v.v.
Noors-Nederlands
v.v.
Russisch-Nederlands
Roemeens-Nederlands
v.v.
Estisch-Nederlands
v.v.
Sranan-Nederlands
v.v.
Koreaans-Nederlands
Nederlands-Indonesisch
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Woordenboekprojecten
Zoals uit het voorafgaande moge blijken, heeft de CLVV, in haar eerste termijn
(1993-1996), na een uitgebreide inventarisatie en evaluatie van bestaande
voorzieningen, prioriteringsprincipes vastgesteld, werkplannen gemaakt, een
programma ter goedkeuring opgesteld en projecten geëntameerd. Zonder overdrijven
kan men stellen dat, op het huidige ogenblik, bij de CLVV meer tweetalige
woordenboekprojecten lopen dan bij om het even welke uitgever in Nederland of
Vlaanderen. Het gaat in totaal om meer dan twintig projecten. De CLVV heeft dan
ook een logistieke infrastructuur moeten uitbouwen die contacten kan verzorgen met
overheden, uitvoerders, uitgevers, mogelijke co-financiers(3), gebruikers,
belangstellenden etc.
Met de projectleiders van de woordenboekprojecten heeft de CLVV afspraken
gemaakt over tijd en geld, die steeds zijn neergelegd in een overeenkomst, wat een
nieuwe werkwijze was voor een overheidscommissie - afwijkend van de vroeger
gehanteerde subsidievoorwaarden. Ook wordt er niet meer ‘voor niets’ gefinancierd.
Juist omdat het voor de overheid, c.q. voor uitvoerende organisaties als de Nederlandse
Taalunie en de CLVV, van belang is om ook werkelijk over basisvoorzieningen te
beschikken, vraagt de CLVV rechten over de te financieren woordenboekbestanden.
Dit varieert van overdracht van auteursrechten tot licentieregelingen.
In feite zijn de woordenboekprojecten die door de CLVV worden ondersteund zeer
verschillend van aard. Dit is begrijpelijk bij een dergelijk groot aantal. Ter illustratie
hiervan worden enkele projecten nader toegelicht.
Ten eerste is er een aantal projecten dat was gestagneerd voordat, of rond de tijd
dat, de CLVV met haar werk startte, bijvoorbeeld het project Italiaans. Binnen dit
woordenboekproject aan de UvA onder leiding van prof. dr. V. Lo Cascio, was reeds
gedeeltelijk een database Italiaans-Nederlands opgebouwd, van waaruit een
woordenboek Italiaans-Nederlands af te leiden was. Eerdere financiering, onder meer
vanuit het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, bleek niet voldoende om de
werkzaamheden af te ronden. Na onderhandelingen met de CLVV is het project sinds
1996 met CLVV-gelden verder aan de slag gegaan. Na omkering van het materiaal,
werd het rompbestand Nederlands-Italiaans gelegd tegen een uitgangsbestand van
Van Dale, die optreedt als uitgever voor Italiaans, en geredigeerd (zie Corda e.a.,
1998). De verwachte publicatiedatum ligt eind 1999/begin 2000.
Een ander voorbeeld van een project dat al was opgestart, is het project
Nederlands-Pools. Binnen de vakgroep neerlandistiek in Wroclaw werd al geruime
tijd door dr. J. Zielinski en dr. B. Rajman aan een woordenboek Nederlands-Pools
gewerkt. Echter, de gehanteerde werkwijze - het in tekstfiles van een eentalig
Nederlands woordenboek invoegen van vertalingen - bleek niet het gewenste resultaat
op te leveren. In overleg is besloten tot een nieuwe start met CLVV-gelden, op basis
van het Nederlandse deel uit een meer recent tweetalig woordenboekbestand, dat
aangeboden wordt onder een editor (redigeerpro-
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gramma) onder Windows. Het redactieteam heeft gepland het bestand eind 1999 af
te ronden. In deze groep horen ook de projecten Hongaars (H-N en N-H), Russisch
en Tsjechisch thuis.
Ten tweede zijn er projecten die van het nulpunt beginnen(4), en zonder
CLVV-uitgangsbestanden en/of CLVV-redigeerprogramma werken. Een voorbeeld
hiervan is het project Turks. Het aan de Universiteit Leiden, binnen de vakgroep
Talen en Culturen van het Islamitisch Midden-Oosten, opgestarte project heeft in de
eerste fase aan Turks corpusonderzoek gedaan. Turkse woorden in context zijn
vertaald naar het Nederlands en opgeslagen in een databank. Na lemmatisering
worden nu twee sets woordenboeken samengesteld, waarvan één een beperkte versie
is (tot 13.000 trefwoorden), bestemd voor middelbaar onderwijs. Het materiaal valt
op door de aard en keuze van het voorbeeldmateriaal, en doordat de trefwoorden
uitgebreider zijn beschreven dan in bestaande woordenboeken Turks. Naar
verwachting zullen deze woordenboeken einde 1999 op de markt verschijnen. Andere
vergelijkbare projecten zijn Zweeds(5), Arabisch (leenwoordenboek)(6),
Pools-Nederlands en Koreaans.
Ten derde zijn er de nieuwe projecten (alle overige) die, op een of andere wijze,
met de lexicografische infrastructuur van de CLVV werken. Die bestaat allereerst
uit het Referentiebestand Nederlands (RBN) en vervolgens uit het redigeerprogramma
(editor) OMBI. In wat volgt gaan we dieper op deze infrastructuur in.

Lexicografische infrastructuur: Referentiebestand Nederlands
Zoals een gedegen lexicaal bestand een noodzakelijk onderdeel van de
basisvoorzieningen van het Nederlands is om een goede positie (‘bereikbaarheid’)
van een taal binnen een meertalige context mogelijk te maken, zo ook is een dergelijk
bestand, - eenmaal opgebouwd -, zeer bruikbaar bij de opbouw van elke gewenste
tweetalige database met Nederlands als brontaal.
De aanzet tot het Referentiebestand Nederlands (RBN) werd om die laatste reden
gegeven. Het bleek dat de CLVV behoefte had aan een eigen multifunctioneel bestand
omdat er anders voor elk project een relatie met een uitgever moest worden aangegaan,
en omdat er voor sommige projecten hoge bedragen voor het gebruik werden
gevraagd. Op die manier zou tevens een monopoliepositie van bepaalde uitgevers
kunnen ontstaan, iets wat uiteraard niet wenselijk is. Inmiddels wordt het RBN in
een tiental woordenboekprojecten gebruikt.
Daarenboven kunnen, in principe, nu ook niet-geprioriteerde woordenboekprojecten
een beroep doen op het RBN-bestand. Aldus kan de CLVV, ook wanneer zij geen
financiële hulp kan bieden, woordenboekprojecten infrastructureel ondersteunen,
mits aan bepaalde condities is voldaan(7). Op het ogenblik telt het RBN ongeveer
45.000 trefwoorden met een zeer uitgebreide en vooral expliciete(8) morfologische,
syntactische, collocationele, semantische en pragmatische beschrijving. Het RBN is
ook rijk aan hedendaagse, grotendeels uit corpora geselecteerde voorbeelden(9), zie
hieronder het (sterk vereen-
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voudigde) lemma lamp.
lamp (znw) (-en; de; mf)
1 omhulsel met lichtbron (kap/omhulsel met een kunstmatige lichtbron
onder/in)
een staande lamp
olie/petroleum in de lamp doen
boven de tafel hangt een lamp
de lamp uitdoen
de lamp aandoen
het is huilen met de lamp voorover
met een lampje te zoeken zijn
tegen de lamp lopen
2 peertje (gloeilamp)
een lamp uitdraaien/losdraaien
de lamp doet het niet
een nieuwe lamp indraaien
een lampje vervangen
er gaat een lampje branden
In feite bevat het RBN veel meer informatie dan hierboven wordt weergegeven. Zo
wordt per voorbeeld het type opgegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
vrije en vaste verbindingen en bij deze laatste worden weer vijf subcategorieën
onderscheiden(10). Zo zijn bijvoorbeeld ‘olie/petroleum in de lamp doen’ en ‘boven
de tafel hangt een lamp’ vrije verbindingen. Daarentegen zijn ‘een staande lamp’ en
‘de lamp uitdoen/aandoen’ collocaties of vaste(re) verbindingen en zijn ‘het is huilen
met de lamp voorover’, ‘met een lampje te zoeken zijn’ en ‘tegen de lamp lopen’
idiomen. Het is evident dat de lexicografische teams zelf hun keuze (o.m. in functie
van contrastieve relevantie) dienen te bepalen en dat het RBN bij het vertalen dus
nooit als een ‘blind’ invulformulier kan worden gebruikt. Echter, dankzij de aanwezige
typologie kunnen vrije voorbeelden bijvoorbeeld by default, standaard, onvertaald
blijven en later in het woordenboek ook niet worden afgedrukt, tenzij men de default
wenst te overrulen, iets wat zeer makkelijk kan bij het gebruik van OMBI, een ander
stuk lexicografisch gereedschap dat de CLVV ter beschikking stelt. Ondertussen zal
duidelijk zijn geworden dat het RBN, juist door zijn overwogen en genuanceerde
keuze van voorbeelden, ook binnen een monolinguaal kader kan functioneren,
bijvoorbeeld in een NT-2-context.

OMBI
Bij de meeste woordenboekprojecten die met het RBN werken, wordt het bestand
onder OMBI (acroniem voor omkeerbare bilinguale bestanden) aangeboden. Dat wil
zeggen dat het RBN als computerbestand samen met de editor OMBI wordt
aangeboden en in het programma kan worden opgeroepen. Zoals
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de meeste editors of redigeerprogramma's leidt OMBI de woordenboekredacteur bij
het aanmaken van een consistente woordenboektekst. Wat OMBI echter zo bijzonder
maakt, is dat het probeert bij de aanmaak van het woordenboek A-B (bijv.
Nederlands-Portugees) tevens alle informatie te verzamelen voor een zo nauwkeurig
mogelijke omkering van het bestand resulterend in B-A zonder dat dit een enorme
hoeveelheid pre-editing met zich meebrengt(11).
Het zou ons te ver voeren de volledige werking van OMBI uit te leggen, daarvoor
verwijzen wij naar de OMBI-User Manual (Van Elswijk e.a., 1997). Wij mogen hier
volstaan met de vermelding dat wat OMBI vraagt in feite op het volgende neerkomt:
niet een woord wordt in het Nederlands vertaald met een woord in een andere taal,
maar een woord in een bepaalde betekenis in het Nederlands wordt verbonden met
een woord in een bepaalde betekenis in een andere taal. De verbinding (i.p.v.
vertaling) wordt expliciet gemaakt door middel van vier parameters:
lexicaliseringsgraad, conceptuele equivalentiegraad, pragmatisch(e) gelijkenis/verschil
en variant-status.
De waarden die deze parameters krijgen, bepalen of en, zo ja, hoe er zal worden
omgekeerd (zie Martin - Tamm 1996 voor de nodige informatie ter zake). Het resultaat
mag spectaculair worden genoemd: wat OMBI biedt, is, uitgaande van A-B, een
woordenboekartikel voor de richting B-A waarbij nog slechts een geringe mate van
post-editing nodig is. Het onderstaand voorbeeld - een experiment met input uit de
Franse Van Dale Nederlands-Frans illustreert dit(12). Terwijl er aan het woordenboek
wordt gewerkt, wordt, tezelfdertijd, volledig automatisch, een gestructureerd
woordenboek Frans-Nederlands opgebouwd. Het resultaat voor een woord als écriture
bijvoorbeeld is het volgende door OMBI geredigeerde artikel Frans-Nederlands op
basis van input Nederlands-Frans.
écriture <noun> 1. bible Schrift a. l'Ecriture sainte de Heilige Schrift, het
boek Gods, het Boek der Boeken b. les Saintes Ecritures de Heilige Schrift,
het boek Gods, het Boek der Boeken c. citer toujours des passages des
Ecritures altijd plaatsen uit de Schrift aanhalen d. passage de l'Ecriture
bijbelplaats e. texte de l'Ecriture bijbel-tekst 2. signes schrift a. écriture
idéographique beeldschrift b. écriture pictographique beeldschrift c. écriture
chiffrée cijferschrift, geheimschrift d. écriture en chiffres cijferschrift e.
écriture phonétique fonetisch schrift f. écriture secrète geheimschrift g.
l'écriture Arabe het Arabische schrift 3. type de caractère schrift a. écriture
script blokschrift b. écriture couchée schuinschrift c. écriture anglaise
schuinschrift d. écriture en miroir spiegelschrift e. écriture spéculaire
spiegelschrift f. écriture droite steilschrift 4. la comptabilité [adm.] a.
tenir les écritures boekhouden, de boekhouding doen, de boekhouding
voeren b. les écritures de koopmansboeken c. les écritures comptables de
koopmansboeken 5. document, écrit a. faire des faux en écriture valsheid
in geschrift(e) plegen b. employé aux écritures klerk 6. manière
personnelle d'écrire handschrift, schrift a. écriture de chat hanepoot b.
écriture ronde rond schrift c. écriture féminine vrouwelijk schrift d. écriture
frappante sprekend schrift e. écriture très lisible duidelijk leesbaar schrift
f. avoir une belle écriture een fraaie hand schrijven g. une écriture nette
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een duidelijk handschrift h. une écriture illisible een onleesbaar handschrift
i. une écriture déformée een verdraaid handschrift 7. l'action d'écrire
schrift.
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Zoals blijkt, kan men stellen dat OMBI een project de mogelijkheid biedt om op een
efficiënte en kostenbesparende wijze woordenboekbestanden in beide richtingen op
te bouwen. Doordat OMBI aan de redacteur-vertaler vraagt om ook zijn
doeltaalinformatie (de vertaalinformatie) volledig te beschrijven, is het mogelijk dat
OMBI de vertaalrelatie analyseert, en op basis van de gegeven regels bepaalt of
bepaalde relaties al dan niet omkeerbaar zijn. Dit betekent dat in het omkeerbestand
alleen bruikbaar materiaal staat. Redactie van de omkering (post-editing) betekent
dan ook voornamelijk aanvulling van de hiaten die er nog zijn in de omkering,
verplaatsen van stukken informatie en schrappen van bepaalde delen (zie voorbeeld
écriture hieronder)(13). Met deze functionaliteit is OMBI uniek in zijn soort.
OMBI-output na post-editing
écriture <n.> <f.> 1. manière personnelle d'écrire handschrift, schrift
a. avoir une belle écriture een fraaie hand schrijven b. écriture ronde rond
schrift c. écriture féminine vrouwelijk schrift d. écriture frappante sprekend
schrift e. écriture très lisible duidelijk leesbaar schrift f. une écriture illisible
een onleesbaar handschrift g. une écriture nette een duidelijk handschrift
h. une écriture déformée een verdraaid handschrift i. écriture de chat
hanepoot 2. signes schrift a. l'écriture Arabe het Arabische schrift b.
écriture chiffrée cijferschrift, geheimschrift c. écriture en chiffres
cijferschrift d. écriture secrète geheimschrift e. écriture phonétique fonetisch
schrift f. écriture idéographique beeldschrift g. écriture pictographique
beeldschrift 3. type de caractère schrift a. écriture script blokschrift b.
écriture couchée schuinschrift c. écriture anglaise schuinschrift d. écriture
droite steilschrift e. écriture spéculaire spiegelschrift f. écriture en miroir
spiegelschrift 4. l'action d'écrire schrift 5. document, écrit a. faire des
faux en écriture valsheid in geschrift(e) plegen b. employé aux écritures
klerk c. écriture publique authentieke akte d. écriture privée onderhandse
akte 6. la comptabilité [adm.] a. les écritures de koopmansboeken b. les
écritures comptables de koopmansboeken c. tenir les écritures boekhouden,
de boekhouding doen d. passer une écriture een boeking maken e. écriture
passée au débit boeking aan de debetzijde f. écriture passée au crédit
boeking aan de creditzijde 7. bible Schrift a. l'Ecriture sainte de Heilige
Schrift, het boek Gods, het Boek der Boeken b. les Saintes Ecritures de
Heilige Schrift, het boek Gods, het Boek der Boeken c. passage de l'Ecriture
bijbelplaats d. texte de l'Ecriture bijbeltekst.

Het CLVV-gedachtegoed en de EU
Het programma van concrete woordenboekprojecten waaraan de CLVV bezig is
uitvoering te geven en de daarmee samenhangende infrastructuur, heeft ook de
aandacht gewekt bij de EU-instanties. Ook hier zou men willen komen tot een
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coherent, anticiperend en economisch verantwoord beleid ten aanzien van interlinguale
lexicale voorzieningen binnen de EU(14).
In dit opzicht is de CLVV gevraagd in samenwerking met het IMS, het Institut
für Maschinelle Sprachverarbeitung und Computerlinguistik, Stuttgart, een
haalbaarheidsstudie uit te voeren naar de constructie van tweetalige woorden-
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boeken voor de EU-talen. Het model en de aanpak die in deze studie worden
gepresenteerd, verwijzen zeer sterk naar het CLVV-gedachtegoed. Ook hier wordt
gewerkt met referentiebestanden per taal die onderling verbindbaar zijn (linkable
reference lexicons), en van waaruit diverse producten afleidbaar zijn (o.m. tweetalige
woordenboeken). Hetzelfde geldt voor het te gebruiken gereedschap. In Europees
verband en ook daarbuiten, denk aan de situatie in Zuid-Afrika waar men eveneens
met een multilinguale context wordt geconfronteerd, is de conclusie dat editors à la
OMBI op een kwalitatief én economisch verantwoorde manier het probleem van
lexical resources mee kunnen helpen oplossen. Dit geldt des te meer omdat
OMBI-achtige editors ons niet alleen in staat stellen nauwkeurig om te keren, maar
ook bij koppeling met een of meer andere (verwante) talen, uit twee taalparen,
bijvoorbeeld Nederlands-Portugees v.v. en Nederlands-Nieuwgrieks v.v., een derde
taalpaar, i.c. Portugees-Nieuwgrieks, kunnen afleiden. In de voornoemde
haalbaarheidsstudie heeft de CLVV, samen met het IMS, hiervoor het zogenoemde
hub-and-spoke model voorgesteld, waarbij gegeven de directe links tussen de talen
A-B en B-C, de links tussen A en C worden berekend en afgeleid (in dit laatste geval
fungeert B als hub, en fungeren A en C als spokes). Voor meer uitleg ter zake
verwijzen we naar bovengenoemde studie, zie Martin - Heid 1998(15).

