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[Neerlandica extra Muros - februari 2000]
Wegwijs op Internet
Die zoekt die vindt (of ook niet)
Matthias Hüning (Wenen)
1 Inleiding
Het is nu drieënhalf jaar geleden dat er in dit tijdschrift een artikel over ‘het digitale
tijdperk’ van mijn hand verscheen (Hüning 1996). In dat artikel heb ik een overzicht
proberen te geven van cd-roms en Internet-adressen die van belang zijn voor de
neerlandistiek. Dat overzicht was niet volledig, maar in '96 was het aanbod nog zeer
overzichtelijk en was het nog mogelijk om tenminste te streven naar een representatief
overzicht van de relevante cd-roms en Internetbronnen. Een dergelijke poging zou
nu al bij voorbaat tot mislukking gedoemd zijn.
Vanuit huidig oogpunt kan 1995 worden gezien als het jaar waarin het World Wide
Web zijn doorbraak beleefde en door de opkomst van het WWW is de Internet-boom
pas echt op gang gekomen. Het Internet is de afgelopen jaren geëvolueerd tot
buitengewoon effectief communicatie-medium voor steeds meer mensen en tot een
gigantisch grote bron van interessante, nuttige (en vaak ook nutteloze) informatie.
Het wordt steeds meer en steeds vanzelfsprekender gezien als adequaat medium voor
de verspreiding van informatie van de meest uiteenlopende aard en zowel voor
wetenschappelijke doeleinden als ook voor onderwijsdoeleinden heeft het inmiddels
veel te bieden.
Deze ontwikkeling heeft consequenties, ook voor de neerlandistiek. Zo is
bijvoorbeeld Dokumentaal opgeheven, niet omdat het blad niet meer nuttig was,
maar omdat zijn belangrijkste functie (het verspreiden van mededelingen binnen de
neerlandistische gemeenschap) effectiever kon worden waargenomen door Neder-L,
het elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek.(1) Ook op andere terreinen zal er
binnen afzienbare tijd wel het een en ander gebeuren. Zo zijn er vergevorderde
plannen voor een tekstencentrum op Internet dat niet alleen literaire teksten, maar
ook secundaire literatuur en wetenschappelijke artikelen op het terrein van de
Nederlandse taal- en letterkunde bevat.
Er is herhaaldelijk geconstateerd dat de (institutionele) neerlandistiek achterloopt
in de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media en digitalisering, niet alleen
door mij (Hüning 1996), maar ook door bijvoorbeeld Meder (1997) of Mourits &
Vaessens (1997). Nog steeds geldt wat Van Oostendorp, één van de belangrijkste
protagonisten op het terrein van de ‘digitale neerlandistiek’, in 1997 schreef:
‘Particulier initiatief is overal het sleutelwoord. Als we het van de reguliere
gesubsidieerde instellingen moesten hebben, was er vrijwel niets te beleven op Internet
voor de liefhebbers van de Nederlandse taal.’ (Van Oostendorp 1997: 12) Maar het
lijkt erop dat dit langzamerhand verandert. Steeds meer vakgroepen en
onderzoeksgroepen zijn inmiddels vertegenwoordigd op het net. Vaak is dat nog niet
meer dan een eerste begin in de vorm van een ‘visitekaartje’

Neerlandica extra Muros. Jaargang 2000

2
op het WWW, een bescheiden homepage dus, waarop men wat algemene informatie,
adresgegevens, gegevens over de opleidingen enz. kan vinden. Niet alleen de
vakgroepen Nederlands worden wat actiever, ook instellingen als de Nederlandse
Taalunie of het Nederlands Literair Produktie en Vertalingen Fonds hebben een
eigen site geopend. Deze sites zijn (nog) vrij bescheiden van opzet, maar het is te
verwachten dat al deze universitaire en institutionele sites moeten worden gezien als
eerste pogingen, als een soort kennismaking met het betrekkelijk nieuwe medium.
De groei van het Internet levert uiteraard ook problemen op. Het waarschijnlijk
grootste probleem in dit verband is al vaak gesignaleerd: gebruikers dreigen in de
zee van informatie te verdrinken. Hoe meer informatie beschikbaar is hoe minder
men geneigd is om er überhaupt nog naar te zoeken, want de ervaring leert dat men
toch nooit vindt wat men zoekt.
Een voorbeeld: als men met de zoekmachine AltaVista zoekt naar ‘Mulisch’ krijgt
men op 18 augustus 1999 als antwoord: ‘AltaVista found 1229 Web pages’. Als men
de taal beperkt tot ‘Dutch’ (maar wie zegt dat de meest interessante website over
Mulisch niet juist Duitstalig is...) zijn er nog steeds 705, en ‘Harry Mulisch’ levert
ook nog steeds 604 treffers op. Als men vervolgens ook maar één minuut per pagina
zou besteden, dan wordt het al een behoorlijk lange werkdag. En Mulisch is dan nog
niet eens een frequente naam; ‘Claus’ levert 354.990 gevonden webpagina's op. Dit
is dus niet, of tenminste niet altijd, de goede manier om informatie te zoeken.
In dit artikel wil ik daarom een aantal ‘wegwijzers’ voorstellen. Ik zal laten zien
wat de sterke en de zwakke kanten van zoekmachines, catalogi, portalen en linklijsten
zijn. Ik zal me daarbij uiteraard vooral richten op de neerlandistiek en ik zal dus
websites noemen die van belang zijn voor het neerlandistiekonderzoek en voor de
alledaagse praktijk van de (extramurale) neerlandistiek. Ik wil exemplarisch een
aantal mogelijkheden en problemen laten zien om uiteindelijk te komen tot de
beschrijving van een neerlandistische catalogus op het web, zoals ik hem graag zou
zien.

2 Zoekmachines
Voor serieuze bijbelstudie was ‘Abraham Trommius’ concordantie van de bijbel een
paar eeuwen lang onmisbaar. Inmiddels zijn er ook elektronische versies van de
bijbel die per computer doorzoekbaar zijn, maar het principe is hetzelfde: je hebt een
index nodig om begrippen terug te vinden in de tekst.
Hetzelfde geldt voor het hypertekst-netwerk dat bekend staat als World Wide Web.
Al vroeg werd duidelijk dat ook dit gedeelte van het Internet een index nodig zou
hebben. De eerste pogingen om te komen tot zo'n index werden aan het begin van
de jaren '90 ondernomen. En in 1995 werd het dan menens: nadat in juli 1994 Michael
Mauldins zoekmachine Lycos al on line gegaan was, gingen in 1995 drie andere van
de ook nu nog actieve zoekmachines van start: Infoseek, Architex (later Exite) en
AltaVista. De voorgangers en de eerste versies leverden nog ongeordende lijsten met
verwijzingen (links), wanneer men
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een bepaalde zoekterm ingetikt had. Inmiddels werken de bekende zoekmachines
van het type Lycos of AltaVista echter allang veel geraffineerder: ze houden rekening
met de frequentie van de zoekterm(en) in een document, ze kijken of zo'n term
misschien zelfs in de titel van het document voorkomt, ze kijken naar de ‘word
proximity’ van zoektermen (of ze dicht bij elkaar staan dus), enz. Bovendien kan
men als gebruiker ook het land en/of de taal van de documenten bepalen waarin moet
worden gezocht. De resultaten worden nog steeds als linklijsten, met of zonder
commentaar/samenvatting, geleverd, maar dan wel in volgorde van (door de machine
veronderstelde) relevantie. Dat deze volgorde niet hoeft te correleren met de eigen
relevantie spreekt vanzelf.