Besluit
Met de instelling van de CLVV hebben de Nederlandse en Vlaamse overheden op
het terrein van tweetalige woordenboeken gekozen voor een actief, planmatig en
coherent beleid in plaats van voor geïsoleerde adhoc acties. Overigens dient men
zich, in dit verband, woordenboeken niet al te letterlijk voor te stellen: wat wordt
ontwikkeld, zijn tweetalige lexicale bestanden van waaruit onder meer woordenboeken
(zonder verdere extra tussenkomst) moeten kunnen worden afgeleid. De instelling
van een commissie als de CLVV, die over de nodige middelen en autonomie beschikt,
is overigens uniek in zijn soort en vervult in dit opzicht een modelfunctie voor zowel
(andere) nationale als supranationale overheden, zoals de EU.
Bij de uitvoering van haar ambitieuze programma heeft de CLVV, waar wenselijk
en nuttig, gekozen voor algemene en generische oplossingen zodat ook na haar
opheffing data, infrastructuur en beleidsinstrumenten aanwezig zullen blijven waarmee
verder kan worden gewerkt. Uiteraard hoopt de CLVV dat dit beleid niet alleen op
de langere termijn zijn vruchten zal afwerpen, maar
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dat ook binnenkort een continue stroom van resultaten aan de gebruikers zowel intra
als extra muros zal kunnen worden aangeboden.
Voor verdere informatie over de CLVV, haar activiteiten en infrastructuur kunt u
terecht bij mevrouw drs. Ilse van Bladel, secretaris CLVV. Per e-mail: clvv@ntu.nl
of per adres: CLVV, Nederlandse Taalunie, Postbus 10595, 2501 HN Den Haag,
Nederland, telefoon: (0031) 070-346.95.48, fax: (0031) 070-365.98.18.
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Eindnoten:
(1) GENT staat voor ‘Gehele Europees Nederlandse Taalgebied’. Het actieprogramma GENT had
tot doel de structurele samenwerking op het gebied van het hoger onderwijs en wetenschappelijke
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(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

(9)

(10)
(11)

(12)

(13)

onderzoek tussen Nederland en Vlaanderen te verbeteren. Het ontwikkelen van een gezamenlijk
woordenboekbeleid stond hierbij eveneens op de agenda (zie Gent 1992: 21-22).
Thans bestaat de Commissie uit de volgende leden: Prof. dr. G. Laureys (Universiteit Gent),
Prof. dr. W. Martin (voorzitter, VU Amsterdam), Prof. dr. T. Naaijkens (Universiteit Utrecht
en KU Nijmegen), Prof. dr. W. Smedts (KU Leuven), Prof. em. dr. W. Zwanenburg (Universiteit
Utrecht). Als secretaris is aangesteld mevr. drs. I. van Bladel. Als waarnemers voor de
Nederlandse Taalunie (NTU) fungeren mevr. lic. E. d'Halleweyn en Prof. dr. K. Jaspaert. De
commissie kreeg een eerste ambtstermijn van drie jaar toegewezen (1 maart 1993 - 28 februari
1996), waarop, na evaluatie van de werkzaamheden, een tweede ambtsperiode van vier jaar
volgde (tot en met eind februari 2000). Vervolgens is er een periode van ongeveer een jaar
voorzien met uitdovende activiteiten voor de Commissie in haar huidige vorm en een overdracht
van de materiële en immateriële infrastructuur aan de NTU.
De CLVV streeft, in principe, naar financiële matching door het partnerland. Dat is bijvoorbeeld
het geval voor Denemarken. In andere gevallen, bijvoorbeeld Finland, Portugal en Griekenland
is er sprake van een financiële participatie, maar geen 50-50 matching. In nog andere gevallen
is financiële inbreng door het partnerland niet mogelijk. Tot nu toe beschikt de CLVV over een
bedrag van ruim twee miljoen gulden aan externe financiering, naast elf miljoen gulden aan
eigen middelen.
Voor projecten uit deze en de volgende groep werd in de regel een oproep tot het indienen van
projectvoorstellen geplaatst. Na evaluatie kon dan al of niet tot toewijzing van een project
worden besloten.
In het geval Zweeds ging het om een lopend project waarvoor, bij de instelling van de CLVV,
een deel van de CLVV-gelden werd geoormerkt.
Voor Turks en Arabisch is, gezien de doelgroepen, naast een groter (vertaal)woordenboek, ook
een kleiner (leer)woordenboek voorzien. Voor Arabisch wordt het groot woordenboek in
Nijmegen (vakgroep Talen en Culturen van het Midden-Oosten) gemaakt, het klein woordenboek
in Leuven (Instituut voor Levende Talen). De CLVV heeft in dit verband een studie naar het
verband tussen algemene vertaalwoordenboeken en leerwoordenboeken laten uitvoeren (zie C.
Augusto e.a. 1995).
Voorlegging van een haalbaar projectvoorstel is, uiteraard, een conditio sine qua non. Voor
meer informatie kan men zich wenden tot de huidige secretaris, mevr. drs. I. van Bladel.
Die explicietheid heeft te maken met het feit dat het RBN van meet af aan is gedacht als een
multifunctioneel lexicon dat zowel bij lexicografische toepassingen als bij toepassingen op het
gebied van natuurlijke-taalverwerking inzetbaar moet kunnen zijn. Daarenboven impliceert
deze multifunctionaliteit ook de mogelijkheid tot het afleiden van specifieke derivaten.
Als empirische basis voor de beschrijving van het Nederlandse lexicon fungeerde o.m. het 38
Miljoen-Corpus van het INL (zie Kruyt 1997). De samenstelling en uitwerking van het RBN
berustte bij een consortium bestaande uit de vakgroep Nederlands (KU Leuven), het Instituut
Nederlandse Lexicologie (INL, Leiden), het Onderzoeksinstituut Taal en Spraak (OTS, thans
UIL, Universiteit Utrecht) en de Onderzoeksgroep Lexicologie (VU, Amsterdam). Deze laatste
fungeerde tevens als coördinator.
Zie hiervoor Martin - Demeersseman - Maks 1998, p. 40.
Met pre-editing wordt hier bedoeld de extra informatie die OMBI vraagt over de doeltaal-items.
Zo relateert OMBI op betekenis- en niet op vormniveau. De betekenis van een lexicaal item
moet dus (bijvoorbeeld door middel van een betekenisresumé) worden weergegeven (cf. infra
bij voorbeeld ‘écriture’).
Het voorbeeld is ontleend aan de doctoraalscriptie van M. in 't Groen (M. in 't Groen, 1998).
Hierin wordt de werking van OMBI zowel kwalitatief als kwantitatief geëvalueerd. De input
(Nederlandse woorden/voorbeelden e.d. met hun Franse equivalenten) is volledig, zonder enige
wijziging, uit het Nederlands-Franse deel van Van Dale overgenomen (Van Dale
Nederlands-Frans, 1991). De output (Frans-Nederlands) is automatisch gegenereerd. Zoals men
kan merken, worden de betekenissen van het Franse woord doorlopend genummerd en door
een kort betekenisresumé (in het Frans) weergegeven, waarna een of meer vertalingen volgen.
De verbindingen/voorbeelden worden door letters voorafgegaan en zijn onder de desbetreffende
betekenis gerangschikt. OMBI biedt de mogelijkheid tot een andere lay-out dan de hier
gepresenteerde. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de bovengenoemde scriptie.
Uiteraard zal een omkering A-B nooit zonder enige ‘post-editing’ een correct resultaat B-A
kunnen opleveren, al was het maar omdat taalspecifieke lexicaliseringen voor B niet in A(-B)
zullen voorkomen en dus ook niet in de omkering ervan.

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1999

(14) Op het huidige ogenblik zijn er 11 officiële talen in de EU. Dit levert een totaal op van 55
verschillende talenparen, wat neerkomt op 110 verschillende woordenboeken als men met de
twee richtingen rekening houdt en bidirectionele woordenboeken aanmaakt (woordenboeken
die voor beide doelgroepen - sprekers van de bron- en sprekers van de doeltaal - tezelfdertijd
kunnen worden gebruikt). Als men functie en doelgroep gescheiden wil houden, zijn er per
taalpaar vier woordenboeken nodig. De uitbreiding van de EU en de verbinding met andere
(dan EU-)talen leidt al snel tot een combinatorische explosie.
(15) De term ‘hub-and-spoke’ is ontleend aan de Amerikaanse luchtvaart waar heel vaak bepaalde
locaties (spokes/spaken) niet direct met elkaar worden verbonden, maar via een hub
(naaf)-luchthaven.
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Veldboeket
Een inventarisatie van het Nederlands als vreemde taal aan
universiteiten
Sebastian Fuchs, Alice van Kalsbeek (Amsterdam)
In 1998, kort na de oprichting van het Steunpunt Nederlands als vreemde taal hebben
wij (medewerkers van het Steunpunt) vragenlijsten rondgestuurd aan alle universitaire
instellingen buiten het taalgebied waar Nederlands wordt onderwezen. Het doel was
zo veel mogelijk informatie te verkrijgen over de organisatie en inhoud van het
onderwijs en over bestaande expertise en behoeften.
Er zijn twee verschillende lijsten verstuurd, een aan docenten en een aan directeuren
van instituten/afdelingen. Twee maanden na het versturen van de lijsten hebben alle
ontvangers een reminder gehad. De totale respons was 35%.
In dit artikel geven we de belangrijkste resultaten weer van de enquête onder docenten.
Waar relevant zijn gegevens uit de vragenlijst aan instituten toegevoegd(1). De
algemene gegevens over docenten betreffen dus 184 docenten. De meeste gegevens
hebben echter betrekking op docenten taalvaardigheid (148). Zij vormen de grootste
groep en belangrijkste doelgroep van deze enquête.
De resultaten weerspiegelen de diversiteit in de wereld van het Nederlands als
vreemde taal. Ze geven geen exacte beschrijving van het veld, daarvoor waren veel
antwoorden te verschillend (of juist te homogeen). Ze vormen veeleer een boeket
dat aangeeft welke soorten er het meest voorkomen.

1 Vakgebieden
De studie Nederlands is niet aan iedere universiteit buiten Nederland en Vlaanderen
op dezelfde manier georganiseerd, maar bestaat over het algemeen uit de volgende
vakken: taalvaardigheid(2), taalkunde, letterkunde, cultuurkunde (‘kennis van land en
volk’), tolken/vertalen, didactiek en vaktaal (onder andere bronnentaal, economisch
Nederlands). We hebben deze verdeling in vakken aangehouden bij de meeste vragen.

1.1 Onderwijs en onderzoek
De eerste vraag aan de docenten luidde: Welke lessen verzorgt u?
Tabel 1 laat zien dat ruim driekwart van de docenten (79%) lessen taalvaardigheid
geeft. Bijna de helft (49%) onderwijst cultuurkunde. Dat lijkt eenvoudig te verklaren
uit het feit dat iedere student met het leren van de taal en de cultuur moet beginnen.
De meeste instituten verzorgen een opleiding Nederlands als bijvak (73%) of algemene
cursussen Nederlands (73%) (zie tabel 2). Daar zullen dus relatief veel ‘beginners’
voorkomen onder de studenten Nederlands. Ongeveer een derde van de bevraagde
instituten biedt Nederlands als hoofdvak aan. Voor

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1999

35
de hoofdvakstudenten blijft taalvaardigheid ook na het verwerven van een basiskennis
van het Nederlands, een belangrijk vak.
Dat minder docenten cultuurkunde onderwijzen dan taalvaardigheid is een indicatie
dat deze twee vakken vaak gescheiden worden onderwezen.
Slechts een gering aantal studenten krijgt colleges didactiek, als we het aantal
docenten beschouwen dat dit vak onderwijst (15). Dit kan verklaard worden uit het
feit dat alleen in Wallonië, Frankrijk en Duitsland universitaire opleidingen tot docent
Nederlands zijn. Didactiek als vak binnen een reguliere studierichting Nederlands
komt nauwelijks voor.

Tabel 1: Vakkenpakket van de docenten
Vak

Didactiek

Aantal en percentage docenten dat het Aantal docenten dat
alleen dit vak
vak onderwijst (max = 184(3))
onderwijst
15
8%
0

Cultuurkunde

94

51%

2

Letterkunde

69

38%

10

Taalkunde

51

28%

6

Taalvaardigheid

146

79%

23

Tolken, vertalen

53

29%

1

Vaktaal

26

14%

0

Tabel 2: Opleidingsaanbod van de instituten
Opleiding

Aantal en percentage instituten dat de opleiding
verzorgt (max = 89)
Nederlands als hoofdvak 31
35%
Nederlands als bijvak

65

73%

Tolk/vertalen

8

9%

Vakopleiding in het
Nederlands

3

3%

Nederlands als onderdeel 15
van vakopleiding

17%

Algemene cursussen

65

73%

Geen antwoord

5

6%

Uit het antwoord op vraag 1 kan ook afgeleid worden voor hoeveel vakken docenten
het onderwijs verzorgen. De resultaten zijn in tabel 3 te zien. Ruim driekwart van
de docenten (77%) verzorgt meerdere onderdelen van het lesprogramma. Daarvan
geven de meeste twee vakken. De meest voorkomende combinaties zijn:
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taalvaardigheid en cultuurkunde (82 docenten) en taalvaardigheid en letterkunde
(46). Eenmansposten waar alle vakken worden onderwezen zijn aan het uitsterven.
De doorsnee docent Nederlands als vreemde taal geeft taalvaardigheid met een of
twee andere vakken.

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1999

36

Tabel 3: Aantal vakken dat docenten onderwijzen
Vakken
Eén vak

Aantal en percentage docenten dat zoveel vakken
onderwijst (max = 148(4))
42
28%

Twee vakken

46

31%

Drie vakken

27

18%

Vier of meer vakken

32

22%

Alle vakken

1

0.6%

Van de 89 instituten die aan de enquête hebben meegewerkt, verzorgt de helft (45)
onderwijs en onderzoek, de overige 43 verzorgen alleen onderwijs. Voor een
vergelijking van de taken van de docenten met de aandachtsgebieden van de instituten,
bekijken we een overzicht van onderzoeksonderwerpen (tabel 4)(4). Letterkunde en
taalkunde vormen de favoriete onderzoeksgebieden, vertaalwetenschap en didactiek
komen het minst voor. We constateren dat de belangrijkste taak van het overgrote
deel van docenten bestaat uit het onderwijzen van taalvaardigheid en cultuurkunde,
terwijl het meeste onderzoek gedaan wordt op het gebied van taalkunde en letterkunde.

Tabel 4: Onderzoeksonderwerpen
Vakgebied
Didactiek van het NL

Aantal en percentage instituten dat onderzoek doet op
dat vakgebied (max = 89)
15
17%

Cultuurkunde

20

22%

Letterkunde

50

56%

Taalkunde

53

60%

Vertaalwetenschap

15

17%

1.2 Samenvatting
1. Het feit dat het merendeel van de docenten taalvaardigheid onderwijst in
combinatie met een ander vak (cultuurkunde, letterkunde), pleit er naar onze
mening voor deze vakken geïntegreerd aan te bieden. Literaire teksten kunnen
al vrij snel in het taalleerproces als lesmateriaal worden ingezet, en culturele
aspecten zijn zo onlosmakelijk verbonden met taal dat ze voortdurend aan de
orde dienen te komen.
2. Onderzoek naar taalleerprocessen en naar de praktijk van het onderwijs vormen
een klein gedeelte van alle onderzoek op het gebied van het Nederlands als
vreemde taal. Het accent ligt bij onderzoek op taalkunde en letterkunde, terwijl
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de belangrijkste onderwijstaak bestaat uit het geven van taalvaardigheid (vaak
in combinatie met cultuurkunde of letterkunde). De onderzoeksgebieden van
de meeste onderzochte instituten corresponderen dus niet met de taken van de
docenten.
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Onze indruk was dat ook op colloquia en in tijdschriften over het Nederlands als
vreemde taal de meeste aandacht gaat naar de theoretisch taalkundige en letterkundige
onderwerpen. Een kleine analyse van enkele jaargangen van tijdschriften en de
handelingen van het IVN-colloquium uit 1997 Nederlands 200 jaar later, bevestigt
die indruk.
Van Neerlandica extra Muros (NEM), het Tijdskrif vir Nederlands en Afrikaans
(T.N&A), Dutch Crossing en nachbarsprache niederländisch (nn) hebben we vier
achtereenvolgende nummers bekeken van recente jaargangen (niet ouder dan 1996)
en de artikelen gerubriceerd. Tabel 5 laat zien dat nn een vrij evenwichtige verhouding
tussen de verschillende vakken nastreeft. In de overige tijdschriften krijgt letterkunde
veruit de meeste aandacht(5).

Tabel 5: Inhoud tijdschriften naar vakgebied
Vakken

NEM

T.N&A

Didactiek/Taalverwerving 3

1

Dutch
Crossing
0

nn

Handelingen

3

1

Cultuurkunde 5

0

5

4

0

Letterkunde 23

20

11

4

13

Taalkunde

6

1

1

3

12

Tolken,
vertalen

1

1

0

0

0

Vaktaal

0

0

0

0

4

Overige*

0

3

6

2

2

2 Leermiddelen
Dit onderdeel van de vragenlijst bevatte vragen naar het gebruik van leergangen,
overig lesmateriaal, hulpmiddelen en zelf ontwikkeld materiaal. Ten slotte werd de
behoefte aan nieuw lesmateriaal geïnventariseerd.

2.1 Gebruik
Tabel 6 laat zien dat vrijwel iedereen (99%) met bestaande leergangen werkt, maar
daarnaast zelf materiaal ontwikkelt.

*

Onder ‘overige’ vallen onder andere artikelen over taalpolitiek, ICT, (taal)geschiedenis,
etnografie.
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Tabel 6: Gebruik lesmaterialen Nederlands als vreemde taal
Lesmateriaal
Alleen zelfgemaakt
materiaal

Aantal en percentage docenten dat het materiaal
gebruikt (max = 148)
2
1%

Leergang + eigen materiaal 145

99%

Grammatica

140

96%

Woordenboek

133

91%
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De meeste docenten die met een leergang werken, gebruiken daarvoor een leergang
die niet specifiek voor het Nederlands als vreemde taal is gemaakt (zie tabel 7). Onder
de meest genoemde leergangen is alleen het materiaal van Langenscheidt specifiek
nvt-materiaal (voor Duitstaligen). Bijna de helft van de docenten gebruikt Code
Nederlands.
Het hardnekkige verschijnsel dat men meer basisleergangen naast elkaar gebruikt
in het vreemdetalenonderwijs, doet zich ook onder nvt-docenten voor. Het is niet
duidelijk waarom. De genoemde leergangen(7) zijn namelijk alle geïntegreerde
leergangen die een ‘totaalpakket’ aanbieden van vaardigheden, grammatica en
basiswoordenschat. Gebruik van meer basisleergangen tegelijkertijd kan dan slechts
‘meer van hetzelfde’ bieden. De vraag is of dat voor de doelgroep (hoog-opgeleiden)
nodig en nuttig is.

Tabel 7: Overzicht van gebruikte leergangen*
Leergang
Code Nederlands

Aantal en percentage docenten dat met de leergang
werkt (max = 148)
72
49%

Nederlands voor
buitenlanders (Delft)

23

16%

Help

43

30%

Langenscheidt (één van de 6
cursussen)

4%

Levend Nederlands

15

10%

Vanzelfsprekend

9

6%

We hebben geen gegevens over de motieven die de keuzes voor bovenstaande
NT2-leergangen bepalen, maar we kunnen ons wel wagen aan een interpretatie. Naar
onze mening zijn de volgende kenmerken van NT2-leergangen bepalend voor succes
buiten het taalgebied:
- Ze sluiten qua niveau aan bij de doelgroep van de bevraagde docenten: hoog
opgeleide anderstaligen die Nederlands willen leren.
- Nu de equivalering van het Staatsexamen NT2 en het Certificaatsexamen een
feit is, kunnen ook NT2-leergangen voorbereiden op het Certificaat Nederlands
als vreemde taal.
- Help en Code Nederlands en Vanzelfsprekend bevatten veel authentiek materiaal
met illustraties, waarin de Nederlandse respectievelijk Vlaamse samenleving
in haar alledaagsheid goed te proeven valt. Voor de studenten in het buitenland
is dat een voordeel.
- De meeste NT2-leergangen zijn voor grote doelgroepen ontwikkeld, waardoor
een zekere tot grote mate van professionaliteit is gewaarborgd.

*

Alleen leergangen die meer dan vijf keer genoemd zijn, zijn hier opgenomen
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Multimediale leergangen zoals Nieuwe Buren ontbreken in dit rijtje. Dat zou een
gevolg kunnen zijn van gebrek aan apparatuur (uit tabel 9 blijkt dat minder dan de
helft van de docenten de computer als hulpmiddel bij het onderwijs gebruikt), maar
ook de prijs speelt hier ongetwijfeld een rol.
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Vrijwel alle docenten maken gebruik van aanvullend materiaal. Tabel 8 geeft een
overzicht van het type aanvullingen. De laagste getallen zien we bij ‘audio’ en ‘video’.
Dit heeft niet te maken met gebrek aan apparatuur (zie tabel 9). Een verklaring zou
kunnen zijn dat dit type materiaal moeilijk zelf te maken is en slecht te verkrijgen.
Honderdeenentwintig docenten geven aan zelf materiaal te ontwikkelen. Onder
dit ‘zelfgemaakte materiaal’ vallen onder andere grammaticasyllabi,
uitspraakoefeningen, multimediaprogramma's, woordenlijsten, teksten.

Tabel 8: Lesmateriaal dat docenten naast leergangen gebruiken
Materiaal
Aantal keren genoemd
Artikelen, teksten van Internet, authentiek 91
materiaal
Audio-materiaal

55

Eigen materiaal

63

Literair materiaal

56

Visueel materiaal

52

De nvt-docent lijkt redelijk geoutilleerd als het gaat om de meer traditionele
hulpmiddelen in het onderwijs, zoals cassetterecorder (iedere docent heeft er een)
en videorecorder (84% van de docenten kan erover beschikken). Geavanceerder
hulpmiddelen als cd-speler en computer zijn beduidend minder aanwezig. Als
bepaalde apparatuur niet gebruikt wordt, kan dat betekenen dat de apparatuur niet
beschikbaar is. Het kan ook een keuze van de docent zijn.

Tabel 9: Gebruik overige hulpmiddelen
Hulmiddel
Cassetterecorder

Aantal en percentage docenten dat het gebruikt (max
= 148)
148
100%

Computer

70

47%

CD-speler

55

37%

Realia

148

100%

Videorecorder

124

84%

Overige

37

25%

2.2 Behoefte
Op de vraag naar de behoefte aan nieuw materiaal is bijzonder enthousiast gereageerd.
De meeste behoefte is er aan leermiddelen voor taalverwerving (141 docenten geven
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dit aan, dat is 97% van de docenten die dat vak onderwijzen) en voor ‘kennis van
land en volk’ (68, dat is 72% van de docenten die dat vak onderwijzen).
Bij behoefte aan materiaal voor vaktaal is ‘economie’ het vaakst genoemd (16x),
daarna ‘recht’ (9x). Figuur 11 geeft specificaties voor de diverse onderdelen
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van taalvaardigheid. We zijn daar uitgegaan van de in het veld bekende niveauindeling
van het Certificaat Nederlands als vreemde taal: elementair, basis, uitgebreid.

Tabel 10: Behoefte aan leermiddelen per vak
Vakgebied

Aantal docenten dat de
behoefte uit

Didactiek

17

Percentage van het totaal
aantal docenten dat het vak
onderwijst
> 100%

Cultuurkunde

68

72%

Letterkunde

43

62%

Taalkunde

34

67%

Taalvaardigheid

141

97%

Tolken, vertalen

31

58%

Vaktaal

27

>100%

Figuur 11: Behoefte aan lesmateriaal taalvaardigheid, uitgesplits naar niveau en naar vaardigheden
(n = aantal keren genoemd).

De behoeften zijn redelijk gelijkmatig verdeeld. Als er al sprake is van pieken,
zijn die te vinden in de middelste kolom, op het niveau van half-gevorderden. Dat
klopt met geluiden die we uit het veld horen. Het NT2-materiaal op dat niveau is
vaak gericht op doorstroming naar ‘school en beroep’ en sluit veel minder aan bij
de interesses en behoeften van studenten buiten Nederland en Vlaanderen dan de
beginnerscursussen.
Op alle niveaus is de behoefte aan luistermateriaal en woordenschat het grootst.
Dit komt overeen met de resultaten uit tabel 8. ‘Audio’ en ‘video’ materialen zijn
minder makkelijk zelf te ontwikkelen en minder beschikbaar dan leesteksten en
grammatica-oefeningen.
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2.3 Samenvatting
1. Leergangen zijn ingeburgerd. De tijd dat docenten nog uitsluitend
knip-en-plakwerk verrichtten is voorbij. De meeste docenten gebruiken
leergangen die ontwikkeld zijn voor leerders van het Nederlands in Nederland
en Vlaanderen.
2. Multimediamateriaal wordt mondjesmaat gebruikt. Dat kan samenhangen met
de geringe beschikbaarheid van computers (zie tabel 9) of veroorzaakt worden
door gebrek aan financiële middelen.
3. De meeste behoefte aan nieuwe materialen wordt geuit door docenten
taalvaardigheid en cultuurkunde. Binnen taalvaardigheid is de meeste behoefte
aan luistervaardigheidsmateriaal op elementair en halfgevorderd niveau en voor
woordenschat op uitgebreid niveau. De overige vaardigheden zijn telkens door
ongeveer een derde van de docenten aangekruist, op alle niveaus.

3 Bijscholing
Vraag: Op welke gebieden hebt u behoefte aan bijscholing? Kruis de gebieden aan
en noem de twee belangrijkste onderwerpen.
De twee gebieden waarnaar de meeste interesse uitgaat zijn cultuurkunde en
letterkunde. Bij letterkunde is het onderwerp ‘moderne letterkunde’ bijzonder in trek.
Didactiek en eigen taalverwerving komen op de derde en vierde plaats. Ook hier
lopen de onderwerpen dus niet geheel parallel aan de inhoud van de onderwijstaak.
Opmerkelijk is dat het gebied ‘vaktaal’ even vaak is genoemd als ‘taalkunde’. De
onderwerpen die bij ‘vaktaal’ zijn aangegeven corresponderen met de behoefte aan
lesmateriaal: economie en recht.

Tabel 12: Behoefte aan bijscholing per onderwerp*
Onderwerp
Didactiek

Aantal en percentage docenten dat het
onderwerp noemt (max = 141)
50
35%

Cultuurkunde

70

50%

België/Vlaanderen 12

Letterkunde

Actualiteiten
(NL/VL)

8

Cultuur

8
62

44%

Literatuur na 1945 29
*

Alleen de onderwerpen die meer dan 5 keer genoemd zijn, worden hier vermeld.
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Taalkunde

26

18%

(Eigen) taalverwerving

55

39%

Spreekvaardigheid 14
Woordenschat

10

Grammatica

8
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Tolken, vertalen

34
Literair vertalen

11

Theorie van het
vertalen

9

Vaktaal

26
Economie/bank

8

Recht

7

Overige onderwerpen

7

24%

18%

5%

Omdat bij docentencursussen niet alleen expertise uit Nederland en Vlaanderen
maar ook die uit het nvt-veld benut zou moeten worden, was een vraag naar
specialisaties van de docenten opgenomen, met daaraan gekoppeld de vraag om een
bijdrage aan scholingen. Slechts een viertal docenten heeft expliciet aangegeven een
bijdrage te willen leveren aan bijscholing. Docenten gaan bij voorkeur naar Nederland
of Vlaanderen voor een bijscholingscursus (81%), hoewel regionale bijscholingen
ook welkom zijn, vindt 34%. De keuze voor bijscholing op het instituut maakt 21%.

4 Besluit
In de neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen zoals die te beschrijven valt uit
deze gegevens vormen letterkunde en taalkunde de hoofdmoot van het onderzoek,
terwijl taalvaardigheid en cultuurkunde de belangrijkste onderwijstaken zijn. Om
het onderwijs Nederlands als vreemde taal te blijven vernieuwen is het onzes inziens
wenselijk deze discrepantie te verminderen. Onderzoek naar de praktijk van het
onderwijs en naar het proces van het taalleren moeten dan ook worden gestimuleerd.
Aandacht voor vaktaal (met name economie en recht) als specifieke vorm van
taalonderwijs verdient aanbeveling.
Het zou interessant zijn te zoeken naar manieren om de verschillende vakgebieden
van de neerlandistiek te integreren in het onderwijs: leren van en in de taal en
taakgericht onderwijs kunnen daarbij sleutelbegrippen zijn. Integratie van
cultuurkunde, letterkunde en taalvaardigheid sluit het meest aan bij de huidige
onderwijstaken van docenten Nederlands buiten het taalgebied.
Dat bij dit geïntegreerde onderwijs multimedia een rol moeten spelen, spreekt
voor zich. De resultaten van deze enquête tonen aan dat de computer nog geen
overtuigende rol speelt in het onderwijs Nederlands als vreemde taal. Het is aan te
bevelen een extra stimulans op dat gebied te geven. Te denken valt aan
multimediacursussen voor docenten en aan het beschikbaar maken (indien nodig
ontwikkelen) van multimediaal lesmateriaal. Het Steunpunt heeft hiertoe reeds
voorstellen ontwikkeld.
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In het advies aan de Nederlandse Taalunie met betrekking tot nascholingsinstrumenten
dat het Steunpunt NVT heeft uitgebracht(8), wordt een beleid voor
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deskundigheidsverbetering bepleit waarin ook de wensen van de docenten zijn gekend.
Gezien de wensen van de docenten zoals die uit deze enquête naar voren komen,
moet een nascholingscursus in ieder geval de componenten cultuurkunde, didactiek
en letterkunde bevatten. Daarnaast is er behoefte aan een cursus (component)
taalvaardigheid voor niet-moedertaal-sprekers.
Bij het organiseren van cursussen en opleidingen is het ‘Profiel van een
nvt-docent’(9), dat eveneens op verzoek van de Taalunie is ontwikkeld door het
Steunpunt, wellicht een nuttig instrument.
We hopen dat deze resultaten en de daarop gebaseerde aanbevelingen onderwerp
van discussie worden van allen die zich betrokken voelen bij het Nederlands als
vreemde taal. Met name mensen met groene vingers en bloemschikkers nodigen we
daartoe uit.