Als voorbeeld nog een keer ‘Mulisch’. Onder de eerste 10 van de 1229 webpagina's
die AltaVista vindt, bevindt zich een site van ‘Hanna Car Wash’, waar ene Mrs.
Mulisch als contactpersoon wordt genoemd, en een pagina met ‘Conventions in
Writing Humanities Papers’, waar Mulisch' The Assault een keer als voorbeeld wordt
genoemd. De twee titels die helemaal bovenaan het lijstje staan, lijken echter
veelbelovend: ‘Mulisch is Ajax!’ (met als adres: http://start.at/mulisch/) en ‘Harry
Mulisch’ (met als adres: http://www.mulisch.nl/). Bij nader inzien blijkt de eerste
echter niet zozeer over Mulisch te gaan (het is eerder een algemeen literaire site) en
de tweede helemaal nog niet te bestaan (men krijgt - in augustus 1999 - een
dummypagina met de mededeling dat er vanaf februari 2000 iets zal zijn).
Naast de internationale zoekmachines zijn er inmiddels ook nationale, afgestemd
op bepaalde taalgebieden: Ilse, Search.nl en Zoek.nl bijvoorbeeld zijn specifiek
gericht op het Nederlandse taalgebied, Fireball is er voor het Duitse taalgebied en
Frisyk is zoals ze zelf zeggen ‘de iennige folslein Frysktalige sykmasine fan it WWW’.
Binnen drie, vier jaar is er dus een grote hoeveelheid van zoekmachines ontstaan,
die allemaal vergelijkbaar werken: om de zoveel tijd (bijvoorbeeld één keer per
maand) worden alle sites bezocht en worden de pagina's geïndexeerd. De zoekmachine
gaat daarbij over het algemeen zelf op zoek naar links en bijbehorende documenten
om ook deze in de index op te nemen.
Om niet telkens alle zoekmachines op het web te moeten raadplegen, zijn er
zogenaamde metazoekdiensten ontwikkeld, waar men een zoekterm intikt en die
vervolgens zelfstandig laat zoeken via een aantal zoekmachines. Deze
metazoekdiensten zijn er in twee smaken, on line (in de vorm van een website; vgl.
bijvoorbeeld de Metacrawler-website) of off line (in de vorm van een pc-programma;
bekende vertegenwoordigers van dit genre zijn bijvoorbeeld WebFerret of Copernic).
Van Oostendorp & Van der Wouden (1998) tonen aan dat men het Internet kan
beschouwen als één gigantisch tekstcorpus en ze laten zien dat en hoe men het kan
gebruiken voor taalkundig onderzoek. Ontsluiting door middel van degelijke
(meta-)zoekmachines en indexen is daarvoor onmisbaar. Zij maken het Internet pas
tot ‘corpus’, zij maken het materiaal pas toegankelijk voor onderzoek. Van Oostendorp
en Van der Wouden laten zien dat het ‘corpus Internet’ een
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waardevolle bron voor taalkundige inzichten kan zijn en ze wijzen erop dat de
beschikbaarheid van al dat materiaal gevolgen zal hebben voor de taalkundige
methodologie.
Zoekmachines zijn, zoals dit voorbeeld laat zien, uiterst nuttig voor allerlei
doeleinden. Eén ding hebben deze zoekmachines echter allemaal gemeen (en dat
beperkt hun toepassingsdomein): ze zijn dom. Documenten op het WWW worden
blind geïndexeerd; er wordt niet gekeken naar de inhoud van het document en ook
niet naar de afkomst. Om nog een keer Mulisch te nemen: als ik een document
publiceer op het Internet met de titel ‘Mulisch’ en met als inhoud tien keer de naam
‘Mulisch’, dan zal zo'n document bij zoekmachines hoger scoren wanneer iemand
zoekt op ‘Mulisch’, dan een briljant artikel over ‘De ontdekking van de hemel’,
waarin de naam maar twee keer voorkomt.
Een ander probleem voor ‘domme’ zoekmachines is het snelgroeiende aantal
pagina's die niet statisch zijn, maar die telkens op aanvraag worden gegenereerd uit
bijvoorbeeld een databestand. Dergelijke dynamische pagina's kunnen niet worden
geïndexeerd en dus ook niet worden gevonden.
Zoekmachines vinden dus aan de ene kant te veel materiaal en ze presenteren het
op een manier die niet altijd adequaat is, en ze vinden aan de andere kant ook vaak
te weinig, omdat ze alleen rekening houden met het statische gedeelte van het net.
Dergelijke problemen zijn al vroeg onderkend en hebben geleid tot een compleet
andere benadering van het probleem ‘Hoe maken we het WWW toegankelijk?’,
namelijk de catalogus.

3 Catalogi
De bekendste webcatalogus is zonder twijfel Yahoo!, eveneens opgericht in 1995
door twee studenten. Bij Yahoo! volgt men een compleet andere strategie dan bij de
hiervoor besproken zoekmachines: webpagina's worden niet ‘blind’ geïndexeerd,
maar moeten worden aangemeld door hun makers, waarbij men over het algemeen
een korte beschrijving moet opgeven en een rubriek waarin de pagina thuishoort.
Vervolgens wordt de pagina door een (menselijke) redacteur bekeken en gerubriceerd.
Op deze manier ontstaat er een soort ‘Gouden Gids’ voor het Internet. Het voordeel
ligt voor de hand: de relevantie van een webpagina voor de eigen vraagstelling kan
door de rubricering veel beter worden beoordeeld dan wanneer men alleen de titel
van de pagina ziet. Bovendien vindt men in dezelfde rubriek nog tientallen andere
pagina's die misschien ook interessant zouden kunnen zijn voor het onderwerp in
kwestie.
Het Yahoo!-concept is inmiddels vaak gekopieerd. Ook van oorsprong als
zoekmachines geconcipieerde diensten als Hotbot, Exite of Lycos hebben nu een
cataloguscomponent, die het echter kwalitatief over het algemeen niet haalt bij Yahoo!
Voor neerlandistische onderwerpen zijn deze internationale catalogi over het algemeen
maar in beperkte mate bruikbaar(2). Daarvoor kan men beter terecht bij diensten uit
de Lage Landen, zoals bijvoorbeeld Ilse. Ook Ilse biedt niet alleen een
zoekmogelijkheid op trefwoord, maar daarnaast een ‘directory’. Doeltreffender is
echter meestal het NL-menu, waar sites op naam of per
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rubriek kunnen worden gezocht. Het nadeel van deze catalogus: hij is beperkt tot
sites in Nederland (buitenlandse servers worden niet opgenomen).