Eindnoten:
(1) Het complete verslag van de enquête is te vinden op de website van het Steunpunt:
www.steunpunt.hum.uva.nl. Het verslag kan desgevraagd opgestuurd worden.
(2) Hoewel de term ‘taalvaardigheid’ het resultaat aanduidt van het taalleerproces, hanteren we
deze waar het gaat om het taalonderwijs, naar analogie met ‘spreekvaardigheid’,
‘luistervaardigheid’ enzovoort.
(3) Deze getallen hebben alleen betrekking op de docenten die taalvaardigheid onderwijzen (148).
(4) Bij de vraag naar onderzoeksgebieden konden meerdere antwoorden worden aangekruist.
(4) Bij de vraag naar onderzoeksgebieden konden meerdere antwoorden worden aangekruist.
(5) Tot nu toe is er in Zuid-Afrika weinig taalvaardigheid onderwezen omdat voornamelijk
Afrikaanssprekenden het Nederlands gingen studeren. Zij zijn zonder extra
taalvaardigheidsonderwijs in staat Nederlandse literatuur te lezen.
(7) Alice van Kalsbeek, Folkert Kuiken ea, Code Nederlands. Basisleergang Nederlands voor
volwassen anderstaligen. Amsterdam: Meulenhoff 1990-1997, docentenhandleiding p. 1.
A.M. Fontein, P. de Kleijn, A. Pescher-ter Meer, L. Zijlmans, Help! Een cursus Nederlands
voor buitenlanders, deel 1. Utrecht: NCB 1988-1997, p. 7.
F. Lo Cascio & L. Heerkens, Nederlands voor buitenlanders. De Delftse methode.
Docentenhandleiding. Amsterdam/Meppel: Boom 1991, p. 7.
Rita Devos & Han Fraeters, Vanzelfsprekend. Nederlands voor anderstaligen. Dutch for
foreigners. Leuven: Acco 1996.
(8) Sebastian Fuchs M.A. & drs. Alice van Kalsbeek, Advies aan de Nederlandse Taalunie deel 2
en 3: Nascholingsinstrumenten en Blauwdruk van een bijscholingscursus voor nvt-docenten,
januari 1999.
(9) Sebastian Fuchs M.A. & drs. Alice van Kalsbeek, Profiel van een docent Nederlands als vreemde
taal in het buitenland. Deel 1 van het Advies aan de Nederlandse Taalunie, oktober 1998. (Zie
ook website van het Steunpunt.)
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Multimediale en gewone zelfreflectie
Kroniek van het Nederlands voor anderstaligen
P. de Kleijn (Den Haag)
‘Met de term “godenzonen” gebruikt men voor Ajax-spelers namen en kwaliteiten
die slechts God toekomen’, zegt de Bond tegen het Vloeken. Dat probleem is
inmiddels opgelost. De zonen zijn terug op aarde en Ajax is weer een club als vele
andere. Het citaat komt uit de leergang 0031 en is karakteristiek voor de fijne neus
die de samenstellers hebben voor interessant, prikkelend materiaal. ‘Italiaanse man
is met 2,5 keer in de maand de grootste huilebalk’, maar daarmee hoeft hij niet aan
te komen bij Corry (van de Rekels), want ‘Huilen is voor jou te laat ik kom niet
meer’. 0031 blijft niet steken in de anekdotiek, zo vaak de gesel van taalboekjes.
Ook goed gekozen langere en lange fragmenten over strafrechtspraak, Internet en
ziektekostenverzekering sieren het boek. En alles authentiek want de cursus is voor
gevorderden. Dat zijn, om de gedachten te bepalen, leerlingen die Code Nederlands
(deel 2), Nederlands voor Buitenlanders (de Delftse methode) of Help 2 achter de
rug hebben en die als eindstation zien (het niveau van) het Staatsexamen Nederlands,
Programma 2 of toelating tot het middelbaar en hoger beroepsonderwijs of de
universiteit.
De leergang is omvangrijk (tekstboek, werkboek, docentenhandleiding, videoband,
audiocassette/cd, computerprogramma, diskette met toetsen) en de leerlast is dat ook:
tussen de 180 en 250 uur les en nog eens minimaal hetzelfde aantal uren voor
zelfstudie. De opzet is thematisch. Aan bod komen: Nederlands leren, sport en spel,
criminaliteit, technologische vernieuwingen, mode en uiterlijk, reizen en verkeer,
kunst en cultuur, media, natuur, gezondheid, waarneming, politiek, relaties, onderwijs,
geld en zaken, Nederland.
Als achtergronden van 0031 noemen de schrijvers zelfwerkzaamheid, zowel
individueel als in groepjes, zelfreflectie en zelfevaluatie, differentiatie (makkelijke
en moeilijke opdrachten en teksten) en veel mogelijkheden voor spreekoefeningen.
Bij die zelfevaluatie, de hoofdmoot van hoofdstuk 1, wordt de cursisten gevraagd
na te denken over ‘waar ze op dit moment zijn in het proces van taalverwerving en
wat ze zelf kunnen doen om hun taalbeheersing te bevorderen’. Zo'n zelfanalyse is
moeilijk en niet altijd betrouwbaar. Maar wat me vooral intrigeert is: Wat doen we
ermee? De auteurs doen er niets mee, want hun boek is klaar en hun uitgangspunten
liggen vast. De docent heeft iets meer speelruimte (aanvullend materiaal!), maar
wanneer Roya vindt dat door kennis van de grammatica je beter Nederlands leert
spreken en Caroline vindt dat fouten niet erg zijn omdat die vanzelf verdwijnen, kan
de docent die daar toevallig anders over denkt nog aardig in de problemen komen.
Tot de achtergronden rekenen de auteurs ook aandacht voor de grammatica. ‘Bij
zowel cursisten als docenten is er vraag naar materiaal voor grammaticaonderwijs’.
Het staat er een beetje alsof het van de schrijvers zelf niet zo nodig
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hoeft. Maar al of niet van harte, die aandacht is er en hij is, in navolging van de ideeën
van Ellis over ‘consciousness raising’ vooral gericht op het laten nadenken over en
het doen ontdekken van grammaticale regelmatigheden. Een terecht uitgangspunt,
vind ik, maar als ik kijk naar de feitelijke behandeling daarvan in het Tekstboek,
lijken lang niet alle grammaticale onderwerpen zich tot zo'n reflectie te lenen en
worden er toch ook vaak gewoon regels geformuleerd. Daar is niets op tegen, zeker
niet als dat, zoals in 0031, gedaan wordt in duidelijke taal en met goed gekozen
voorbeelden. Er zijn geen grammatica-oefeningen.
Nog een achtergrond: de spreekvaardigheid, ook voor gevorderden ‘van het grootste
belang’. Inderdaad. Omdat volgens de auteurs veel oefeningen zelfstandig gedaan
kunnen worden, kan in de klas veel tijd besteed worden aan spreken. Daartoe dienen
de discussieopdrachten naar aanleiding van het lees- en luistermateriaal, op zich
staande spreekopdrachten en de rubriek ‘Flarden’ met opdrachten zoals die voorkomen
in de examens NT2 en Certificaat Nederlands als vreemde taal (Je vriendin heeft een
nest met drie jongen poesjes. Ze vraagt of je er een wilt hebben. Wat zeg je?).
Deze spreekopdrachten zijn zeer gevarieerd, inventief, prikkelend, leuk, praktisch.
Maar didactisch gezien nogal vrijblijvend. Leerlingen met elkaar over een onderwerp
laten discussiëren, een leerling een spreekopdracht op een cassette laten inspreken
en hem daarna zelfstandig antwoord laten geven op vragen als: Welke tijden gebruik
je voor het werkwoord, gebruik je steeds dezelfde tijden, staat alles in de goede
volgorde, wat voor fouten hoor je: daarbij lijkt me voor de docent een grotere en
actievere rol weggelegd dan de handleiding suggereert, zeker als het beoogde eindpunt
(Staatsexamen) ‘niet uit het oog [moet] worden verloren’.
Geen uitgangspunt maar een belangrijk leerstofonderdeel is de woordenschat. De
ruim 2000 woorden uit het Basiswoordenboek van De Kleijn en Nieuwborg worden
bekend verondersteld. Van het totale aanbod aan woorden in 0031 worden er 1426
geoefend. De selectie van deze woorden is gebaseerd op de niet gepubliceerde
frequentielijst van Hazenberg en Hulstijn.
Wel gepubliceerd zijn van Hazenberg een proefschrift en artikelen, gewijd aan de
selectie van een nuttige Nederlandse woordenschat voor anderstaligen(1). Ik kan niet
aan de verleiding weerstaan daar even naar te verwijzen. In deze publicaties komt
zij namelijk tot de conclusie dat voor het begrijpen van eerstejaars studieteksten
kennis van ten minste 11.000 woorden wenselijk is. Ook als men er rekening mee
houdt dat het bij Hazenberg gaat om passieve en in 0031 om actieve beheersing, ligt
er tussen leergang en werkelijkheid een aanzienlijk gat. Het is natuurlijk voor een
cursus als 0031 absoluut ondoenlijk en ook niet noodzakelijk dit gat te dichten. Maar
het is jammer dat het woordverwervingsprogramma en daarvan met name de cd-rom
zich niet gericht heeft op een kwantitatief groter aanbod van te leren woorden. Dat
zou nuttiger geweest zijn dan bijvoorbeeld de ‘oefeningen met geluid’ die nu van dit
programma deel uit maken (daarover verderop meer).
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Aan het oefenen van de 1426 geselecteerde woorden wordt in 0031 een ruime plaats
ingeruimd. In een apart Werkboek en daarna, althans ‘in principe’ daarna (p. 8),
kunnen ze ook geoefend worden in een woordleerprogramma op cd-rom.
Het nut van die dubbele aanpak, anders gezegd de noodzaak van het
cd-rom-programma is niet evident. In het Werkboek worden de woorden receptief
geoefend. Als ze daarna - het gaat om dezelfde woorden - op cd-rom een productieve
beurt zouden krijgen, zou er sprake zijn van een zinvolle aanvulling. Maar van de
acht oefensoorten op cd-rom hebben de drie oefeningen ‘met geluid’ maar zeer
zijdelings iets met woordenschatverwerving te maken, en zijn er van de echte
semantiseringsoefeningen drie ook weer receptief en maar twee productief. Qua
oefenvorm heeft de computer ten opzichte van het Werkboek (en van de traditionele
woordenschatoefeningen in het algemeen) ook niets nieuws te bieden, terwijl er aan
de zegeningen van althans deze computeroefeningen het nadeel kleeft dat wie doeche
invult, geattendeerd wordt op een typefout, maar wie versonnen schrijft geen typefout
maar een gewone fout krijgt toegerekend. Wie teug invult, leest dat slok eigenlijk de
bedoeling was, maar dat teug ook goed is. Etage echter wordt niet geaccepteerd als
synoniem van verdieping, allerlei niet naast diverse. Die willekeur maakt onzeker.
En dan. ‘Zorg dat de cursisten precies weten op welke uren ze al dan niet zelfstandig
met de computer kunnen werken en waar dat is.’ (p. 15 Handleiding) Het is altijd
een beetje flauw als een recensent met dit soort praktische opmerkingen komt. Maar
nu de samenstellers zelf wijzen op de statische computer (tegenover, voeg ik daaraan
toe, het mobiele boek) en op de daarmee samenhangende organisatorische problemen,
neem ik dat graag over.
Blijft over als duidelijk pluspunt van de computer het feit dat sommige oefeningen
worden ondersteund door geluid, dat er nauwkeurig wordt bijgehouden hoe het met
je foutscore staat en dat op ieder moment een eentalige woordenlijst kan worden
opgeroepen met, per aangeklikt woord, het meervoud, de stamtijden, de betekenis
en een voorbeeldzin. Een pluspunt is ook dat leerlingen over het algemeen graag met
de computer werken. Maar ik vind dit alles toch te weinig didactische waar voor
zoveel geld.
In het verlengde van de woordenschatoefeningen worden in het Werkboek
uitdrukkingen, collocaties en idiomatische zinswendingen aangeboden. Ze zijn gering
in aantal, er wordt, vind ik, niet ‘veelvuldig’ mee geoefend en ik begrijp niet waarom
de uitdrukkingen ‘kaal’ worden gepresenteerd, meteen gevolgd door de oefening,
terwijl de ‘gewone’ woorden eerst in een zinvolle context worden aangeboden en
daarna geoefend. En ik mis hier de ‘gewone’ vaste verbindingen (type de lamp brandt,
behoefte bevredigen, belofte nakomen).
Ik mis, ik vind... Het moet duidelijk zijn dat ik in ieder geval ook vind dat 0031
een zeer aantrekkelijke complete cursus is (materiaal voor lezen, luisteren, schrijven,
spreken, grammatica, woordenschat), mooi uitgegeven, met een schat aan goed
gekozen teksten, geluids- en beeldfragmenten (met daarbij, voor de docent, de
transcripties!). Echt een cursus die uitnodigt om er mee aan de slag te gaan. Ook
extramuraal. Voorwaarde daarbij is wel dat men uit de voeten
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kan met de belangrijke plaats die is ingeruimd voor zelfwerkzaamheid en voor werken
in groepjes.
Huizinga, Marijke, Fouke Jansen, Ninke van Kampen en Bart Brassers,
0031 Direct toegang tot Nederland(s). Amsterdam: Meulenhoff Educatief,
1998. Tekstboek 254 blz., f 52,-, ISBN 90 2804251 2; Werkboek 317 blz.,
f 37,50, ISBN 90 280 4345 3; Docentenhandleiding (115 blz.) incl. cd en
diskette met toetsen, f 77,50, ISBN 90 280 4106 0; cassette (ruim 70 min.),
f 41,50, ISBN 90 280 4009 9, cd-rom (ontwikkeld door Ruud Stumpel en
Johan Vanparys), f 2500,- basislicentie (25 exemplaren), ISBN 90 280
4455 8; video (ruim twee uur), f 131,25, ISBN 90 380 7039 7.
In 1997 verscheen bij de beginnerscursus IJsbreker apart op cd-rom een
woordleerprogramma: IJsbreker Multimedia Woordenschat. Daarin worden, receptief
en in mindere mate productief, ruim 2000 woorden geoefend. De oefenvormen wijken
niet wezenlijk af van wat op cd-rom gebruikelijk is en de bovengemaakte opmerking
over het statische en organisatorisch aspect van werken met de computer geldt
natuurlijk ook hier. IJsbreker Multimedia Woordenschat signaleert geen typefouten
(iets is goed of fout) en oefeningen waarbij synoniemen voor verwarring kunnen
zorgen zijn er maar heel weinig. Een sterk punt van dit programma is de fraaie
overzichtelijke kleurrijke vormgeving met veel en duidelijk beeldmateriaal. Naast
een grote hoeveelheid oefeningen met bijbehorende tests bevat de cd-rom een
‘woordenboek’ dat van een aangeklikt woord de betekenis geeft, de uitspraak, zo
mogelijk een afbeelding en de vertaling, waarbij men kan kiezen uit Arabisch, Engels,
Frans, Spaans en Turks. Er wordt bijgehouden wat goed of fout is gedaan en ook, in
een persoonlijke Woordenlijst, welke woorden men nog moet oefenen, welke men
heeft aangeklikt, welke men kent en welke men erg goed kent. Het
woordleerprogramma is goed bruikbaar los van de complete leergang IJsbreker. De
leergang zelf is sterk gericht op de leersituatie in Nederland en daarom minder
geschikt voor extramuraal gebruik.
Huizinga, Marijke, Fouke Jansen en Ellie Liemberg, IJsbreker Multimedia
Woordenschat. Amsterdam: Meulenhoff Educatief, 1997. Voor inlichtingen over
prijs en verkoopvoorwaarden: Meulenhoff Educatief, Postbus 1007, 1000 BA
Amsterdam; tel. 020 - 5566800; e-mail: education@meulenhoff-ed.nl.
José Bakx, Marij Bernards en Annemiek de Vries hebben een boek geschreven, Nota
Bene! bedoeld om de schrijfvaardigheid van hoogopgeleide (ver)gevorderde
anderstaligen te verbeteren. Vergevorderd betekent: het niveau hebben van Cito 4
of geslaagd zijn voor Staatsexamen NT2 (programma II) of voor Uitgebreide Kennis
van het Certificaat Nederlands als vreemde taal. Uitgangspunt: de cursisten
bewustmaken van het doel waarmee en van de persoon voor wie men schrijft en van
de daarbij behorende stijl en conventies. De behandeling gaat van klein naar groot:
woorden, zinnen, alinea's, brieven, teksten; de daarbij behorende opdrachten van
gesloten (herkenning van patronen en structuren) via half open (woorden en zinnen
aanvullen) naar open (zelf een tekst schrijven). In Bijlage 1
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staan de antwoorden op de reflectievragen, in 2 de sleutel voor de opdrachten, in 3
worden de voornaamste spellingsregels gegeven.
In hoofdstuk 1 (Woorden) en 2 (Zinnen) wordt vooral aandacht besteed aan
vormkwesties (grammatica, spelling, woordvorming). ‘Hierdoor worden cursisten
getraind om woorden juist te gebruiken, correct te schrijven en zinnen goed op te
bouwen’. In de drie volgende hoofdstukken volgt dan het ‘echte’ schrijven. Deze
ogenschijnlijk logische aanpak brengt enige problemen met zich mee. Een daarvan
is dat je woorden maar zelden geïsoleerd gebruikt en dat de samenstellers er dus niet
aan ontkomen - ze zijn zich daar overigens van bewust - opdrachten te formuleren
die het woordniveau overstijgen: Schrijf een kort verslag van een ongeluk, schrijf
een tekst over de rol van de nieuwe media, een brief, over uzelf-in-de-toekomst. Nu
kunnen de samenstellers wel zeggen dat in hoofdstuk 1 en 2 de nadruk ligt op de
correctheid van de formulering en dat daarna geleerd wordt structuur aan te brengen,
maar die scheiding is kunstmatig. Schrijven is moeilijk omdat het een geïntegreerde
vaardigheid is, staat er op de achterflap. Het schrijven van een
schrijfvaardigheidcursus is dat ook en om dezelfde reden.
Een ander probleem is de selectie van de grammaticale onderwerpen die als
bouwstenen moeten dienen voor het grote werk. Je zou verwachten dat de
uitgangspunten ‘vergevorderden’ en ‘schrijven’ tot een bepaalde afbakening daarvan
leiden, maar ik kan die afbakening niet ontdekken. Er staan in Nota Bene!
onderwerpen waarvan iedereen zal zeggen ‘ja’ (gebruik van tijden, modale
werkwoorden, conjuncties), maar waarom deze doelgroep ook geconfronteerd wordt
met onderwerpen die in iedere beginnerscursus aan de orde komen (concordantie
van subject en persoonsvorm, gebruik van lidwoorden, gebruik van pronomina,
scheidbare werkwoorden) ontgaat me en als op deze ‘minimaal (ver)gevorderden’
ook nog eens bewustwordingsvragen worden losgelaten van het type: Bespreek met
elkaar welke subjecten bij welke persoonsvormen horen, kijk naar de plaats van
subject en persoonsvorm in een zin die met een adverbium begint, geef aan waarnaar
hij, zij, het, hem enzovoorts verwijzen, schiet men, lijkt mij, zijn doel(groep) voorbij.
In het hoofdstuk over Woorden wordt verder aandacht besteed aan samenstellingen
en afleidingen en aan ‘woordkeus’, d.w.z. aan woordregisters, synoniemen en
betekenisverschillen.
In hoofdstuk 2 (Zinnen) wordt gesproken over korte en lange zinnen, over de
relaties binnen een zin en tussen zinnen onderling. Hier vallen de gekozen
onderwerpen (verbindingswoorden, verwijswoorden, interpunctie) logischer op hun
plaats dan in hoofdstuk 1. Een wat vreemde eend in de bijt is het ongrijpbare
onderwerp ‘stijl’. Naast een aansporing om zich bewust te zijn van degene die uw
tekst leest, worden hier behandeld de vooropplaatsing van woorden in een zin en het
passief. Ik constateer met schroom dat dat nogal mager en willekeurig is, want hoe
je ‘stijl’ wel zou moeten aanpakken, weet ik ook niet.
In de drie resterende hoofdstukken verdwijnt het ‘talige’ vrijwel geheel op de
achtergrond en gaat het over vorm, inhoud, structuur en verbanden bij Alinea's,
Brieven en Teksten. Bij Brieven daarenboven aparte aandacht voor verschillende
soorten brieven (uitnodiging, bevestiging, klacht, sollicitatiebrief, brief om informatie
te vragen of te geven) en bij Teksten aandacht voor de oriëntatiefase
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die aan het schrijven vooraf gaat en voor het verzamelen en selecteren van het
materiaal. Drie degelijke hoofdstukken met een duidelijke inleiding in de materie,
met nuttige voorbeelden, goede opdrachten en waardevolle adviezen. Alleen: hier
vervaagt de grens tussen anderstalige en moedertaalspreker. En omdat de doelgroep
gevormd wordt door hoogopgeleiden, weet ik niet of dit nou precies de informatie
is waaraan deze categorie het meest behoefte heeft. Er staat in Nota Bene! heel veel
nuttigs en waardevols maar het is - in dubbel opzicht - niet ad rem genoeg.
Bakx, José, Marij Bernards en Annemiek de Vries, Nota Bene!, Cursus
schrijfvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen. Bussum: Coutinho,
1997, 246 blz., f 49,50, ISBN 90 6283 065 X.

Eindnoten:
(1) Hazenberg, Suzanne, Een keur van woorden. De wenselijke en feitelijke receptieve woordenschat
van anderstalige studenten. Disseratie VU Amsterdam, 1994. Zie ook: Hazenberg, Suzanne,
De selectie van een nuttige Nederlandse woordenschat voor anderstalige studenten. In:
Toegepaste Taalwetenschap in artikelen 46/47, jaargang 1993, nummer 2/3.
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Kunst als culturele identiteit
Kroniek cultuur en maatschappij
Ludo Beheydt
(Université Catholique de Louvain - Louvain-la-Neuve)
In de ondertitel van deze kroniek staat wat achteloos de term cultuur, alsof iedereen
weet wat daarmee bedoeld wordt. Dat is natuurlijk niet zo. En nog minder is er
eenstemmigheid over de definitie van cultuur. Weinig begrippen hebben voor zoveel
definitorische onenigheid en controverse gezorgd als juist het begrip ‘cultuur’. Al in
1952 hebben de cultureel antropologen A. Kroeber en C. Kluckhohn zo'n 169
definities van ‘cultuur’ verzameld in hun vaak geciteerde Culture: A Critical Review
of Concepts and Definitions (New York 1995). Zelf komen ze tot de nogal vage
omschrijving van cultuur als alles wat overgedragen of aangeleerd wordt in een
gemeenschap en de wijze waarop dit geleerde in de praktijk wordt gebracht.
Het is uiteraard ondoenbaar om de vele definities van cultuur hier de revue te laten
passeren, maar in het licht van deze kroniek lijkt het mij toch nodig het kernconcept
zoals ik het wens te hanteren enigszins toe te lichten.
In de veelheid van opvattingen is het mijns inziens mogelijk twee groepen te
onderscheiden waaraan twee basisopvattingen ten grondslag liggen. De ene gaat
terug op de idealistische filosofie van Hegel en Herder, de andere heeft vooral sinds
Tylors antropologische benadering van zogenaamde ‘primitieve culturen’ ingang
gevonden. De idealistische opvatting van Hegel beschouwt cultuur als de hogere
expressie van de geest, zoals die tot uitdrukking komt in literatuur, kunst, muziek
etc. Het is ook die betekenis die in het officiële beleid van de overheid de meeste
nadruk krijgt. Voor sommige beleidsmakers is dat zelfs de enige betekenis van
cultuur. De voormalige VVD-leider Frits Bolkestein schreef bij voorbeeld letterlijk
in de Volkskrant: ‘Ik vat dit begrip in strikte zin op, dat wil zeggen als geheel van
kunstzinnige uitingen, die in ons land worden voort-gebracht’. Daartegenover heeft
de Britse antropoloog Tylor al in 1871 een veel ruimere definitie van cultuur gesteld.
In zijn boek Primitive Culture definieert hij cultuur als ‘dat complexe geheel dat
kennis, geloof, kunst, moraal, wet, gebruik, en alle andere vaardigheden en gewoontes
omvat die door de mens als lid van de samenleving zijn verworven’. Cultuur is in
deze opvatting de totale ‘levensstijl van een samenleving’ om het met de Nederlandse
cultuursocioloog P.J. Bouman samen te vatten.
De docent extra muros die zich voor de ongemakkelijke taak geplaatst ziet een
inleiding in de cultuur der Nederlanden te verzorgen heeft daarmee twee mogelijke
opties. Hij of zij kan ervoor kiezen de ruime, antropologische definitie van cultuur
te hanteren en dus de hele Nederlandse maatschappij te behandelen zoals ze reilt en
zeilt. Sommigen pleiten voor deze aanpak, vooral in het buitenland. Maarten Mourik
bij voorbeeld, voormalig Nederlands ambassadeur voor de internationale culturele
samenwerking bij de Unesco, vindt dat een
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uiteenzetting over ‘alle materiële en immateriële componenten van de
cultuurgemeenschap, de manier waarop zij daarmee omgaat, normen en waarden die
zij daarbij laat gelden, kortom haar totale levensstijl’ nodig is om de vaak negatieve
belangstelling in het buitenland voor het Nederlandse drugsbeleid, euthanasiebeleid,
milieubeleid en allochtonenbeleid te verklaren en te verdedigen. Anderen vinden dat
je de culturele identiteit van de Nederlanden ook kunt benaderen vanuit de enge
cultuurdefinitie. De culturele identiteit van de Nederlanden, stellen zij, uit zich even
sprekend in de literatuur of de kunst als in het maatschappelijk gedrag. Kunst, vinden
sommigen, is zelfs bij uitstek de uiting van culturele identiteit. De
Rembrandt-specialist Ernst van de Wetering schrijft: ‘het is gebruikelijk de Hollandse
schilderkunst van de Gouden Eeuw als één van de sleutels tot het begrip van de
Nederlandse identiteit te beschouwen’ (1993: 56). Dat kunstuitingen als artefacten
van een samenleving een geprivilegieerde toegang kunnen bieden tot de cultuur is
al bewezen door Johan Huizinga voor de Bourgondische cultuur of door Burckhardt
voor de Italiaanse Renaissance. Maar ook recenter cultuurhistorisch onderzoek van
kunstwerken heeft op vaak verrassende wijze normen en waarden blootgelegd van
de culturen waarin ze zijn ontstaan.
Wie het wil wagen de culturele identiteit van de Nederlanden aan de hand van de
kunst te benaderen heeft behoefte aan degelijk studiemateriaal. Het toeval wil dat in
de afgelopen maanden een aantal uitgaven verschenen zijn die volgens mij bijzonder
geschikt zijn voor zo'n benadering.
Het eerste boek waarvoor ik in dit verband aandacht vraag, is een heruitgave, die
evenzeer schittert door haar sublieme tekst als door haar bekoorlijke
illustratiemateriaal. Ik doel hier op de prachtig geïllustreerde heruitgave van Huizinga's
Nederlandse beschaving in de zeventiende eeuw (Uitgeverij Contact: Amsterdam ISBN 90 25412556 - f 49.90). Anton van der Lem, de bezorger van deze nieuwe
editie bood reeds eerder Huizinga's wereldberoemde Herfsttij der Middeleeuwen aan
in een editie die aangepast is aan onze visueel ingestelde wereld. Huizinga's klassieke
tekst over de zeventiende eeuw heeft Van der Lem op de spelling na, terecht
onaangeroerd gelaten. Terecht, zeg ik, omdat deze tekst, ondanks zijn idyllisch
bewonderende toonaard, in het bestek van amper 160 bladzijden, een breed
geschilderd cultuurbeeld van de Nederlandse zeventiende eeuw ophangt waarin land,
natie, kerk, literatuur, wetenschap, kunst en volksaard met bijna nostalgische schroom
en trots een samenhangende interpretatie krijgen. Ik ben het met Kossmann eens, die
aan het einde van zijn overzicht van De Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst
bij historici besluit: ‘Misschien blijft Huizinga's boekje in al zijn soms enigszins
raadselachtige eenvoud echter het mooiste boek wat er tot nu toe over deze cultuur
geschreven werd’ (1992: 298). De nieuwe editie heeft het boekje nog mooier gemaakt.
Van der Lem heeft Huizinga's betoog op bijna elke bladzijde geïllustreerd met een
contemporaine afbeelding. Het is merkwaardig hoe die overvloedige toevoeging van
ondersteunend beeldmateriaal het boek een extra-dimensie geeft. In elk geval, ik heb
verbaasd een totaal nieuwe Huizinga gelezen. Dit is een boek dat

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1999

52
men met plezier laat lezen door studenten die nader kennis willen maken met de
zeventiende-eeuwse cultuur in al haar rijkdom, maar vooral ook in haar kunstzinnige
expressie. Al vraagt de bewuste of onbewuste idealisering om enig kritisch
commentaar, het boek blijft voor mij exemplarisch voor een omvattend cultuurbeeld:
het heeft de glans en de patina van Vermeers Gezicht op Delft.
De zeventiende-eeuwse cultuur der Nederlanden heeft nog twee andere (vrij) recente
publicaties opgeleverd die meer exclusief op de kunst gericht zijn. Beide in het
Engels. Enerzijds is er over de Noord-Nederlandse kunst het boek van Mariët
Westermann A Worldly Art: The Dutch Republic 1585-1718 (Calmann and King:
London - ISBN 0-13-242579-3) en anderzijds is er over de Zuid-Nederlandse kunst
uit dezelfde periode Flemish Art and Architecture 1585-1700 (Yale University Press
- Pelican History of Art: New Haven & London - ISBN 0-300-07038-1) van Hans
Vlieghe. Zoals uit de titels blijkt zijn de boeken complementair. Ze bestrijken de
eeuw die volgt op de val van Antwerpen, toen onder invloed van de gewijzigde
politieke situatie, een breuk ontstond in de cultuur der Nederlanden en Noord en
Zuid een eigen koers gingen varen. Al zijn de boeken complementair, ze zijn toch
heel verschillend. Westermann is uitdagend omdat zij uitgaande van de wijze waarop
kunstenaars als Vermeer, Rembrandt, Jan Steen e.a. hun land en maatschappij
portretteerden, probeert te achterhalen hoe de Nederlandse Republiek, leefde, dacht
en droomde. Haar boek is een thematisch kijkboek dat op grond van iconografische
beschrijving en iconologische interpretatie van het (schijn)realisme van de kunst de
waarden en de structuren van de zeventiende-eeuwse maatschappij probeert bloot te
leggen. Voor haar zijn de beelden, de prenten en de gebouwen even sprekend als de
teksten en de politieke en economische feiten. Ze verraden even duidelijk de ideologie,
het natiegevoel, de moraal en de normen. Westermanns boek leest vlot, brengt heel
wat nieuwere interpretaties van kunstwerken samen en creëert een samenhangend
beeld van de kunst en het leven in de Nederlandse Republiek. Het is een gekleurde
cultureel-antropologische benadering van de kunst. Toch heeft het niet de breedte
en de diepgang van het werk van Hans Vlieghe. Flemish Art and Architecture is een
erudiet en uitputtend overzicht van de kunst uit de Zuidelijke Nederlanden van 1585
tot 1700. Vlieghe is een vooraanstaand Rubenskenner en zijn perspectief is dan ook
begrijpelijk dat van het Antwerpen van de zeventiende eeuw. Zijn inleidende
hoofdstukken zijn doorwrochte benaderingen van de maatschappelijke en politieke
achtergrond in Rubens' tijd. Toch hangt hij zijn overzicht niet op aan het traditionele
driemanschap van de Vlaamse barok, Rubens, Van Dyck en Jordaens. Hij kiest
integendeel voor een thematische ordening, volgens de verschillende specialismen:
historieschildering, portretkunst, genreschilderkunst, landschaps- en
architectuurschildering, stilleven. Het voordeel van deze aanpak is dat meteen
duidelijk wordt dat de ontwikkeling van aparte specialiteiten, wat zo dikwijls als het
heel eigen kenmerk van de Noord-Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst
wordt vermeld, hier als minstens even Vlaams als Nederlands naar voren komt.
Vlieghes boek is de waardige opvolger van H. Gerson & E.H. ter Kuiles
standaardwerk over Art
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and Architecture in Belgium 1600-1800 uit de jaren zestig. De diepgang, de
uitvoerigheid van de informatie en de documentaire achtergrond maken dit een veel
omvattender werk dan dat van Westermann. Het boek van Westermann is echter
verrassender omdat zij werkelijk het beeldmateriaal als uitgangspunt neemt en niet
als illustratie bij het betoog. Vanaf het eerste hoofdstuk, met de veelzeggende titel
An invitation to look, is zij begaan met het kijken om te weten. Daar staat het werk
van Vlieghe tegenover als een gedegen en wetenschappelijk verantwoord handboek
en naslagwerk, dat daardoor meer kans maakt de tijd te trotseren.
Uiteraard biedt niet alleen de zeventiende-eeuwse kunst sleutels tot de culturele
identiteit der Nederlanden. Ook de hedendaagse kunst kan voor een begrip van de
samenleving der Nederlanden als uitgangspunt dienen, al is dat vaak moeilijken
Vanwege de internationalisering van de kunst en vanwege de verwarring in de
hedendaagse kunst is dat niet altijd vanzelfsprekend. Een boek dat daarbij kan helpen
is van Ad de Visser De tweede helft. Beeldende kunst na 1945 (Sun: Nijmegen ISBN 90 6168 614 8 - f 69,50 / Kritak, Leuven - ISBN 90 6303783 X). Vissers boek
is een poging om een gestructureerd encyclopedisch overzicht te bieden van de
beeldende kunst na 1945. Dit boek is niet louter gericht op de Nederlandse kunst
maar biedt een panoramisch zicht op het internationale kunstforum. Het grote pluspunt
van dit boek is het verfrissende en vlotte taalgebruik. Visser doet een
bewonderenswaardige poging om in de chaos van het hedendaagse kunstaanbod
lijnen te trekken, strekkingen te onderscheiden en pregnante karakteriseringen te
geven. Hij doet dat met didactische helderheid en in een oogstrelende vormgeving:
onder of naast de tekst loopt als een soort beeldbalk een opeenvolging van reproducties
en foto's. In het kader van deze kroniek is de verdienste van dit boek vooral dat het
de Nederlandse bijdrages aan de hedendaagse kunst in hun internationale context
situeert, wat natuurlijk voor de docent extra muros bijzonder interessant is. Als je
als docent Cobra, Post-Painterly in Nederland, Minimal Art in Nederland, de
Nulgeneratie, de Hollandse Nieuwen kunt situeren in de evolutie van de hedendaagse
kunst in het buitenland, heb je een houvast bij het uittekenen van de culturele identiteit
in de kunst der Nederlanden. Al moet het mij van het hart dat het boek van Visser
opvallend weinig oog heeft voor de Vlaamse kunst. Het verwondert mij dat het
internationaal gewaardeerde werk van Jan Fabre of het vernieuwende werk van Luc
Tuymans ontbreekt in zijn overzicht; wel aanwezig zijn Roger Raveel en Raoul de
Keyser. Voor een overzicht van de hedendaagse Vlaamse schilderkunst kan men nog
altijd beter terecht in het boek uit de reeks van Ons Erfdeel Hedendaagse schilders
in Nederland en Vlaanderen (1995). Ons Erfdeel heeft nu trouwens in diezelfde reeks
een overzicht van Hedendaagse Beeldhouwers in Nederland en Vlaanderen (Stichting
Ons Erfdeel - ISBN 90-75862-21-0) gepubliceerd. Dat overzicht bestaat uit twee
inleidingen, van respectievelijk Elly Stegeman voor Nederland en Marc Ruyters voor
Vlaanderen, en uit vijfentwintig kunstenaarsprofielen, vijftien uit Nederland en tien
uit Vlaanderen. De inleiding van Stegeman biedt weinig houvast voor wie het
Nederlandse in de beeldhouwkunst wenst te
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benaderen. In dat opzicht is de inleiding van Ruyters dankbaarder. Hij probeert ook
de historische wortels van de hedendaagse Vlaamse beeldhouwkunst bloot te leggen:
een moedig maar gewaagd experiment. Interessant aan dit boek is dat het gelijktijdig
in zes talen verschijnt en dus ook door docenten die in het Frans, Duits, Engels,
Spaans of Italiaans de kunst der Nederlanden willen benaderen, gebruikt kan worden.
Het biedt bovendien voldoende bibliografische achtergrond om studenten die zich
willen verdiepen in een of ander aspect op weg te helpen.
De uitgeverij van Ons Erfdeel biedt overigens al jaren schitterend
documentatiemateriaal voor een benadering van de culturele identiteit via de kunst
in haar jaarboeken The Low Countries. Arts and society in Flanders and the
Netherlands. Het jaarboek 1998-1999 bevat bijdragen over het werk van Antoon van
Dyck, Marijke van Warmerdam, Hendrik Petrus Berlage, de schilders van de Haagse
School, Spilliaert en Rik Poot. Dit overvloedig en, zoals steeds, prachtig geïllustreerd
werk biedt echter meer dan alleen bijdragen over kunst. Dit jaar komt ‘cultuur’ in
de ruime betekenis van het woord aan bod in artikelen over literatuur (Couperus,
Van Eeden, Möring, Boon, Hertmans,...), de monarchie (in Nederland en België),
het juridisch systeem, joden in Nederland, het poldermodel enz. Elk jaar weer zo'n
breed en compact overzicht te bieden van de culturele diversiteit in de Nederlanden
blijft een prestatie die alle steun verdient.
Voor de docent die wat handzame documentatie zoekt over een of ander cultureel
onderwerp is er in het Nederlands natuurlijk ook Het Cultureel Woordenboek dat nu
al in een vierde, herziene en uitgebreide druk van de persen gekomen is. Dit Cultureel
Woordenboek (Anthos: Amsterdam - Hadewych: Antwerpen - ISBN 90 414 0171
7) is een lijvige encyclopedie van de algemene ontwikkeling onder redactie van prof.
dr. G.A. Kohnstamm en dr. H.C. Cassee. Het is gemodelleerd naar het Amerikaanse
voorbeeld The Dictionary of Cultural Literacy van E.D. Hirsch e.a. uit 1988. Zoals
zijn Amerikaanse voorbeeld bevat het alles wat je moet weten om in het Nederlandse
taalgebied voor een geletterd persoon door te gaan. In de inleiding van het boek staat
het als volgt geformuleerd: ‘In dit boek is een belangrijk deel van de Nederlandse
cultuur in brede zin onder woorden gebracht: voortgezette kennis. Zoveel mogelijk
is vermeden de alledaagse basiskennis op te nemen, datgene wat vrijwel iedereen in
het dagelijkse leven aan kennis wel komt aanwaaien.’ Wat er dan wel in is opgenomen
is: ‘datgene wat de algemeen ontwikkelde Nederlander eigenlijk zou moeten weten,
of ten minste moet kunnen plaatsen als het in een gesprek of krantenartikel ter sprake
komt’. Het voordeel van deze encyclopedie is dat ze systematisch geordend is. Het
boek begint met een algemeen hoofdstuk over geografie, geschiedenis en
wereldpolitiek en gaat zo door tot het in deel IV enkele specifieke hoofdstukken over
Nederland biedt: geschiedenis, kunst, letteren, taal idioom, volkscultuur, ruimtelijke
ordening. Vooral dit vierde deel is bijzonder bruikbaar voor de docent ‘cultuur en
maatschappij’. Om aan te sluiten bij het thema van deze kroniek bekijk ik van naderbij
het hoofdstukje over Nederlandse en oudvlaamse beeldende kunst (pp. 379-389).
Dit hoofdstukje bevat, alfabetisch
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geordend, de namen van de bekendste Nederlandse kunstenaars met een korte
karakteristiek. Zo staat er bij Karel Appel: ‘(1921) Bekendste Nederlandse naoorlogse
schilder. Medeoprichter van de > Cobra-groep. Onbevangenheid en ongebondenheid
zijn voor hem voorwaarden voor het schilderen van zijn felgekleurde doeken die
door mensen en dieren worden bevolkt’. Op dezelfde bladzijde staat er dan nog een
kleine zwart-wit afbeelding van een (atypisch, vind ik) schilderij van Appel. Zo krijgt
de lezer voor elke naam, voor elk begrip (b.v. ‘fijnschilder’, ‘Haagse School’) in een
bestekje van zo'n veertig woorden de hoofdzaken van de Nederlandse kunst toegelicht.
Dit hoofdstukje bevat opmerkelijk genoeg een beperkt aantal Vlaamse kunstenaars.
Foutief staat er in de inleiding van dit hoofdstukje dat de Nederlandse en oudvlaamse
kunst apart behandeld zijn. Dat is niet zo: Breughel staat tussen Breitner en Dick
Bruna en Rubens tussen Marte Röling en Ruysdael. Overigens is alleen bij de kunst
het Vlaamse aandeel in de Nederlandse cultuur heel gedeeltelijk erkend. Bij de
literatuur zijn, zoals de samenstellers toegeven ‘maar betrekkelijk weinig Vlamingen
door de selectie gekomen’. Ik vond naast Van Ostaijen en Elsschot, toch nog Gezelle,
Claus, Lampo etc. Maar, zoals de samenstellers van de herziene druk ruiterlijk
toegeven: ‘ook deze uitgave is slechts gedeeltelijk geschikt voor Vlaanderen. Wie
een korte encyclopedische toelichting bij de Vlaamse kunst wil die kan nog altijd
beter terecht in het groot encyclopedisch woordenboek van de Verschueren. Mijn
globale beoordeling van Het Cultureel Woordenboek is positief: het is een vrij volledig
en handzaam naslagwerk dat als een leesbaar compendium van de Nederlandse
cultuur in brede zin onmisbaar is voor elke docent die in het buitenland professioneel
met de Nederlandse cultuur bezig is. Het hoort op de boekenplank naast het
woordenboek en de ANS.
Verder ligt hier nog op de leestafel de handelingen van het Colloquium van
docenten in de Neerlandistiek in Zuid-Europa van 1996. Het is een vervolgdeel over
Nederlandse taal-, vertaal en letterkunde bijeengebracht door Arie Pos en Antoinet
Brink en uitgegeven door de Universidade de Coimbra. Ik pik uit deze bundel met
bijdragen op allerlei gebieden van de neerlandistiek de bijdrage van K. Wuytack
omdat zij probeert aan te geven hoe een docent didactisch kan omgaan met kunst in
het Nederlandse taal- en literatuuronderwijs aan buitenlanders. Zij beschrijft een
experiment met woord en beeld dat zij rond de werken van de Cobragroep in de vorm
van een seminarie heeft uitgewerkt. Hoewel dit geen uitgebreid artikel is, geeft het
toch een interessante aanzet voor een didactische uitwerking van een integratieve
les kunst, taal en literatuur.
Ten slotte wil ik nog aandacht besteden aan een boek dat een beetje buiten het
thema van deze rubriek valt, maar dat zich toch wel als basisboek ‘cultuur en
maatschappij’ aandient: The Low Sky in Pictures. Understanding the Dutch
(Scriptum). Dit groot-formaat fotoboek met tekst van de historicus en publicist Han
van der Horst is een geïllustreerde navolger van zijn eerdere boek The Low Sky van
1996. Dit nieuwe boek is in de eerste plaats een kijkboek dat door goed-geplaatste
korte commentaren een soort kijkgids door Nederland wil verschaffen. Anders dan
het vorige boek staan nu de foto's centraal. En het moet gezegd: de fotografen hebben
er een juweeltje van fotografie van gemaakt,
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een perfect relatiegeschenk. Het nieuwe commentaar van Van der Horst is weliswaar
geënt op het gedegen vroegere tekstboek, maar is veel oppervlakkiger. Hij probeert
in minitekstjes een eerste hulp voor Neder-landkunde te geven. Ik kies bij wijze van
voorbeeld een eerste typisch tekstje (mijn vertaling): ‘Wat betekent het in de
Nederlanden te zijn? Langzaam voortkruipen op de autoweg, kijkend door heen en
weer slaande ruitenwissers naar een horizon bezaaid met flatgebouwen. De
zuidwestenwind jaagt grijze wolken door de lucht met een snelheid die je benijdt’.
Dat bij dit boek in de eerste plaats aan een publiek van zakenlui en industriëlen is
gedacht, blijkt uit de keuze van de strooitekstjes. Bij voorkeur gaan ze over hoe je
vergadert in Nederland, hoe ‘captains of industry’ zich gedragen, wat de volksaard
is en dies meer. Ze staan bol van de goede raad en hebben de typisch moraliserende
toonaard die buitenlanders wel eens vaker opvalt. De ‘don'ts and do's’ zijn betuttelend
en ik heb mij af en toe echt geërgerd aan het opgeheven vingertje. Ik heb als uitsmijter
bij mijn bespreking één van die tuttelteksten overgetypt in zijn oorspronkelijke
formulering: ‘Make an appointment for everything. Make sure others who you wish
to meet do the same thing. And then keep to the appointments you have made. Because
meetings are limited in duration, there is little time for pleasantries before getting
down to business in hand. The Dutch have no problem with this at all and waste no
time trying to form an impression of the person they are dealing with’. Ik vraag mij
bij zo'n tekst - in opvallende letters van een halve centimeter hoog - toch af wie zich
daardoor uitgenodigd zal voelen om ooit met Nederlanders zaken te doen: ze zijn
punctueel, ze hebben geen gevoel voor humor en ze zijn niet geïnteresseerd in hun
partner! Vinden Nederlanders dit nou een toepasselijke karakterschets van hun
gemiddelde soortgenoten? Toegegeven, niet alle tekstjes zijn van dat soort, maar
voor mij waren het er net iets te veel. Geef mij dan maar de foto's en de opmaak van
dit boek: die zijn voortreffelijk. Maar dat spreekt vanzelf voor een werk dat kennelijk
bedoeld is als glossy geschenk voor de voortdurend aangesproken ‘captains of
industry’.
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Met of zonder geleerdheid
Kroniek van het proza
Ton Anbeek (Leiden)
Onlangs heeft Harry Mulisch de Paus ontmoet. Helaas beperkte het contact tussen
deze twee grootheden zich tot knikjes en gemompelde beleefdheden. Dat is jammer,
want beide heren zijn het over heel wat zaken roerend eens. Hebben ze allebei niet
herhaaldelijk gewaarschuwd tegen de gevaren van de moderne wetenschap en de
technologie, het bandeloze spelen met leven en dood? In De ontdekking van de hemel
werd de techniek al als de vader van al het kwaad aangewezen. In de nieuwe roman
van Mulisch, De procedure (Amsterdam, De Bezige Bij, 1998, f 49,90), gaat het om
een wetenschappelijk hoogstandje. De hoofdpersoon, de microbioloog Viktor Werker,
is er in geslaagd uit dode materie een levend wezen te maken: de eobiont. Het loopt
slecht met de schepper af...
Mulisch verbindt het verhaal van Werkers ontdekking thematisch met twee andere
vormen van creëren: de menselijke voortplanting en het schrijverschap. Want een
auteur is iemand die mensen maakt - de enige manier waarop ook een man in staat
is tot baren. Nog een stapje hoger: ‘Elk verhaal, dacht ik, ook dat van een
doorgewinterde atheïst, beeldde noodgedwongen een geschapen wereld uit waarin
een ultraorthodoxe god heerste.’ Op deze manier ontstaat een strak-gespannen netwerk
van verwijzingen dat het verhaal draagt.
Zo lezen we in de eerste alinea de volgende mysterieuze mededeling: ‘Alvorens
verder te schrijven en te lezen gaan wij nu dus eerst een dag vasten, vervolgens baden
in koel, zuiver water, waarna wij ons hullen in een gewaad van het allerfijnste, witte