Een zeer interessant project is DutchESS, de Dutch Electronic Subject Service van
de KB in Den Haag. Hier wordt geprobeerd om een verantwoorde thematische selectie
op te bouwen van verwijzingen naar kwalitatief goede, ook voor wetenschappelijke
doeleinden bruikbare websites. In de DutchESS-catalogus kan men ‘bladeren’ door
de rubrieken, maar de collectie is ook doorzoekbaar op trefwoord. Relevant voor de
neerlandistiek zijn vooral de rubrieken 18.10 (Nederlandse taalkunde) en 18.11
(Nederlandse letterkunde), maar ook andere rubrieken bevatten interessant materiaal
over de Nederlandse cultuur, zoals bijvoorbeeld rubriek 15 (Geschiedenis) of 20
(Kunstwetenschappen).

4 Portalen
Veel van deze zoekmachines en catalogi hebben hun aanbod duidelijk uitgebreid.
Naast een combinatie van de zoek- en de catalogusfunctie bieden ze allerlei extra's
om de gebruikers aan de site te binden. Voor commerciële sites zijn hoge
bezoekersaantallen van belang omdat ze over het algemeen leven van
reclame-inkomsten. Daarom wordt met alle middelen geprobeerd om de gebruikers
zover te krijgen deze pagina als ingangspagina te nemen (als openingspagina, wanneer
de browser wordt opgestart). Alles waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat
het van belang is voor veel mensen wordt direct via de openingspagina aangeboden:
nieuws, weerberichten, sport enz. Veel van deze ‘portalen’ (zoals ze ook vaak worden
genoemd) bieden bovendien de mogelijkheid om de inhoud van de pagina's individueel
aangepast te laten genereren. Men geeft eigen interesses op en krijgt automatisch
nieuwsberichten en linklijsten over deze onderwerpen op het scherm. Dergelijke
portaalsites bieden inmiddels vaak een gratis e-mail-dienst aan.

5 Linklijsten
De oudste en tegelijk misschien ook wel effectiefste manier om verwijzingen naar
relevant materiaal op Internet toegankelijk te maken is via een linklijst, een soort
bibliografie in de vorm van een doorgelinkte webpagina. De inhoudelijke
samenstelling kan zijn gestuurd door het onderwerp (‘Alles over onderwerp X’),
door de persoonlijke voorkeur van de samensteller (‘Mijn favoriete pagina's over
onderwerp X’) of door meer toevallige factoren (‘Leuke pagina's die ik ooit ben
tegengekomen’). Soms zijn dergelijke linkverzamelingen zeer geslaagd en getuigen
ze van deskundigheid, vaker zijn ze ‘wel aardig’ tot ‘onbruikbaar’.
Voor het Nederlands zijn er op deze manier inmiddels een paar zeer bruikbare
verzamelingen ontstaan. Ook de academische wereld heeft ondertussen gezien dat
het bijeenbrengen van Internet-resources een belangrijke taak is. Zo zijn er de
afgelopen jaren tal van lijsten ontstaan waarvan ik er hier drie wil noemen, alledrie
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Internetbronnen voor Neerlandistiek (Universiteit van Amsterdam) of de
Internetbronnen Letteren (Katholieke Universiteit Brabant). De laatste is niet specifiek
neerlandistisch, maar toch ook voor ons vak zeer bruikbaar. Naast deze
linkverzamelingen die onderdeel zijn van de bibliotheekpagina's, zijn er ook een paar
grotere collecties op sites die specifiek gericht zijn op de Nederlandse taal, literatuur
en/of cultuur.
Hier moet vooral worden gewezen op de ‘Koppelingen’ van de website van Onze
Taal, een cluster van pagina's waarmee de redacteur, Marc van Oostendorp, probeert
een uitputtende verzameling op te bouwen en bij te houden van webpagina's over
het Nederlands (onderverdeeld in rubrieken en voorzien van korte beschrijvingen).
De ‘Koppelingen’ zijn goed en deskundig samengesteld en er wordt moeite gedaan
ze actueel te houden.
Voor de Nederlandse en de Vlaamse literatuur zijn er meer van dit soort lijsten.
Ik noem hier exemplarisch De Nederlandse Letteren, een oude bekende, die ik ook
in 1996 al heb aanbevolen. Piet Wesselman heeft zijn pagina's een tijdje niet goed
bijgehouden, maar is nu kennelijk sinds een paar maanden weer vol enthousiasme
bezig. Op deze site vindt men ook de index ‘Schrijvers en dichters’, een goed
uitgangspunt als men wil weten wat er zoal te vinden is op het net over een bepaald
auteur. Naast De Nederlandse Letteren kan worden gewezen op de Meander-links
(samengesteld door Jeannine Janssens en Rob de Vos). Deze doorzoekbare
linkdatabase biedt een omvangrijke verzameling van gerubriceerde links, helaas over
het algemeen zonder verdere beschrijving.
Ook de NedWeb-Links van de vakgroep Nederlands in Wenen zijn gerubriceerd
en zitten in een doorzoekbare database. Deze verzameling bevat niet alleen taalkundige
en letterkundige verwijzingen, maar ook verwijzingen over de geschiedenis en de
cultuur van de Lage Landen. Daarnaast zijn er rubrieken voor het Afrikaans en het
Fries. Per rubriek zijn de NedWeb-Links minder omvangrijk dan andere lijsten. Er
wordt niet alles in opgenomen wat op de een of andere manier met het onderwerp te
maken heeft, maar er wordt een selectie gemaakt van materiaal dat door de redactie
relevant wordt geacht. Naast de NedWeb-Links zijn er sinds kort ook de
NedWeb-Tours: een soort virtuele touroperator die een interactieve rondleiding biedt
langs een klein aantal geselecteerde sites rond een bepaald (wisselend) onderwerp.
Een andere opzet dan de tot nu toe besproken linksites heeft HEIN, de ‘helper in
het net’ van de Fachvereinigung Niederländisch in Münster(3). Hier kan men zoeken
op trefwoord, maar bijvoorbeeld ook op regio. De opzet van de database is interessant,
maar hij werkt helaas niet erg gebruikersvriendelijk en intuïtief en heeft bovendien
ook nog vaak te kampen met technische problemen, waardoor de site niet altijd
bereikbaar is.
Hét probleem van dergelijke inventarissen is de kortstondigheid van het Internet.
Het net groeit razendsnel, adressen van pagina's veranderen vaak, pagina's worden
weer van het net gehaald, hele sites verdwijnen plotseling om een paar weken later
onder een andere naam en op een ander adres weer op te duiken, inhouden worden
constant gewijzigd. Snelheid en flexibiliteit is uiteraard een
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van de grote krachten van het Internet, maar voor het bijhouden van een goede en
actuele bibliografie of linklijst zijn deze eigenschappen van het Internet funest.
Zoekmachines vinden ‘dode links’ over het algemeen zelf (zij het met enige
vertraging), omdat ze om de zoveel tijd proberen de pagina's opnieuw te indexeren.
Pagina's die niet meer worden gevonden, worden gewoon geschrapt uit het bestand.
Catalogi, linklijsten, linkdatabases daarentegen zijn aangewezen op redactioneel
werk om actueel te blijven. Er zijn weliswaar hulpmiddelen om de validiteit van een
link te testen, maar of de rubricering nog adequaat is en of de gegeven beschrijving
de lading van een pagina (nog) dekt, dat zal toch om de zoveel tijd gewoon (handmatig
als het ware) moeten worden gecontroleerd.