linnen.’ Een mysterieuze mededeling, want waarom zou een eigentijdse, ongelovige
auteur zich aan zulke rituelen overgeven? Pas zo'n vijftig bladzijden verder wordt
de verwijzing duidelijk, als namelijk het verhaal van de golem wordt verteld. Voordat
de joodse geleerden deze kunstmens gaan bouwen nemen zij ‘een ritueel bad in zuiver
regenwater, hullen zich in mantels van wit linnen.’ Zo zit de roman overvol van
echo's (ook letterlijk: echoscopie speelt een rol), spiegelingen en andere vormen van
herhaling. In het laat-middeleeuwse Praag verschijnt opeens Kafka, die later als ober
in het hedendaagse Amsterdam terugkeert. Men moet enig gevoel hebben voor dit
soort knipoogjes om de roman als literair avontuur te kunnen waarderen.
In de eerste alinea van de roman leest men de pedante zin: ‘Wie onmiddellijk
meegesleept wil worden, ten einde de tijd te doden, kan dit boek beter meteen
dichtslaan, de televisie aanzetten en op de bank achterover zakken als in een warm
schuimbad.’ Een misleidende mededeling, want De procedure biedt in verschillende
hoofdstukken een meeslepend verhaal, met name in het deel over de golem en in een
aantal brieven die de hoofdpersoon schrijft. Daarbij komt dan nog het genot van de
virtuoze stijl. Bij alle kabbalistiek blijft Mulisch een glashelder stilist.
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De procedure is een typische Mulisch-roman omdat de auteur daarin zoals in al zijn
boeken een experiment uitvoert. Hij schept een personage, in dit geval een bijzonder
personage omdat deze homunculus zelf weer wezens weet te scheppen. De roman
past naadloos in het continue alchimistische proces dat het oeuvre van de grootmeester
vormt. Zo is ook Allerzielen (Amsterdam 1998, Atlas, f 49,90) een typisch
Nooteboom-boek. De titel al roept onmiddellijk dodenherdenking, dus
vergankelijkheid op. Het eenvoudigst is Allerzielen dan ook te karakteriseren als een
vierhonderdbladzijdenlange meditatie over vergankelijkheid. Enkel citaten volstaan:
‘Dode koningen, dode soldaten, dode hoeren, dode priesters... je bent nooit alleen’;
‘Als eb en vloed waren er troepen door deze spoelbak van de geschiedenis gegaan’;
‘Waar bleef toch alles?’
Hoofdpersoon is een cameraman, een wel heel dunne vermomming van de auteur.
Want hij deelt met de schrijver de geobserdeerdheid door het verleden dat er altijd
is en niet is: ‘Dat was de paradox, iedereen was zelf geschiedenis, en niemand leek
ervoor uit te willen komen.’ Dat laatste geldt zeker niet voor de cameraman en zijn
vrienden, want die praten over niets anders dan tijd en vergankelijkheid. De geliefde
van de hoofdpersoon - een van de etherische vrouwen die in Nootebooms proza al
vanaf Philip en de anderen rondwaren - is een historica die het leven van een obscure
Spaanse vorstin wil reconstrueren. En ook dat geeft weer aanleiding tot
beschouwingen over het verleden. Een roman in de zin van: verhaal met een zekere
ontwikkeling, kan Allerzielen niet genoemd worden. Eerder een erudiet gedicht
waarin voortdurend over de aan/afwezigheid van het verleden wordt gemediteerd.
Zowel De procedure als Allerzielen zijn teksten waarin een beroep wordt gedaan
op de kennis van de lezer. Walter Benjamin, de schilder Friedrich, Hegel, je moet
ze intiem kennen om de discussies in Allerzielen te kunnen volgen. Voor Mulisch
en Nooteboom is literatuur in hoge mate een spel met culturele verwijzingen. Niet
iedereen kan meespelen. Het is bijna een opluchting na al het vertoon van
diepzinnigheid in Allerzielen een boek te lezen dat in de eerste plaats een realistische
roman wil zijn die de lezer amuseert. Bij voorbeeld de nieuwe roman van Maarten
't Hart, De vlieger (Amsterdam 1998, Arbeiderspers, f 34,90).
De schrijver is met dit boek teruggekeerd naar een vertrouwd terrein, te weten het
kerkhof waar zijn vader werkte. Net als De aansprekers is ook dit boek een liefdevol
portret van een hoogst eigenzinnige grafmaker. Zoals in 't Harts vroege verhalenbundel
Het vrome volk spelen ook de bizarriteiten van gereformeerde scherpslijpers weer
een komische rol. Wat gelukkig deze keer wat op de achtergrond blijft is een
allesverterende liefde voor een onaanraakbaar meisje, 't Hart geeft in De vlieger een
aardige draai aan dit thema, want de droomkoningin blijkt allerminst een etherisch
wezen. Ze is een meid die zich met iedereen (behalve met de schuchtere hoofdpersoon)
afgeeft. Bij een latere ontmoeting blijkt zij een beroep te hebben gekozen waarvoor
ze leek voorbestemd. Ik zal over dat beroep hier niet méér zeggen dan dat het de
schrijver de gelegenheid biedt over de masochistische kant van het christendom uit
te
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weiden.
De vlieger geeft ook een onderhoudend beeld van de verzuiling toen die in
Nederland nog heel het openbare leven doordesemde. De verschillende
onderafdelingen van het gereformeerde volksdeel staan elkaar al naar het leven, maar
dieper snijdt natuurlijk de kloof tussen rooms en calvinistisch. Het leidt dan ook tot
grote problemen wanneer een katholiek kerkhof moet worden verplaatst naar een
niet-roomse begraafplaats. Het boek beschrijft de hardnekkige pogingen van de
vaderfiguur om zich aan die opdracht te onttrekken.
Er is op De vlieger wel het een en ander aan te merken, bij voorbeeld op de stijl.
Mensen zien elkaar niet, ze ‘bemerken’ of ‘ontwaren’ elkaar. Ze ‘begeven zich’
ergens heen, al of niet per ‘rijwiel’. Maar 't Hart weet net als zijn grote voorbeeld
Dickens personages te scheppen die met al hun eigenaardigheden iets onweerstaanbaar
komisch krijgen. De aantrekkingskracht van De vlieger berust op de aanwezigheid
van de eigenwijze vader en zijn even eigenzinnige collega-grafdelver. Nogmaals,
voor wie na het lezen van Nootebooms geleerde vertogen hoofdpijn heeft gekregen,
biedt De vlieger plezierige verstrooiing.
Een kroniekschrijver kan zich voordoen als een min of meer objectief verslaggever,
maar dat is natuurlijk maar een pose. De lezers zullen ongetwijfeld gemerkt hebben
dat ik de nieuwe Mulisch verre verkies boven Allerzielen. Daarom wil ik tot slot iets
zeggen over de twee Nederlandse boeken die mij het afgelopen jaar het meest verrast
hebben. Dat is dan in de eerste plaats Taal zonder mij (Amsterdam, Atlas, 1998, f
39,90), het boek dat Kristien Hemmerechts aan haar overleden man, de
dichter-criticus-tijdschriftredacteur Herman de Coninck wijdde.
Hemmerechts besefte dat zij voor een moeilijke taak stond toen zij aan dit boek
begon. Had niet kort daarvoor een andere weduwe, Connie Palmen, geprobeerd haar
man in woorden tot leven te wekken? Dat boek wekte nogal wat weerstand. Maar al
op de eerste bladzijden van Taal zonder mij blijkt het verschil tussen beide boeken.
Hemmerechts schrijft over haar man: ‘Ik geen fan van hem, hij geen fan van mij.
Waarmee ik bedoel dat we geen applausmachines voor elkaar waren.’ Bij
Hemmerechts geen zelfverheerlijking langs een omweg, maar liefdevolle distantie.
Alhoewel Hemmerechts geen onvoorwaardelijke fan van de dichter De Coninck
was, schrijft ze wel de meest enthousiasmerende inleiding tot zijn werk. Dat is een
van de aardige paradoxen van dit boek dat ook verder paradoxaal blijft omdat er
laconiek, soms bijna lichtzinnig over een dode geliefde wordt gesproken. Met zinnen
als: ‘Ik hou nog altijd van hem. Alleen is hij nu dood. Wat het makkelijker maakt.
Wat het moeilijker maakt.’ Of: ‘Je begrafenis was zo prachtig, Herman, je had er bij
moeten zijn.’ Het is de toon van De Conincks beste gedichten: even scherpzinnig als
speels.
Hemmerechts schetst een ongeflatteerd beeld van haar man, dat juist zo overtuigend
is omdat ze zijn ‘slordige’ kanten laat zien. Iemand die ongezond leefde, van de nacht
een dag maakte en zelden voor twee uur uit zijn bed kwam. Een man die zich graag
liet verwennen. Een levensgenieter die tegelijkertijd wereldvreemd was. Het is een
mooi portret en het heeft precies het effect dat
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een herinnering aan een schrijver moet hebben, want het zet aan tot herlezen. Het is
een ongemeen knappe prestatie dat Hemmerechts precies de juiste toon weet te
vinden. Om met een laatste paradox te eindigen: zelden is er een boek geweest dat
zozeer zijn titel logenstraft.
Ten slotte mijn favoriet van het jaar 1998. Het is een klein boekje, dat gelukkig
niet onopgemerkt bleef want het is voor beide grote literatuurprijzen genomineerd.
Hoofdpersoon is een jonge roeier die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog
terugkijkt op zijn ervaringen als lid van de roeiclub. Zo naverteld lijkt het om een
wel heel dun onderwerp te gaan. Maar het bijzondere van Over het water (Amsterdam,
Meulenhoff, 1998, f 27,90) van Hans Maarten van den Brink is dat deze novelle een
hele wereld weet op te roepen: klasseverschillen in de jaren dertig, de verhouding
van de jongen met zijn ouders, de relatie tot een mederoeier en hun beider coach,
kennelijk een jood en daarmee komt de oorlog in beeld.
Bijna alles in deze novelle wordt aangeduid. Niets wordt met zoveel woorden
uitgelegd. De lezer krijgt steeds glimpen van een realiteit die hij zelf moet aanvullen.
Er is maar één andere schrijver waaraan dit suggererende proza doet denken: Arthur
van Schendel. Dat komt door het thema (het water), de stijl (het vrijwel ontbreken
van elke directe rede) en vooral wat Ter Braak noemde: de aristocratische beheersing.
Van den Brinks taalgebruik is even eenvoudig als poëtisch getuige zinnen als: ‘Een
gebouw gaat rustig de nacht in. Je kunt het jaren alleen laten met goede sloten op de
deur en het daarna nog net zo kalm en zelfverzekerd weer aantreffen. Met schepen
is dat anders. Die kunnen niet zonder mensen.’
Over het water is een klein meesterwerk dat zoveel aanduidt en te raden laat dat
de lezer op de laatste bladzijde de neiging voelt weer bij de eerste te beginnen om
te proberen alle raadsels van de tekst te achterhalen. Het is een boek dat, zo zeldzaam
in onze vluchtige tijd, beklijft. Ik kan nooit meer een roeiboot de golven van de
Amstel zien klieven zonder aan Over het water te denken.
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Boekbesprekingen en aankondigingen
Cd-rom Middelnederlands. Woordenboek en teksten. Instituut voor
Nederlandse Lexicologie. Den Haag/Antwerpen: Sdu Uitgevers/Standaard
Uitgeverij 1998. ISBN 90-75566-90-5. NUG 943/050. Prijs: f 450, -.
Vandaag de dag verschijnt er nauwelijks nog een publicatie die niet met behulp van
de computer tot stand is gekomen, maar op het gebied van de medioneerlandistiek
is het uiteindelijke resultaat van menig onderzoek in de regel toch nog steeds een
keurig gedrukt boek. Daar waar het digitale materiaal voor uiteenlopende vormen
van onderzoek ter beschikking stond, zoals bv. bij het omvangrijke Corpus van
Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300) van Maurits Gysseling leidde
dit tot boeiende resultaten zoals een taalatlas, een studie over de Rijmbijbel van Jacob
van Maerlant, een onderzoek naar de morfologie van het substantief in het
dertiende-eeuwse Middelnederlands en het Vroegmiddelnederlands woordenboek
dat kort voor zijn voltooiing staat. De toegankelijkheid van teksten langs elektronische
weg vergemakkelijkt het raadplegen ervan aanzienlijk en opent perspectieven waaraan
tevoren nauwelijks te denken viel.
Het verschijnen van de Cd-rom Middelnederlands mag als een mijlpaal in de
geschiedenis van de medioneerlandistiek worden beschouwd. Voor het eerst is een
enorme hoeveelheid materiaal in een handomdraai toegankelijk voor iedereen die
over een PC beschikt met een aantal eigenschappen, die tegenwoordig tot de standaard
behoren: 80386 processor (of hoger), 20 MHz (of sneller), Microsoft Windows 3.1
(of een latere versie), 8 Mb RAM geheugen en een 150 KB/s cd-rom-speler (of
sneller). De installatie van de schijf levert geen noemenswaardige problemen op en
de gebruikershandleiding geeft Word- of WordPerfect- gebruikers aanwijzingen voor
de directe koppeling aan de eigen tekstverwerker.
De Cd-rom Middelnederlands bestaat uit een lexicografische component en een
tekstgedeelte. Het woordenboekdeel omvat het complete Middelnederlandsch
Woordenboek van E. Verwijs en J. Verdam met de Bouwstoffen en de Aanvullingen
en verbeteringen van A. Beekman, samen elf boekdelen met ca. 11 000 bladzijden.
De schijf bevat bovendien een z.g. Citatenboek, dat in de typografische versie niet
bestaat. Hierin zijn alle citaten uit het Middelnederlandsch Woordenboek aangehaald
en wel gerangschikt volgens de bronnenlijst in de Bouwstoffen. Met behulp hiervan
kan dus bv. bekeken worden hoe intensief het Middelnederlandsch Woordenboek
een bepaalde bron heeft gebruikt. Door middel van een trefwoordenlijst kan het
woordenboek op conventionele manier geraadpleegd worden, maar ook verbogen
of vervoegde vormen uit de citaten kunnen direct opgevraagd worden. ‘Hyperlinks’
bieden de mogelijkheid om op alle niveaus tussen de woordenboekartikels, de
Bouwstoffen en de citatenlijsten heen en weer te springen.
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Het tekstgedeelte omvat een grote verzameling teksten waarmee met succes ‘is
getracht een ruim en evenwichtig beeld te geven van de Middelnederlandse literatuur:
niet alleen de Middelnederlandse canon is opgenomen, maar ook tal van niet- of
minder-canonieke teksten’ (Gebruikershandleiding blz. 14). Om te beginnen zijn er
de beide reeksen van het Corpus-Gysseling (‘CG1’ en ‘CG2’), bij elkaar alles wat
er aan Nederlandse teksten van voor het jaar 1301 bewaard is gebleven. Dit gedeelte
omvat naast alle dertiende-eeuwse oorkonden o.a. ook de oudste handschriften van
Der naturen Bloeme en de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant, de oudste
Reynaert-fragmenten, het Leven van Sinte Lutgart enz. In gedrukte vorm representeert
dit negen boekdelen met ruim 5 000 bladzijden tekst.
De tweede en derde component van het tekstgedeelte bestaan uit ‘een
tweehonderdtal rijmende Middelnederlandse teksten uit de periode van ca. 1250 tot
ca. 1500’ en ‘een negentigtal Middelnederlandse prozateksten’ (blz. 13) uit dezelfde
periode evenals een aantal ‘Prosa-Auflösungen’ van ridderromans en volksboeken
uit de eerste helft van de 16de eeuw. De selectie is voortreffelijk geslaagd. Talrijke
werken die men in menige bibliotheek tevergeefs zal zoeken, zijn hier bijeengebracht:
W.J.A. Jonckbloets complete editie van de Lancelotcompilatie, de Tafel vanden
kersten Ghelove van Dirk van Delf, het verzameld werk van Jacob van Maerlant en
Jan van Ruusbroec, talrijke artes-teksten, de bijbelvertaling van 1360 en de
Noordnederlandse Historiebijbel, diverse heiligenlevens, de Imitatio Christi van
Thomas van Kempen enz. Kortom: deze kleine glanzende schijf bevat een bijna
complete bibliotheek van de Middelnederlandse letteren, met dien verstande dat de
inleidingen, commentaren en aantekeningen bij de oorspronkelijke edities niet op de
cd-rom zijn overgenomen. De complete lijst van de opgenomen titels kan overigens
op de website van het INL (www.inl.nl) geraadpleegd worden.
De bediening is comfortabel. Door middel van een ‘boekenkast’ en een
‘boekenplank’ kan incidenteel of permanent een keuze gemaakt worden uit de
‘boeken’ die men wil raadplegen. Via een z.g. ‘werkbalk’ en een ‘statusbalk’ worden
alle instrumenten ter beschikking gesteld, die men voor zijn onderzoek nodig heeft.
Het hoeft nauwelijks gezegd te worden dat men alle teksten uit beide componenten
kan laten uitprinten, fragmenten kan uitknippen en naar het
tekstverwerkingsprogramma exporteren. Jokers en indexen vergemakkelijken de
recherche. De resultaten van zoekacties kunnen uitgeprint worden en de
opeenvolgende zoekoperaties worden in een overzicht gedocumenteerd.
De teksten zijn uiteraard niet allemaal opnieuw naar de handschriften gekopieerd,
hoewel enkele (zoals bv. de Roman der Lorreinen en de Seghelijn van Jerusalem)
toch in een niet eerder gepubliceerd afschrift worden gepresenteerd. Dat levert een
ietwat heterogene verzameling van kritische en diplomatische uitgaven op, waarover
de uitgever Dirk Geirnaert echter nauwkeurig rekenschap aflegt. Soms ontstaat zo
een discrepantie tussen de weergegeven teksten en de uitgaven die voor het
Middelnederlandsch Woordenboek zijn geëxcerpeerd. De Seghelijn van Jerusalem
wordt bv. uitgegeven naar het proefschrift van Ingrid van de Wijer uit 1983 terwijl
Verdam uiteraard uit zijn eigen editie van
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1878 citeert. Over de keuze van de uitgaven kan men soms van mening verschillen:
dat bv. voor Maerlants Historie van den Grale en Boec van Merline een beroep is
gedaan op J. van Vlotens ietwat dubieuze editie van 1880 en niet op de betrouwbare
diplomatische uitgave van T. Sodmann uit 1980 heeft met auteursrechten te maken.
Bij een consequente aanpak had de tekst wegens de Nederduitse kleur van het
handschrift eigenlijk zelfs helemaal weggelaten moeten worden. De opgenomen
werken zijn vaak onder verschillende varianten van de titel bereikbaar, wat het zoeken
vergemakkelijkt, maar een opschrift als ‘Munchense (sic!) fragmenten’ in boek
‘CG2’, waarachter de Münchense fragmenten van Der Nature Bloeme schuil gaan,
zegt niet zo heel veel en wekt uiteraard de vraag, waarom niet ook de Trierse
fragmenten die tot hetzelfde manuscript behoren, zijn opgenomen.
Afgezien van dergelijke details is deze cd-rom Middelnederlands een veelzijdig
professioneel product met een grote schat aan informatie. Ze is in staat om in menig
instituut extra muros een bijna complete Middelnederlandse bibliotheek te vervangen
en onschatbare diensten te verlenen bij zowel taal- als letterkundig onderzoek. Ze is
haar prijs meer dan waard.
Amand Berteloot (Münster)

Dorian Cumps, De eenheid in de tegendelen. De psychomachische
verhaalwereld van F. Borderwijk en de mythe van de hermafrodiet: een
interpretatie. Amsterdam, Amsterdam University Press. 1998, 301 blz. f
49,50. ISBN 905356-309-1.
Met De eenheid in de tegendelen heeft het verhalend oeuvre van Bordewijk - altijd
fascinerend bevonden maar zelden onderwerp van wetenschappelijke aandacht - na
Hans Antens Bekoorlijk vernis van de rede uit 1996, in korte tijd een tweede dissertatie
opgeleverd.
Cumps presenteert al in de titel de gecompliceerde centrale stelling van zijn betoog:
in het fantastische, niet-mimetische, verhalend werk van Bordewijk zijn de
zielsconflicten van de hoofdpersoon terug te voeren op het probleem van de
paarvorming, en daarmee op één centrale metafoor, die van de hermafrodiet. Deze
zielenstrijd of psychomachie, heeft Bordewijk in elk besproken verhaal, in een
afzonderlijk gedeelte, op allegorische wijze verbeeld, geobjectiveerd, ‘binnenstebuiten
gekeerd’. Cumps onderscheidt als de belangrijkste leveranciers van niet-mimetische
verhalen van Bordewijk de bundels: De Wingerdrank (1937), Vertellingen van
generzijds (1950), Studiën in volksstructuur (1951), en Centrum van stilte (1960),
maar heeft zijn corpus geselecteerd uit alle verhalen. Bij zijn interpretatie gaat Crumps
te werk als Marcel Dupuis in 1975. In ‘Magisch-realisme en psychomachie bij F.
Bordewijk’ introduceerde Dupuis een psychomachische leeswijze voor het verhaal
‘Huissens’ uit de bundel De wingerdrank. De hoofdpersoon Dal, een oudere vrijgezel,
beleeft in dit verhaal
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een crisis die allegorisch wordt uitgebeeld door zijn verblijf in een vrijwel afgesloten
volksbuurt temidden van criminele geretardeerde personages.
Cumps gebruikt de psychomachische analyse van het zeer cryptische verhaal
‘Confrontatie in het lattenprieel’ - uit de bundel Vertellingen van generzijds - als
model voor de analyse van de overige verhalen uit zijn corpus. Het verhaal geeft de
problematiek van Bordewijk kernachtig weer. Cumps ziet dit verhaal daarom ook
als ideomachisch; er wordt een idee verbeeld: een ieder draagt het idee van
paarvorming en van de hermafrodiet in zich.
Binnen het bestek van een uitpuilend, meer dan tweehonderd pagina's tellend derde
hoofdstuk, worden de overige verhalen, onderverdeeld in drie groepen:
schijnrealistische, fantastisch-psychomatische en pre- en protomachische,
geanalyseerd. Vaak overtuigend en verhelderend. Het is daarom jammer dat de
methode weinig methodisch is opgezet. Zeker, de observaties worden controleerbaar
en beargumenteerd gepresenteerd, maar wie zelf ook psychomachisch aan de slag
wil, zal een hele klus hebben om de methode in praktijk te brengen.
Cumps onderscheidt en bespreekt een groot aantal elementen en fasen: de
vervreemdende werking van metaforisch taalgebruik met betrekking tot de ruimte,
auctoriële zingevende bemoeienissen, de sterke stemmingswisselingen en hevige,
panische angstgevoelens van de personages. Hij introduceert interpretatieve elementen
als het initiatieproces, het labyrint, de in wijder met sacrale eigenschappen en vooral
de ‘hortus conclusus’ in de vorm van architectonisch merkwaardige buurten en
huizen, en even typerende overgangsgebieden als pleinen en stations. Ook is er het
uit de avant-gardistische literatuur bekende ‘hasard objectif’: de toevallige
gebeurtenissen die het in het onbewuste verborgene plotseling aan het licht brengen.
Daarnaast wijst Cumps er ook op dat Bordewijk gebruik maakt van de esoterische
geheimtalen van alchemie, astrologie en vrijmetselarij.
Cumps noemt de logische taal en de gesystematiseerde indelingen van Bordewijks
verhalen kenmerkend, en het modelverhaal biedt daarvan ook een karakteristiek
voorbeeld: de onderscheiden hoofdstukjes heten woordspelig ‘Inleiding’,
‘Aanleiding?’, ‘Opleiding’, ‘Voortleiding’ en ‘Uitleiding’. In de analyse van de
verhalen doet Cumps echter weinig met de titels of dit taalgebruik. Hij heeft bovendien
geen oog voor de toneelmatige verwijzingen in de metaforiek van zijn modelverhaal
die de ernst van de kosmische gebeurtenissen ondermijnen. Daardoor doet Cumps
de mijns inziens altijd werkzame ironie en de speelse kant in Bordewijks werk te
kort.
In het laatste hoofdstuk bespreekt Cumps Bordewijks thematiek in
psychoanalytische terminologie van castratieangst en onopgeloste oedipale
conflictsituatie. In dit psychoanalytische verband vind ik het nog vreemder dat Cumps
het enigszins biografische verhaal ‘Keizerrijk’ uit De wingerdrank zo uitdrukkelijk
niet in zijn corpus heeft willen opnemen. Dit verhaal over een door nachtmerries
geplaagd jongetje Harmen en een eveneens roodharige dienstmeisje Heintje, die
Harmen introduceert in en rondleidt door de verboden Amsterdamse stegenwereld,
lijkt immers geschreven om de paarvorming in beeld te brengen
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en om psychomatisch gelezen te worden.
In de slotparagraaf stelt Cumps, dat het spanningsveld tussen de hermafrodiet als
ideaalbeeld en angstbeeld, sublimering in de mythe mogelijk maakt, en dat Bordewijk
zich daarmee beroept op een collectief erfgoed in een humanistische traditie. Wat
dit laatste betreft had Cumps zijn argument kunnen versterken als hij, wat uitgebreider
dan slechts met een verwijzing naar het boek van Fletcher, de recente literatuur over
de allegorie en de Psychomachia van Prudentius, erbij had betrokken.
Anneke van Luxemburg-Albers (Amsterdam)

Johan P. Snapper. De wegen van Marga Minco. Amsterdam: Bert Bakker,
1999. 350 blz., geïll (f 65,00). ISBN 90-351-1948-7.
‘Who can draw the line between autobiography and fiction in the novels of, for
instance, Marga Minco?, zo vragen Dick van Galen Last en Rolf Wolfswinkel zich
af in de inleiding van hun boek Anne Frank and after (1996). Johan Snapper schrijft
in De wegen van Marga Minco (1999): ‘Minco [verwerpt] consequent en steeds
nadrukkelijker dat haar verhalen over haar zelf gaan’ en ‘Het bittere kruid is het
enige boek dat Minco schoorvoetend heeft gekarakteriseerd als autobiografisch’.
Hoe autobiografisch is het werk van Minco? Minco heeft het lot van haar familie
vastgelegd in Het bittere kruid (1957), haar bekendste boek. Het heeft haar de reputatie
gebracht van schijfster van ego-documenten. Ten onrechte, zoals Snapper overtuigend
laat zien. Het overgrote deel van Minco's oeuvre bestaat uit fictieve romans en
verhalen. Minco legt de holocaust vast in fictie. En niet alleen de holocaust, haar
thematiek reikt verder. Een belangrijk thema in Minco's werk is dat van de
buitenstaander in een hem of haar vijandige wereld. De retorische vraag die Van
Galen Last en Wolfswinkel stellen, is niet de meest interessante. Natuurlijk liggen
persoonlijke ervaringen aan Minco's thematiek en wereldbeeld ten grondslag, maar
voor welke auteur geldt dat niet?
Snapper begint zijn studie met een biografie van Marga Minco. In de volgende
drie hoofdstukken bespreekt hij het gehele oeuvre van Minco: haar romans, verhalen,
toneelwerk, verhalen voor kinderen, droomverslagen en schilderijen. Door niet alleen
de bekende romans en verhalen te bespreken maar ook stil te staan bij de onbekende
zijden van Minco's artistieke productie, ontstaat een verrassend beeld van de
schrijfster. In de laatste twee hoofdstukken gaat Snapper in op de betekenis van ‘het
huis’ en ‘reizen’ in Minco's werk.
De opzet om de gehele artistieke productie van Minco te bespreken, leidt tot een
brede studie. Snapper voorziet iedere roman en ieder verhaal van een bespreking.
Hij legt relaties tussen de verschillende verhalen en verwijst veelvuldig naar
biografische gegevens of naar gesprekken die hij met Minco voerde. Dat laatste komt
zijn studie niet altijd ten goede. Bijvoorbeeld wanneer hij stelt dat Yona's beschrijving
van haar vrome vader (in Een leeg huis) Minco's portret van

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1999

66
haar eigen vader weerspiegelt. Zo'n opmerking lijkt me binnen de context van de
studie niet ter zake. Een vergelijkbaar bezwaar heb ik tegen de steeds terugkerende
verwijzingen naar Minco's oorlogservaringen. Wanneer Minco op een schilderij een
donkere deur afbeeldt, vraagt Snapper zich af of die deur niet symbool kan staan
voor de poorten naar de ovens van Sobibor. Dergelijke associaties doen afbreuk aan
de studie. Het is jammer dat Snapper zich veelvuldig laat verleiden om verbanden
te leggen tussen in principe fictieve personages of gebeurtenissen en de persoonlijke
ervaringen van Marga Minco. De sterkste onderdelen van de studie zijn die waarin
Snapper zich beperkt tot analyse en interpretatie.
Jammer is ook dat Snapper op cruciale momenten toelichting achterwege laat. Zo
vermeldt hij dat sommige personages, beschrijvingen en ironische wendingen ‘typisch
Minco’ zijn, of ‘mincoïaans’. Het woord ‘mincoïaans’ komt tientallen keren voor in
de studie, maar een beschrijving of definitie wordt niet gegeven. Blijkbaar wordt het
aan de lezer overgelaten om uit de aangedragen voorbeelden af te leiden waaruit dat
‘mincoïaanse’ bestaat.
Het boeiendste deel van de studie wordt gevormd door de laatste twee
hoofdstukken, waarin Snapper laat zien hoe de thema's ‘het huis’ en ‘reizen’ in
Minco's romans en verhalen zijn verwerkt. Snapper toont zich een nauwkeurig lezer
en hij kent op boeiende wijze betekenis toe aan thema's en herhalingsmotieven.
Doordat het gehele werk wordt besproken, is De wegen van Marga Minco bruikbaar
als naslagwerk voor iedereen die een samenvatting van een van Minco's romans of
verhalen wenst. Een prettig leesboek is het niet; wie leest met plezier tientallen
besprekingen verspreid over bijna 200 bladzijden achtereen? De ultieme studie is
het evenmin, daarvoor ontbeert het een consequente aanpak. De wegen van Marga
Minco is vooral een informatieve studie, die een goed totaalbeeld geeft van het werk
van een schrijfster met een even klein als onderhoudend oeuvre.
Pieter van der Vorm (Kuala Lumpur)

Evert van der Starre, Vestdijk over Frankrijk, Walburg Pers, Zutphen
1998. ISBN 90 5730 024 9.
Dode vaders
Wie het geluk had om op de honderdste geboortedag van Simon Vestdijk in de kerk
van Doorn naar de rede te luisteren die Evert van der Starre daar hield over de Franse
aspecten van Vesdijks romans, die wist dat er een bijzonder boek stond aan te komen.
Dat boek, enigszins onnauwkeurig Vestdijk over Frankrijk geheten (Vestdijk en de
Fransen zou juister zijn geweest), bevat tal van interessante hoofdstukken.
Over Vestdijk kan men horen dat ‘niemand hem meer leest’, maar ondertussen