En dat is dan ook het grootste probleem van de bestaande ‘bibliografieën’: ooit is
iemand er enthousiast aan begonnen, maar na een tijdje blijkt dat het onderwerp niet
meer zo interessant is, dat het misschien toch te veel werk is of dat men gewoon geen
tijd meer heeft om het bij te houden. En binnen de kortste keren blijken 10, 20, 30
procent van de opgenomen verwijzingen niet meer te kloppen, omdat het adres niet
meer bestaat, omdat titel en/of inhoud veranderd zijn. Om deze redenen is er dringend
behoefte aan professionalisering op dit terrein.

6 Het neerlandistische ideaal
In 1997 schreef Marc van Oostendorp: ‘Ik heb een ideaal: dat alles over de
Nederlandse taal en literatuur op een dag op het Internet staat. Ik hou van onze taal
en ik hou van onze literatuur. Ik zou willen dat ik alles wat ik erover weten wil via
het Net kan vinden.’ (Van Oostendorp 1997: 8) Ik deel dit ideaal met Van Oostendorp.
En ik hoop dat we erin zullen slagen om de almaar toenemende hoeveelheid informatie
toegankelijk te houden.
Geen van de tot nu toe besproken mogelijkheden is optimaal als vertrekpunt voor
allerlei verschillende neerlandistische zoektochten. Afhankelijk van de aard van de
vraag zal men zijn toevlucht moeten nemen tot een of meer zoekmogelijkheden.
Voor sommige vragen en problemen zijn de bestaande catalogi en zoekmogelijkheden
goed en doeltreffend, andere zijn er nauwelijks mee te beantwoorden of op te lossen.
Het zou daarom wenselijk zijn om op het web één centrale plek te hebben als
vertrekpunt op het terrein van de Nederlandse taal en de Nederlandse en Vlaamse
literatuur en cultuur. Er zijn goede voorbeelden: ArchNet, de ‘WWW Virtual Library
Archaeology’ van de University of Connecticut, voor archeologische onderwerpen,
om maar eens wat te noemen, of ook Linguist, de site die behoort bij de bekende
taalkundige mailinglijst Linguist List, voor de taalkunde. Dit soort sites verzamelt
alles wat in elektronische vorm beschikbaar is en te maken heeft met het vak: links,
artikelen, bibliografieën, software, advertenties, projectbeschrijvingen, adressen,
archieven van mailinglijsten enz. Het is allemaal toegankelijk via deze ene site. Zo'n
site kan men het best om-
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schrijven als een thematische catalogus of zelfs als ‘themaportaal’.
Ook voor de neerlandistiek zou zo'n portaal zeer wenselijk zijn, een site dus, die
toegang verleent tot het neerlandistische gedeelte van het net. Dat kan in de vorm
van een gewone catalogus, maar beter nog in de vorm van én een catalogus én een
zoekmachine. De zoekmachine zou twee functies moeten vervullen: aan de ene kant
zou ze moeten fungeren als een soort doorzoekbare bibliografie (men kan dus zoeken
in titels, trefwoorden en beschrijvingen) en aan de andere kant zou ze op basis van
deze bibliografie een index moeten bevatten van de erin opgenomen titels (= websites)
die op deze manier vanaf één centrale site ‘full text’ doorzoekbaar zouden zijn. Naast
deze basisfunctionaliteit zou zo'n neerlandistische portaalsite vrij eenvoudig kunnen
worden verrijkt met allerlei technische speeltjes als attenderingslijsten die op de
persoonlijke wensen en behoeften zijn afgestemd en dergelijke.
De vraag is, waar zo'n site zou moeten worden opgezet en door wie. Een belangrijk
aspect hierbij is de kostenfactor. Ik vind het van groot belang dat zo'n site vrij en
gratis toegankelijk is voor iedereen ter wereld die daar belangstelling voor heeft.
Daarom mag zo'n initiatief niet worden overgelaten aan bijvoorbeeld commerciële
uitgevers of andere op winst gerichte ondernemingen. Maar het is natuurlijk wel zo,
dat er geld nodig is voor het opzetten en bijhouden van zo'n centrale neerlandistische
site. Natuurlijk voor de techniek, maar ook (en dat is veel belangrijker) voor de
menskracht. Elke universiteitsbibliotheek heeft haar ‘vakreferenten’. Dergelijke
vakreferenten heeft ook de digitale bibliotheek (die soms ook wel Internet wordt
genoemd) nodig. Er moet volgens mij een redactie komen, die de ontwikkelingen in
de gaten houdt, die webpagina's bekijkt, rubriceert en beschrijft, die veranderingen
registreert en verwerkt. Dit is een taak die op den duur niet door vrijwilligers kan
worden volbracht, maar alleen door betaalde vakmensen. En deze vakmensen zal
men alleen kunnen vinden onder de neerlandici.
De verwijzing naar de vakreferenten doet de gedachte rijzen om zo'n site inderdaad
te laten opbouwen en beheren door de (universiteits)bibliotheken. Ik denk echter dat
dit nog niet realistisch is. Er zijn weliswaar eerste pogingen zoals de hierboven
genoemde linklijsten en natuurlijk DutchESS, maar voor een goede neerlandistische
site zijn we vooralsnog aangewezen op initiatieven van de neerlandistiek zelf.
Uiteraard moeten neerlandici vooral de inhoud leveren en het is dan ook te hopen
dat steeds meer ‘professionals’ meebouwen aan het neerlandistische gedeelte van
het net. Maar daarnaast zijn zij ook de aangewezen personen voor de ontsluiting van
dit gedeelte in de vorm van catalogi, bibliografieën, linklijsten enz. Een betere
samenwerking op dit terrein zou zeker zinvol zijn en zou misschien ook nu al kunnen
leiden tot één neerlandistische portaalsite. In de toekomst zal dan wel blijken of het
Internet zich inderdaad naar verwachting verder ontwikkelt tot een onmisbaar
hulpmiddel voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Ik ga ervan uit dat dat
het geval zal zijn en dat daardoor ook de functies en de taken van de huidige
bibliotheken zullen wijzigen. Het is te verwachten dat zij op den duur de functie van
‘portaal’ zullen
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overnemen voor de diverse wetenschappen en dat ze ook de daarvoor nodige
specialisten zullen aantrekken. De bibliotheek zal steeds meer (ook) digitale
bibliotheek zijn.*
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Eindnoten:
(1) Het is dan ook niet toevallig dat het afscheidsnummer van Dokumentaal (25/4, 1996) meer dan
20 pagina's met korte ‘bijdragen over digitale ontwikkelingen’ bevat.
(2) Zo constateren Fuchs & Winkels (1998) dat er maar vijf ingangen zijn in de Yahoo!-rubriek
‘Languages/Dutch’. En dat is ook nu, een jaar later, nog zo.
(3) Zie hiervoor ook Fuchs & Winkels (1998).
* Met dank aan Herbert Van Uffelen voor zijn commentaar bij de eerste versie van deze tekst.
Er is ook een online-versie van dit artikel van waaruit alle genoemde websites direct kunnen
worden bereikt. Het adres: http://www.ned.univie.ac.at/nederlandistik/mh/nem-2000.htm
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Stille getuigen
Nieuwe editie correspondentie Vincent van Gogh in de maak
H.J. Boukema (Driebergen)
Kort nadat ik in 1990 bij mijn boekhandel de nieuwe vierdelige uitgave van de brieven
van Vincent van Gogh had besteld(1) las ik dat er een wetenschappelijke uitgave op
komst was. Dat leek me een beter idee en ik maakte als een haas mijn bestelling
ongedaan. Maar was dat wel zo verstandig? Want we zijn nu tien jaar verder en van
die wetenschappelijke uitgave ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Komt het er nog van?
‘Absoluut’, verzekert dr. Leo Jansen, ‘maar het kan nog wel even duren’. De
neerlandicus Jansen (1960), gepromoveerd op een tekstuitgave van Van de Woestijnes
‘Wiekslag om de kim’, kan het weten want samen met de neerlandicus dr. Hans
Luijten werkt hij in dienst van het Van Gogh Museum sinds november 1994 aan de
nieuwe editie. Het project is een gezamenlijke onderneming van dat Amsterdamse
museum en het Constantijn Huygens Instituut voor tekstedities en intellectuele
geschiedenis te Den Haag.
Er zijn zo'n 900 brieven van Vincent van Gogh bekend - zo'n 600 Nederlandse en
300 Franse - waarvan ongeveer veertig retourbrieven. De meeste brieven zijn gericht
aan Vincents broer Theo. Andere waren bestemd voor andere familieleden en
kunstenaars als Anthon van Rappard, Emile Bernard en Paul Gauguin. Wat is het
belang van die brieven?
Jansen: ‘Dat is voor iedereen weer anders. Grofweg kun je zeggen dat ze van belang
zijn als bron voor de kennis van Van Gogh en zijn oeuvre, als (kunst)historische bron
dus. Je kunt ze ook lezen als literatuur, dat heeft bijvoorbeeld Hermans gedaan(2). En
ten slotte als morele gids.’
Hè?
Jansen: ‘Ja. Het leven van Van Gogh is voor veel mensen een voorbeeld, ze
spiegelen zich daaraan of ze ontlenen daar ideeën aan. Voor velen vormen die brieven
een inspiratiebron. Inspiratiebron voor gedachten, voor visie op het leven. Hij was
nagenoeg compromisloos ingesteld en dat is natuurlijk altijd mooi. De mensen hebben
bewondering voor iemand die zo strijdt tegen de gevestigde orde, die tegen de klippen
op probeert om iets te bereiken onder zoveel tegenwerking en gewoon volhoudt. Hij
is wel eens wanhopig, maar opgeven is er niet bij. Het is gewoon een bijzondere
vent, een man die een enorme inzet had bij alles wat hij deed. Zijn biografie is
natuurlijk een prachtig verhaal: aandoenlijk, aangrijpend, bewonderenswaardig, hoe
irritant hij soms ook is. Want het lijkt me een verschrikkelijke man om in je nabijheid
te hebben.’
En literair gezien? Ben je het eens met Hermans, die vond dat Van Gogh ‘bij
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tijd en wijle prachtig’ schreef(3)?
Jansen: ‘Ja, dat vind ik ook. Of je die brieven als literatuur moet beschouwen vind
ik een academische vraag. Het zijn persoonlijke ontboezemingen. Van Gogh had op
een bijna romantische manier een teveel aan innerlijk leven dat eruit moest. Hij had
heel weinig vrienden, dat vergeten de mensen vaak. Dat kan mede een verklaring
zijn waarom hij zo enorm veel ventileerde in die brieven aan Theo. Op veel plekken
zijn die brieven prachtig om te lezen. Maar wat is prachtig? Aandoenlijk, meeslepend,
raar verwoord. Want niemand kan zo schrijven als Van Gogh. Als je iets wat
aangrijpend is en boeiend om te lezen literatuur vindt, dan is Van Gogh natuurlijk
een formidabel schrijver.’
En als (kunst)historische bron?
Jansen: ‘De brieven bieden veel informatie over Van Goghs handel en wandel en
dus ook over zijn werk: over de technieken die hij gebruikte, over de plaats waar
zijn werken zijn ontstaan, zeker ook over wat hij heeft willen uitdrukken met een
bepaalde voorstelling. Zo helpen die brieven om zijn werk te dateren en te begrijpen.’
Ik begrijp dat de editie van 1990 niet meer voldeed?
Jansen: ‘Dat was geen wetenschappelijke editie maar een editie voor het grote
publiek in Nederland en Vlaanderen. Alle Franse brieven werden er alleen in modern
Nederlands in afgedrukt, wat een enorme stijlbreuk betekent met de oorspronkelijk
Nederlandse brieven. De editie waar wij aan werken is bedoeld voor de Van
Gogh-specialisten in de wereld en voor bibliotheken met een afdeling kunst. Ze moet
als basis gaan dienen voor de verdere Van Gogh-research.’
Het grote publiek heeft er dus niets aan.
Jansen: ‘Aan die editie misschien niet. Maar het is de bedoeling dat er op basis
van die wetenschappelijke editie in verschillende talen publicaties komen voor het
grote publiek. Dan zou je kunnen denken aan de kritische leesteksten en delen van
het commentaar - bijvoorbeeld over personen en zaken.’
Eerst maar over die wetenschappelijke editie dan. Hoe gaat die eruitzien?
Jansen: ‘De bedoeling is dat de authentieke teksten worden afgedrukt met daarnaast
Engelse vertalingen; inleidende hoofdstukken en commentaar uitsluitend in het
Engels. Nieuw aan deze uitgave zijn in hoofdzaak drie dingen. In de eerste plaats
worden de teksten zo authentiek mogelijk afgedrukt. In de tweede plaats annoteren
we, dat is ook nog nooit gebeurd. Het wordt dus een kritische studie-editie. En ten
slotte willen we er een illustratiedeel bijvoegen met de kunstwerken die hij noemt,
mogelijkerwijs ook een cd-rom.’
Zo authentiek mogelijk?
Jansen: ‘Ja. Om te beginnen gaan we zoveel mogelijk terug naar de originelen het museum bezit er zo'n 80% van. Van alle brieven maken we diplomatische
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afschriften waarbij we ook verantwoording afleggen van de status van de brief, van
zijn materiële vorm: is het een origineel, een foto of een afschrift, hoe ziet de brief
eruit, is er in een andere hand iets bijgeschreven enzovoort. Van zo'n afschrift maken
we dan een kritische leestekst waaraan we zo weinig mogelijk gaan oppoetsen. Dat
zal hier en daar moeten, want hij vergist zich wel eens of maakt knopen van zinnen
waarvan je niet begrijpt hoe ze nou eigenlijk lopen. Die proberen we te verduidelijken,
dat is noodzakelijk. Maar als het niet nodig is dan doen we het niet. Want ons principe
is: begrijpelijk hoeft niet per se foutloos te zijn. Hij maakt heel veel spelfouten en
grammaticale fouten, en zijn taalgebruik vertoont negentiende-eeuwse
eigenaardigheden als het systematisch weglaten van het voegwoord dat. Maar we
kunnen dat gewoon lezen, die fouten en eigenaardigheden staan het begrip van de
tekst op geen enkele manier in de weg. We emenderen dus alleen als er
begripsverwarring kan ontstaan en die emendaties verantwoorden we natuurlijk.