Neerlandica extra Muros. Jaargang 1999

67
is hij naast Anne Frank en Hella Haasse de enige Nederlandse auteur die ik al een
halve eeuw permanent in de Nederlandse boekenwinkels zie liggen. Over Vestdijk
is veel geschreven, maar zijn oeuvre is zo groot en diep dat we daar nog een eeuw
mee door kunnen gaan. Ik geef toe dat ik, voor de keus gesteld, aan andere thema's
dan het Franse prioriteit zou geven, maar het is een onderwerp waar de Leidse
emeritus in de Franse letterkunde met gezag en stijl over blijkt te schrijven.
Ik zou graag over alles wat Van der Starre op tafel zette willen nasmakken, maar
de redactie van dit blad heeft in haar wijsheid muren om mijn ruimte geplaatst en
daarbinnen zal ik het doen. Ik zal dus niets zeggen over de superieure wijze waarop
eindelijk iemand de idiotie van Adriaan Venema over Ierse Nachten en Vestdijks
invrijheidstelling door de Duitsers aan de kaak stelt, plus enkele tientallen - ik overdrijf
niet - andere onderwerpen die vast nog in de Vestdijk-studie hun echo's zullen laten
horen. Ik concentreer mij op het gezag en de stijl van de auteur.
Met veel aplomb wordt ons bewezen dat Vestdijk in zijn roman De hôtelier doet
niet meer mee dat in het Grenoble van 1820 speelt, met opzet Stendhal, immers uit
die stad afkomstig, geen rol heeft gegeven om zo een late wraak, namelijk 28 jaar
na diens dood, op Eddy du Perron te nemen. Zoals W.F. Hermans zijn geestelijk
vader M. ter Braak bloedig heeft terechtgesteld, zo zou S. Vestdijk zijn vaderlijke
vriend E. du Perron met dit boek hebben willen natrappen. Ik geloof er niets van, en
wat nog erger is: ik geloof ook niet dat Van der Starre het gelooft. Hij heeft de roman
vast dieper bestudeerd dan ik, en hem moeten dus de vele verwijzingen naar Stendhal
zijn opgevallen. Ik noem slechts Beyles jeugdvriend J. Rey die al op pagina 30 als
eventuele Bonapartist wordt geïntroduceerd. Het is niet zo eenvoudig Nederlandse
woorden of Franse namen te vinden met de acht letters van stendhal erin, al bereikt
men er met handels- al zeven. Dan wordt het dus een kwestie van opletten of er een
handelssamenstelling komt die een t bevat. Die komt, en merkwaardig genoeg citeert
Van der Starre, zonder veel reden, dat woord, handelsmagnaten, voor ons. Ik zwijg
over de persoon waar Stendhal waarschijnlijk in verborgen werd, de Elzasser
Alphonse de Collinet, in wiens naam, net als trouwens in die van Mademoiselle
Nathalie, de acht letters van Stendhal te vinden zijn.
Dat betekent nog niets. Verdachter is dat Van der Starre bij de argumenten waarom
Vestdijk misschien Stendhal niet kón gebruiken, noemt dat deze toentertijd niet in
Grenoble was. Maar hij weet natuurlijk net als iedereen die een biografie van de
beroemdste zoon van Grenoble heeft gelezen, dat Stendhal er in 1819 maanden lang
is geweest. Vestdijk had zijn roman natuurlijk net zo goed een jaar eerder kunnen
laten beginnen.
Waarom was Stendhal in 1819 in Grenoble? Nu komen we bij de kern. Stendhal
was daar omdat zijn vader was overleden en hij de erfenis moest regelen. Van der
Starre wijst op het feit dat in Surrogaten voor Murk Tuinstra de vader van Anton
Wachter ook al ineens bleek overleden. Het hoofdstuk waarin dit staat heet ‘Een
literaire vadermoord’. Alain heeft in zijn studie over Stendhal uit 1948 opgemerkt
dat Stendhal blijkens zijn romans een vooroordeel
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tegen vaders had. Crouzet meldt in zijn biografie uit 1990 dat voor Henri Beyle en
zijn vrienden de Revolutie vooral DOF (Death of Fathers) was.
Van der Starre zegt in de Grenobliaanse roman, waarin Stendhal zo duidelijk niet
aanwezig is, een mystificatie te zien. Ik denk dat op zijn beurt Van der Starre ons
mysterificeert omdat hij de dingen die ik noemde natuurlijk ook weet. Vestdijk moet
teleurgesteld zijn geweest dat - zo ver ik weet - geen enkele criticus zijn spel doorzag.
De roman was geen wraak op Du Perron, maar een lachbui om het idee van een
wraak op de man die toch alleen in oedipaal opzicht als Vestdijks vader is te
beschouwen. Ik heb van Van der Starres spel genoten, maar wil toch laten weten dat
ik er niet in vloog.
Nu de stijl van Van der Starre. We zijn wat stijl betreft in de Vestdijk-literatuur
niet verwend. Van der Starre schrijft altijd op een lichte ironische toon, soms met
bizarre uitweidingen. Wie deed dat ook al weer? Natuurlijk! Vestdijk. De lezer heeft
veel van de schrijver geleerd. Er zijn zinnen, al direct op pagina 1 (‘... die
merkwaardige vorm van Engelse aanwezigheid die men absenteïsme noemt’) en 2
(‘... die Frans heeft gestudeerd en behoed moet worden voor echtelijke ontrouw
(waarbij ik overigens geen verband wil suggereren tussen beide gegevens)’, waarbij
men Vestdijks pen hoort krassen.
Wie van Vestdijk houdt, moet dit boek dus lezen. Wie niet van Vestdijk houdt,
moet dit boek lezen om van hem te gaan houden. Het speet mij indertijd dat de
Hôtelier niet meedeed in mijn helft van de tandem met Maarten 't Hart en ik ben blij
dat nu te hebben kunnen inhalen.
H. Brandt Corstius (Parijs)

Kaleidoscope: Dutch Poetry in Translation from Medieval Times to the
Present With Parallel Dutch Text. Translated by Martijn Zwart in
collaboration with Ethel Grene. Wilmette, Illinois: Fairfield Books, 1998.
256 pp. ISBN 0 9660016 13 / 0 9660016 05.
Modern Poetry in Translation: Dutch and Flemish Issue. New Series Nr.
12. Edited by Theo Hermans with the assistance of Yann Lovelock.
London: King's College London, 1998. 280 pp. ISSN 0969 3572.
In het voorbije jaar verschenen twee opmerkelijke bundels vertalingen van
Nederlandse en Vlaamse poëzie: een speciale editie van Modern Poetry in Translation
over Nederlandse en Vlaamse poëzie, en Kaleidoscope, een tweetalige verzameling
Nederlandse poëzie van de Middeleeuwen tot nu. Beide edities illustreren de
hedendaagse situatie van literaire vertalingen: enerzijds, dat literatuur in vertaling
steeds meer aandacht krijgt, maar anderzijds ook dat het Engels niet alleen de
commerciële lingua franca is, maar ook in de literatuur een noodzakelijk medium
wordt om een cultuur internationale bekendheid te verlenen en verschillende literaire
culturen met elkaar te laten communiceren.
Het uitgangspunt van de uitgave Modern Poetry in Translation, onder redactie
van Theo Hermans, verschilt beduidend van Kaleidoscope, samengesteld
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en vertaald door Martijn Zwart en Ethel Grene. Hermans' omvangrijke bloemlezing
omvat uitsluitend werk van levende dichters (vandaar de opmerkelijke afwezigheid
van Herman de Coninck) in Engelse vertaling, en werpt een licht op verschillende
aspecten van het vertaalproces. De verzorgde editie van Kaleidoscope wil in de eerste
plaats de Nederlandse poëzie toegankelijker maken voor studenten Nederlands uit
het buitenland en voor geïnteresseerden in vergelijkende literatuur en vertaling. Meer
dan honderd originelen met vertaling, van Egidius tot Bomans, verlenen de lezer met
beperkte kennis van het Nederlands een toegang tot ons poëtisch verleden. De vertalers
Martijn Zwart en Ethel Grene besteedden vooral aandacht aan een equivalent metrum
en rijmschema in de vertaalde versie, en eenzelfde sfeerschepping en stijl. De Engelse
versie klinkt daardoor vaak ‘ongewoon’ in vergelijking met het moderne Engelse
taalgebruik, maar op die manier wordt ook de relatie vertaald die de moderne
Nederlandstalige lezer heeft met zijn literatuur in vroegere taalstadia.
Het vertaalproduct en de vergelijking met de originele Nederlandse tekst staan
centraal in deze publicatie, maar hoe uitnodigend de editie en de lay-out ook mogen
zijn, het boek zal waarschijnlijk slechts die lezer aanspreken die reeds in zekere mate
vertrouwd is met oudere Nederlandse literatuur. Enkele redactionele overwegingen
hadden immers een groter potentieel lezerspubliek kunnen verzekeren. Een kort
overzicht van de Nederlandse literaire geschiedenis, bij voorbeeld, en een betere
situering van de auteurs in plaats, tijd en literaire periode, hadden de uitgave
aantrekkelijker kunnen maken voor geïnteresseerden zonder voorkennis van de
Nederlandse literatuur. Ook een verklaring van de taalsituatie van het Nederlands in
Nederland en Vlaanderen, en de politieke en culturele betekenis van 1648, staan een
literaire appreciatie van de tekst niet in de weg. Integendeel, ze verlenen de culturele
context van de gedichten meer diepgang dan het naakte woord op het blad. Bovendien
zou dit als verklaring kunnen gelden waarom er zo weinig Vlaamse poëzie in de
bundel is opgenomen. Indien plaatsbeperking een argument was, dan hadden de
vertalers gerust de ‘index of first lines’ en ‘index of titles’ - bovendien uitsluitend in
de Engelse versie - kunnen opofferen voor een kort overzicht van de Nederlandse
en Vlaamse literatuur. Hier hebben de vertalers-redacteurs echter gekozen voor een
uitgave waarin enkel de literaire tekst en zijn Engels equivalent centraal staat - een
beslissing die te verdedigen is, maar die jammer genoeg een beperking vormt voor
een groter potentieel publiek. Ondanks deze bezwaren zijn de literaire vertalingen
in Kaleidoscope een tour de force. De uitgave is een waardevolle aanvulling bij de
vertalingen van moderne Nederlandse poëzie.
De Nederlands-Vlaamse uitgave van Modern Poetry in Translation daarentegen,
getuigt van een sterker bewustzijn van zijn lezerspubliek en redactionele dilemma's.
In plaats van representativiteit (‘as suspect as it is dull’, stelt Hermans (p. 7)) staat
in deze publicatie het vertaalproces centraal, een bewijs dat recente vertaaltheorieën
niet langer beperkt blijven tot academische discussies maar ook in een aantrekkelijke
bundel literaire vertalingen kunnen worden toegepast. De gedichten, vertaald door
een twintigtal gerenommeerde en minder bekende vertalers, worden aangevuld met
dagboekfragmenten van Leonard Nolens,
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dramatisch werk van Hugo Claus en Benno Barnard, twee essays over het vertalen
van Judith Herzberg en Rutger Kopland, en het gedicht ‘Epiloog’ van C.O. Jellema
met negen vertalingen van tien verschillende handen. Een uitgebreide bibliografie
verwijst de geïnteresseerde lezer ook naar eerdere Engelse vertalingen van
Nederlandse poëzie.
Net zoals Nolens en H.C. ten Berge aanwezig zijn als dichter enerzijds en als
schrijver over het dichterschap anderzijds, overtuigt deze bundel in het vertalen en
in het schrijven over vertaalwerk. De vertalingen zijn uitstekend, zonder de
aanmatiging de perfecte of enige vertaling te zijn, en de biografische gegevens over
zowel auteurs als vertalers bewijzen dat het vertaalwerk gewaardeerd wordt als een
creatieve daad die het dichten evenaart. Het klinkt paradoxaal, maar deze Engelstalige
uitgave introduceert de lezer meer in het werk van de vertaler en de problemen die
zich bij het vertalen stellen, dan een tweetalige uitgave.
De uiteindelijke doelstelling van vertaalde poëzie is natuurlijk de
niet-Nederlandstalige lezer uit te nodigen tot het leesplezier van deze gedichten, en
deze uitgave van Modern Poetry in Translation vervult ruimschoots dergelijke
aspiraties. Nederlandse poëzie komt in een internationale taal als het Engels op het
podium van de ‘wereldpoëzie’, en kan zich meten met de besten der aarde zonder
haar eigenheid te verliezen. Hugo Claus' cyclus over P.B. Shelley, bijvoorbeeld,
spreekt enerzijds direct met de Britse dichter, maar blijft tegelijk het woord van
Claus.
James Brockway vestigt in zijn essay de aandacht op verschillende aspecten van
vertalingen - als spel, als academische discipline, als medium voor communicatie in
een andere taal - maar streeft zelf naar de eisen die Jacques Bloem formuleerde voor
vertalingen: ‘dichterlijkheid en letterlijkheid’ (p. 187). De vertaalde Nederlandse
gedichten moeten als originele werken gelezen kunnen worden en de vergelijking
met originele Engelse gedichten kunnen doorstaan. Deze bundel ambieert in ieder
geval de hoogste criteria voor de vertaling van literair werk op het vlak van literariteit,
getrouwheid aan het origineel en leesplezier. Het feit dat bijna uitsluitend poëzie van
het laatste decennium werd opgenomen, maakt dit een unieke uitgave, die de
hedendaagse Nederlandse en Vlaamse poëzie internationale belangstelling garandeert.
Karen Vandevelde (Galway)

Blake Lee Spahr, Thomas F. Shannon en Wiljan van den Akker, red.
(1996). Vantage Points: Festschrift for Johan P. Snapper, Lanham, New
York & London, University Press of America, ISBN 0-7618-0421-8.
Deze feestbundel viert Prof. Johan P. Snappers vijfentwintig jaar aan de University
of California in Berkeley als Queen Beatrix Chair of Dutch, Language, Literature
and Culture. Het is een interessante collectie artikelen geworden, die een goed
overzicht geeft van het gevarieerde aanbod binnen de Nederlandse literatuurkritiek.
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Een aantal artikelen richt zich op de geschiedschrijving van de 17e en 18e eeuw. Zo
verwijst André Lefevere naar een ‘vergeten’ genre, de Nederlandse epiek, dat in de
17e eeuw een centrale positie innam, getuige de status van nu verwaarloosde auteurs
als Georgius Benedicti of Onno Zwier van Haren. Lefeveres invalshoek benadrukt
hierbij het belang van de literaire en culturele context voor de
literatuurgeschiedschrijving. In de vroege achttiende eeuw, begint de leidende rol
van het ‘utilitaire’en commerciële proza met de spectatoriale geschriften van
Weyerman en Van Effen, besproken door Ton Broos. Waar de geschiedenis Van
Effen graag aftekent als de ‘moralist’ en Jacob Campo Weyerman als de ‘plagiator’,
wijst Ton Broos vooral op het gemeenschappelijke en vergelijkbare in hun werk.
Een andere originele figuur uit dezelfde eeuw wordt belicht door Francis Bulhof in
‘Tales of Hoffham’. De Duitser Hoffham is een ‘gastarbeider’ in de Nederlandse
literatuur, getuige zijn ‘meesterwerk’ Proeve eener theorie der Nederduytsche poëzy.
Bovendien werd Hoffham bij zijn terugkeer naar Duitsland in 1773 de ‘godfather of
Neerlandica extra Muros’, die Goethe's Die Leiden des jungen Werthers aan het
Nederlandse publiek voorstelde. Met ‘Belle van Zuylen revisited’ onderzoekt Margriet
Lacy de conservatieve kantjes aan het dagelijkse leven van deze ‘moderne’ auteur.
Lacy breekt bijgevolg een lans voor de miskende Charles-Emmanuel de Charrière,
voor zijn tijd een ruimdenkend echtgenoot.
Een tweede groep artikelen belicht de literatuur van de laat-negentiende en
begin-twintigste eeuw. Jaap Goedegebuure bespreekt de invloed van het Franse
symbolisme op de Nederlandse dichtkunst van 1885-1900, en meer specifiek op
Gorters poëzie. Arij Prins nam hierbij een belangrijke literaire tussenpositie in,
vergelijkbaar met Van Goghs positie tussen het impressionisme en symbolisme. In
het openingsessay bespreken Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn de relatie
tussen de schrijfpraktijk van modernistische dichters zoals Martinus Nijhoff en hun
poëticale uitspraken over creativiteit. Waar de zeer infrequente doorhalingen in
Nijhoffs manuscripten weinig informatie opleveren over deze correlatie, tonen
Leopolds manuscripten dat hij het (her-)schrijfproces positiever ervaarde. De
thematische en stilistische neerslag hiervan wordt aangetoond in de analyse van twee
gedichten. Een collega-dichter wordt besproken in ‘Woman as madonna, virgin,
amazon, and bride in the poetry of Hendrik Marsman’. In representatieve gedichten
uit Marsmans eerste en tweede periode behandelt Marcel Janssens deze archetypische
vrouwbeelden, die functioneren als psychologische archetypes en als typische
expressionistische motieven.
Recentere trends in poëzie en proza komen aan de orde in de artikelen van Redbad
Fokkema en Hugo Brems. Fokkema's artikel herdefinieert Sötemanns onderscheid
tussen ‘pure’ en ‘onpure’ poëzie als kenmerken van het modernisme en
postmodernisme, respectievelijk vertegenwoordigd door Kouwenaar en Polet. Hij
komt daarmee tot een alternatieve interpretatie van de Nederlandse poëzie sinds
1960, waarbij modernistische en postmoderne poëzie samen functioneren, geïllustreerd
in de poëzie van Hans Vlek en Rob Schouten. In het werk van Pleysier, Daem, Lanoye
en Vlaminck vormt de keuze voor dialect (geborgenheid en claustrofobie) of
standaardtaal (bevrijding en anonimiteit) een gethematiseerde
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beslissing. De taalkeuze als literair ‘probleem’ stamt volgens Brems uit de crisis in
het Vlaamse proza in 1980-1985, toen auteurs zich bewust werden van hun marginale
positie tegenover het Nederlandse milieu en de eigen (taal)identiteit onderzochten.
Joris Duytschaevers artikel bespreekt literaire ‘minderheidsposities’, de situatie van
de Vlaamse literatuur binnen het Nederlandse literatuurwezen en van de
Nederlandstalige literatuur binnen de Europese cultuur, en benadrukt de relatie tussen
canonvorming en culturele macht.
Een aantal artikelen behandelt aparte auteurs of kunstenaars: Manfred Wolf tekent
J.P. Guépin als een man verdeeld tussen rationalisme en classicisme en gekenmerkt
door ‘unconventional wisdom’ en Clem Neutjens bespreekt het vervagen van de
grenzen tussen de kunsten in het werk van Patrick van Caeckenbergh. ‘Meaningful
surfaces’, door Wiel Kusters, benadrukt het belangrijke beeld van ‘oppervlaktes’ in
het literaire én wetenschappelijke werk van Leo Vroman. Hij vindt hiervoor steun
in Ben Peperkamps onderzoek en in Vromans eigen dissertatie uit 1958. Zo definieert
het gedicht ‘Fabel van een steen’ kennis niet als de doorbraak naar de essentie van
een ding, maar een voelend, tastend kennismaken met achtereenvolgende oppervlaktes.
Ton Anbeeks artikel karakteriseert Gerard Reve als een voorbeeld van ‘Romantische
ironie’, gekenmerkt door het verbreken van de illusie, het cultiveren van de
onzekerheid en de typische vermenging van het triviale met het hogere. Met Reves
Brievenboeken, zo geeft Anbeek aan, maakte de Nederlandse literatuur een verlate
entree in het theater van de Romantische, ironische houding. Anne Marie Musschoots
interessante artikel toont de invloed van de Amerikaanse modernist Wallace Stevens
op hedendaagse Vlaamse en Nederlandse dichters zoals Stefan Hertmans.
Reinier Salverda bespreekt de beeldvorming rond Indonesiërs in ‘The turn of the
native’. Hoewel de traditionele kritiek het realisme van de Nederlandse koloniale
roman benadrukt, concludeert Salverda dat de focalisatie meestal geschiedt via
Nederlandse personages. Een uitzondering vormt een beperkt aantal verhalen, zoals
Hella Haasses Oeroeg, die een gevarieerder psychologisch beeld van de Indonesiërs
geven. De complexe houding van de Nederlanders tegenover hun Duitse buren wordt
bekeken door de loep van twee ‘Europese’ romans uit de vroege jaren 1990 in Jolanda
Vanderwal Taylors artikel. Nelleke Noordervliets De naam van de vader en Tessa
de Loos De tweeling intensifiëren thema's zoals herinnering en schuld en de
problematiek rond kinderen van collaborateurs. E.M. Beekman, ten slotte, behandelt
een bijzonder weids cultureel onderwerp, het Westerse ideeëncomplex rondom liefde
en seksualiteit, in een artikel dat de hoofse literatuur verbindt met de
zeventiende-eeuwse visie op het mechanistische lichaam en de freudiaanse seksualiteit.
Als overzicht van de neerlandistiek ‘intra’ en ‘extra muros’ is dit een bijzonder
gevarieerde en vaak fascinerende bundel. Als feestbundel is het een eerbetuiging aan
de inzet en toewijding waarmee Johan Snapper het Dutch Studies Program te Berkeley
uitgebouwd heeft.
Sabine Vanacker (Hull)
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