Maar we emenderen weinig, want we hebben gemerkt dat het nonchalante kenmerkend
is voor Van Gogh. Als je alles neutraliseert zie je het verschil in stijl ook niet meer
tussen brieven van de ene en de andere periode want dat onverzorgde is niet altijd
aanwezig. In de oudste brieven die zijn overgeleverd schrijft hij heel erg netjes, een
net handschrift, nette zinnen. Dat wordt allengs persoonlijker en daarmee
onconventioneler. Dan zie je hem zijn eigen manier van schrijven ontwikkelen. Als
hij opgewonden is over een conflict met zijn vader schrijft hij met een hele dikke
pen een paar woorden: PA IS TEGEN! en onderstreept die drie of vier of vijf keer.
Dat soort dingen willen we ook tot uitdrukking brengen in de uitgave, ook grafisch,
hij heeft dat tenslotte niet voor niets gedaan. Dat proberen we op de een of andere
manier over te brengen. Dat is nog nooit gebeurd. Daardoor hopen we Van Gogh als
briefschrijver dichter bij de lezer te brengen.’
En wat moet ik me bij die annotaties voorstellen?
Jansen: ‘De brieven zijn al meer dan honderd jaar oud, dus valt er heel wat toe te
lichten. Je hebt niet zelden tientallen annotaties bij een brief. Die variëren van “deze
tante is Tante Mietje” tot “dit verwijst naar brief 12”. Dat zijn de simpele dingen en
die zijn vaak allang bekend. Maar je probeert ook achter dingen te komen die nog
nooit zijn uitgezocht. Hij is op bezoek geweest bij de koster. Wie was die koster?
Dat was tenslotte iemand met wie hij persoonlijk contact heeft gehad en dat probeer
je zoveel mogelijk in kaart te brengen. Daarnaast proberen we alle citaten te
achterhalen en alle boektitels die hij noemt. Dat zijn er honderden want hij was een
groot lezer. Ook dat kost veel tijd. Want Van Gogh boog citaten soms om naar zijn
eigen behoeften op dat moment. Dan herken je niet altijd dat je met een citaat te
maken hebt. Van de over de duizend Bijbel-vervlechtingen hebben we zo'n 99%
gevonden, dat is niet zo moeilijk, die kun je op de computer zo opzoeken want vaak
zijn ze overduidelijk. Maar een citaat van Renan - er staat bij dat het van Renan is hebben we niet kunnen terugvinden, ook niet in La vie de Jésus. Erg frustrerend is
dat, lang zoeken en niets vinden.
Wat ook nog nooit gedaan is, dat is het betrekken van de volledige familie-
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correspondentie bij het toelichten van de brieven van Van Gogh. Dat archief komt
grotendeels bij Theo vandaan, dat was de grote bewaarder. Een paar duizend brieven
van de ouders aan Theo, aan de zussen enzovoort. Daaruit krijg je een mooi aanvullend
beeld van Vincents achtergrond, daar citeren we uitvoerig uit om de context waarin
hij opgroeide wat begrijpelijker te maken. Uit die familiecorrespondentie blijkt dat
de vader een soort regisserende rol vervulde in dat gezin. Dan schrijft hij: “We waren
gisteren op de verjaardag van Ome Jan en hoorden dat gij nog niet geschreven had.
Is dat een abuis van u? Zo nee, dan is het goed. Zo ja, schrijf dan alsnog want zij
zullen het erg op prijs stellen”. Het is heel mooi te zien hoe hij zich tot dat milieu
verhoudt, hoe hij in een bepaalde periode zijn vader idealiseert, zich met hem
identificeert. Hij had Rembrandt en Millet heel hoog. En wat vader doet is voor hem
eigenlijk hetzelfde als wat Rembrandt en Millet doen. Een hele tijd heeft hij dominees
echt als een soort parallelle verschijningsvormen van de grote kunstenaars gezien:
mensen die grote dingen in de geest doen.’
Dat illustratiedeel, komen daar afdrukken in van Van Goghs schilderijen en
tekeningen?
Jansen: ‘Nee, zeker niet, daar hebben we een oeuvrecatalogus voor(4). Het gaat ons
om de kunstwerken die hij in zijn brieven noemt. Ik heb ze nooit geteld maar ik denk
een paar duizend, zowel schilderijen en tekeningen van kunstenaars als prenten. Daar
was hij heel erg dol op, op prenten: oorspronkelijke prenten of reproducties van
schilderijen in allerlei tijdschriften. Die verzamelde hij. Hij kocht hele jaargangen
op, van The Graphic bij voorbeeld. Als hij ze noemt moeten wij ze identificeren en
wat we achterhaald hebben, willen we in zo'n illustratiedeel afdrukken. We hopen
dat daardoor een visueel beeld kan worden opgeroepen van zijn autodidactische
vorming.’
Hebben jullie filologische onderzoekingen nog tot spectaculaire vondsten geleid?
Jansen: ‘Ach, spectaculair.... Doordat we goed naar de bronnen kijken - was dat
een origineel, een foto, een afschrift, een fotokopie? - vinden we wel eens wat. Zo
hebben we van een kort briefje dat is gericht aan M.A. de Zwart - dat was toen Van
Goghs huisbaas - alleen een afschrift van de hand van ir. V.W. van Gogh, de zoon
van Theo. Daarin staat te lezen: “Verl. Maandag heb ik aan Giesenberg betaald niet
alleen de die datum verschuldigde f 4,60 doch bovendien nog f 10,- Ingevolge van 't
in mijn schrijven van ll maand behandelde met betrekking tot het zolderkamertje.”
Maar in de editie van 1990 staat niet “ll maand” maar “11 maart”. Dat komt doordat
dat afschrift werd overgetypt op een schrijfmachine waarvan de letter “l” en het cijfer
“1” met dezelfde toets werden gemaakt: “ll” (laatstleden) werd daardoor
geïnterpreteerd als “11”. De editeuren van de brievenuitgave van 1990 konden van
die “11 maand” niets maken en hebben dat toen maar in “11 maart” veranderd. Maar
een brief van 11 maart die toen leek te ontbreken, wordt natuurlijk nooit gevonden.
Dat wordt in de nieuwe uitgave dus rechtgezet.’
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Afb. 1: Brief van Vincent van Gogh aan zijn broer Theo, september 1993.

Afb. 2: Weggekrast fragment, zie afb. 1.
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Hebben jullie nog nieuwe brieven gevonden?
Jansen: ‘In het Van Gogh Museum zijn onlangs kopieën ontdekt van twee brieven
aan Vincent die gemaakt zijn door ir. V.W. van Gogh. Stomtoevallig vond ik in de
collectie van het Museum later ook nog het origineel van een van die stukken, een
briefkaart van de boekhandelaar Lamblot in Arles, geadresseerd aan “M. Vincent,
chez Mr. Le Docteur Peyron, St. Rémy, B(ouche) d(u) R(hône)”. De tekst van het
origineel zag er zo uit. Kijk.
“Arles, le 16 juillet 1889
Monsieur,
J'ai demandé à Paris le livre que vou m'avez commandé et on m'a répondu
qu'ils étaient épuisés. Si vous voulez un autre valance, veuillez m'en donner
le titre; et je vous l'expédierai aussitôt; si non je vous rembourserai votre
argent à votre prochaine visite chez moi.
Recevez, Monsieur, nos salutations,
H. Lamblot
successeur A. Jauffret”
Dit is dus de tekst van het origineel. Het grappige is nu dat er in dat afschrift van
V.W. van Gogh een paar fouten zaten die we er al uit hadden gehaald. Want in dat
afschrift luidde de ondertekening “H. Gemtlat successeur A. Jauffré”. Maar die namen
waren bij de burgerlijke stand van Arles niet bekend, dat hebben we nagetrokken.
Wel bleek er destijds een boekhandel bestaan te hebben met de naam “Lamblot,
Jauffret”, gevestigd op Rue de la Poissonnerie 12. De achternaam Jauffret was die
van een “juffrouw”, en M. Lamblot woonde op hetzelfde adres. Een jaar later was
de naam van de dame eveneens Lamblot. Het lijkt er dus op dat ze getrouwd was
met de man die de winkel had overgenomen - of misschien zou het historisch gezien
juister zijn om te zeggen dat Lamblot de winkel had overgenomen door de eigenaar
te trouwen. Op basis van die informatie gingen we ervan uit, dat “Gemtlat” en
“Jauffré” verschrijvingen waren. Die veronderstelling werd door de vondst van het
origineel dus bevestigd.’
Dat is mooi, maar het zal de Van Gogh-interpretatie niet fundamenteel veranderen.
Jansen: ‘Wat onze bronnenstudie oplevert zijn doorgaans niet meer dan triviale
correcties. Maar soms vinden we wat verrassends. Rond zaterdag 22 september 1883,
iets meer dan een week na zijn aankomst in Drenthe vanuit Den Haag, schreef Van
Gogh zijn broer een lange brief. De tekst beslaat twee grote vellen, beide
dubbelgevouwen, zodat er acht bladzijden zijn ontstaan. De laatste regels van die
brief staan ingeperst tussen vijf regels die met dikke krassen zijn doorgehaald (fig.
1). Die doorgekraste regels blijken het begin te zijn van een andere brief: Van Gogh
kraste ze door, draaide het blad op zijn kop en gebruikte het voor het tweede gedeelte
van zijn brief aan Theo. Dat weggekraste fragment hebben we met veel moeite kunnen
ontcijferen (fig. 2). Er staat:
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Mijnheer,
Het zou mij aangenaam wezen als postpakket van U te ontvangen 6 tubes
LAQUE DE GARANCE (rose/3 brûlée/3) f.1.95
En 6 tubes Outremer GEWOON
-.60
8 tubes Indigo
1.80
Nu is dit strikt genomen nog geen brief, het is op zijn best een kladje voor een brief
en we weten ook nog niet eens zeker voor wie de opdracht bestemd was(5). Maar ook
al komen we daar niet achter, het fragment is toch interessant. Want we weten weinig
over Van Goghs materiaalgebruik in zijn vroege jaren en hieruit blijkt dat hij verf olieverf of waterverf, dat weten we ook nog niet zeker - bestelde en dat daar indigo
bij was. Want tot nu toe werd ervan uit gegaan dat hij die kleur pas vanaf juni 1884
gebruikte, ongeveer 9 maanden later.’
Is dat van belang?
Jansen: ‘Dat kan van belang zijn voor de datering van zijn werk. Daarom ook is
een juiste datering van de brieven zo belangrijk en dat is vaak heel lastig omdat veel
brieven ongedateerd zijn. Soms ook is er in een andere hand iets in de datering
veranderd. Door heel goed naar de brieven te kijken en de inhoud te vergelijken met
die uit andere brieven en met informatie uit andere bronnen (bijvoorbeeld met
gegevens over het weer) komen we soms tot nieuwe dateringen. Brief 416/347(6) werd
volgens de editie 1990 midden december 1883 geschreven aan Theo. Die brief bestaat
uit drie delen: een blad met een aanhef en een ondertekening, blijkens de inhoud uit
de vroege Nuenenperiode, een tweede blad dat begint met “Beste broer” maar niet
ondertekend is, en een derde blad zonder aanhef en ondertekening dat begint met de
woorden: “Sedert ik inliggenden brief schreef”. Dat laatste blad dateert ook uit de
Nuenenperiode. De 1990-editie stelt dat het tweede en derde blad bij het eerste waren
ingesloten. Maar volgens ons kan dat op inhoudelijke en materiële gronden niet juist
zijn en denken we dat blad twee van omstreeks 28 november 1883 moet zijn. Daar
hebben we allerlei argumenten voor. Zo is “inliggenden brief” enkelvoud zodat het
niet om twee bladen kan gaan, is blad twee in afwijking van de andere bladen op
ruitjespapier geschreven, sluit de inhoud veel meer aan op de brieven uit Drenthe
enzovoort(7).’
Mogelijkerwijs heeft jullie tekstuitgave dus gevolgen voor de datering van Van Goghs
werk. Maar heeft het ook gevolgen voor de toeschrijving, voor het onderscheid tussen
echte en valse Van Goghs?
Jansen: ‘Wie weet. We zijn een kleine expositie(8) aan het voorbereiden over zijn
schilderij van de tuin van het gesticht in St.-Rémy. Of misschien schilderijen, want
er bestaan twee versies van: een hangt in het museum in Essen, die komt bij de
weduwe van Theo vandaan en is in ieder geval echt. De andere hebben wij, die komt
oorspronkelijk uit de Gachet-collectie - Gachet was de arts van Vincent - en daarvan
wordt de echtheid betwijfeld. We gaan eens kijken wat we

Neerlandica extra Muros. Jaargang 2000

17
daarover boven water kunnen krijgen. Technisch gezien zitten er onhandige plekken
in dat schilderij van ons, waar hij duidelijk moeite heeft gehad het mooi af te werken,
waar de verf er erg dik op zit. Van Gogh beschrijft in een brief hoe hij die tuin
geschilderd heeft maar het gekke is dat je op grond daarvan niet met zekerheid kunt
zeggen of er één of twee versies zijn geweest. In die tentoonstelling gaan we proberen
die kwestie nader toe te lichten om te laten zien hoe je dat soort onderzoek moet
aanpakken. We vergelijken daarbij wat hij beschrijft met wat op de schilderijen te
zien is. De bedoeling is dat er op den duur een Van Gogh Research Centre ontstaat
waarin men vertrouwen heeft, waar wetenschappers en conservatoren met hun vragen
terechtkunnen en waaraan idealiter privé-eigenaren van brieven van Van Gogh bereid
zijn inzage te geven in de manuscripten die zij bezitten. De brieven aan Van Rappard
bij voorbeeld, daar hebben we alleen foto's van, die zouden we dolgraag bekijken.
Want we weten bijna zeker dat er met de datering daarvan van alles mis is. Dat is
erg frustrerend, dat je weet dat die brieven er moeten zijn, maar dat je niet weet waar.
En dat er oorspronkelijk ongeveer tweemaal zoveel brieven geweest moeten zijn als
er nu bekend zijn natuurlijk. Onze uitgave zal dus in ieder geval niet de volledige
correspondentie bevatten.
Hoe ver zijn jullie nu met het hele project?
Jansen: ‘De kritische leestekst van de Nederlandse brieven is klaar, de annotaties
bij de eerste honderd brieven ook. Sinds 1 mei 1999 hebben we assistentie gekregen
van de romanist Wouter van der Veen voor de editie van de Franse brieven. We
hopen eind 2003 met ons onderzoek klaar te zijn. Maar dan komen er nog twee grote
klussen: de vertaling in het Engels en de boekproductie. Dat wordt dus niet eerder
dan 2005 of daaromtrent. Uitgaande van de vierdelige gele editie van de brieven uit
1990 moet je inclusief Engelse vertaling en commentaar rekenen op zo'n twaalf delen
plus een deel met illustraties. Over een uitgever wordt nog nagedacht - maar dat is
niet onze taak, dat doen onze superieuren - en over een prijs valt dus al helemaal nog
weinig te zeggen. Maar de boeken zullen zeker duur worden, reken daar maar op.
Daar komt de cd-rom dan nog bij.’
Als ik het goed uitreken zijn jullie alleen met teksten en commentaar al negen jaar
bezig, nu met zijn drieën en in de eerste jaren van het project ook. Laten we zeggen
ongeveer 9(jaar) × 3(medewerkers) × 1(ton). Dan komt dat project, nog los van de
kosten van de Engelse vertaling, met wat overhead op zo'n 3 miljoen gulden. Door
wie wordt dat betaald? En waarom?
Jansen: ‘Door de beide instellingen samen, uit hun reguliere begrotingen. En
waarom? Voor instellingen betekent een goed resultaat natuurlijk veel prestige.
Vandaar dat men bereid is het uiterste te doen om tot een goed product te komen.
Als er bijvoorbeeld op een veiling in Parijs of New York een brief opduikt, dan
kunnen we erheen’.
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Daar gaan jullie heen om zo'n brief te kopen.
Jansen: ‘Nee, om hem te bestuderen. Kopen is bijna niet te doen. Een kras geval
is het volgende. Onlangs werd er een brief geveild van Van Gogh aan Vincent Aurier,
dat was de eerste kunstcriticus die een wat substantiëlere kritiek wijdde aan het werk
van Van Gogh. Als reactie daarop heeft Van Gogh hem een brief gestuurd, waarin
hij hem bedankt en zegt dat Aurier eigenlijk niet hem al die lof had moeten toezwaaien
maar Gauguin, dat vond hij de echte. Dat is een belangrijke brief, een groot vel, aan
twee kanten beschreven, in het Frans, vanuit St. Rémy. Die brief dook op in New
York, bij Sotheby's. We kenden die brief, we hadden er zelfs een foto van. Daar ben
ik naartoe gegaan en ik heb gevraagd of ik die brief mocht bekijken. Dat mocht, ik
kreeg de gelegenheid om hem rustig te bekijken, ik heb er een afschrift van gemaakt.
Op de foto bleek een komma weggevallen te zijn, zodat we dachten dat Van Goghs
interpunctie daar verkeerd was. Maar dat bleek dus helemaal niet zo te zijn: de
ontbrekende komma stond op een stuk van de brief dat een beetje was omgevouwen,
zodat die was weggevallen op de foto. Een minuscuul detail......’
.......dat 2500 gulden heeft gekost.
Jansend: ‘Zo ongeveer ja. Nou hebben we ook nog andere details ontdekt, de
datering was niet van Van Gogh zelf, dat wisten we niet. Bovendien heb ik dezelfde
reis gebruikt om te overleggen met collega's in het Metropolitan Museum, te proberen
achter de verblijfplaats van verdwenen brieven te komen, en twee brieven van Van
Gogh in het Guggenheim Museum te bestuderen. Maar duur is zoiets wel. Maar wat
is duur? Die brief is geveild voor 2 ton en werd gekocht door een handelaar. Die
heeft hem voor 500.000 dollar doorverkocht aan een Texaanse oliebaron als geschenk
voor zijn vrouw op Valentijnsdag. Dat vind ik bijna immoreel. Dergelijke documenten
zie ik het liefst in openbare collecties. Je kunt er niets aan doen als die brief wordt
ingelijst en op een slaapkamer komt te hangen waar hij verder vergeelt.’
Even terug naar jullie prestigieuze project. Je had het over een cd-rom.
Jansen: ‘Ja. We hadden bedacht om de diplomatische teksten op cd-rom mee te
leveren. Daar zou je de facsimile's en de leesteksten naast kunnen zetten zodat we
altijd controleerbaar zijn. Daarnaast willen we daar alle illustraties op zetten die Van
Gogh in zijn brieven noemt. In de boeken kun je dat niet allemaal doen, dat zou
onbetaalbaar zijn. Het enige wat we in facsimile willen afdrukken zijn de brieven
met schetsjes. Niet alleen omdat die schetsjes van belang zijn voor kunsthistorisch
onderzoek, maar ook omdat ze vaak heel mooi zijn. Bovendien maken ze deel uit
van de brief en dat valt niet in tekst weer te geven.’
De wetenschappelijke editie verschijnt dus op zijn vroegst in 2005 en zal alleen
betaalbaar zijn voor de happy few. Een daarop gebaseerde Nederlandstalige leeseditie
- zo die er al komt - valt niet veel eerder dan tegen het jaar 2007 te verwachten denk
ik. Wie geen zin heeft zolang te wachten moet de gele editie van 1990 maar bestellen(9).
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Ik doe dat in ieder geval wel.
Alsnog.
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Recent proza in Vlaanderen en Nederland.
Kleine groepjes en eenlingen.
Elke Brems (Leuven)
Het smoel op tv
Er wordt in Vlaanderen en Nederland elk jaar overvloedig gedebuteerd in de literatuur.
Uitgeverijen zijn naarstig op zoek naar nieuw literair talent en omgekeerd zijn vele
would-be talenten ijverig op zoek naar een uitgever. In het lentenummer '99 van het
literaire tijdschrift De Brakke Hond wordt in twee artikels uiteengezet hoe die twee
noden zich tot elkaar verhouden. Slechts in beperkte mate werken uitgeverijen bij
ons met ‘literaire scouts’. De meeste uitgeverijen houden zich vooral bezig met de
stapels manuscripten die ze sowieso in de brievenbus krijgen. Toch blijken met name
Nederlandse uitgeverijen er baat bij te hebben in Vlaanderen een ‘autochtoon’ in
dienst te hebben die weet hoe de Vlaamse literaire wereld gestructureerd is en waar
de talenten zich verschuilen. Deze headhunters bewegen zich echter allemaal in
hetzelfde kleine kringetje, bevolkt door journalisten, winnaars van
verhalenwedstrijden, redacteurs van literaire tijdschriften en dies meer. De literaire
tijdschriften vervullen blijkbaar een belangrijke functie in het hele systeem. ‘Die
tijdschriften’, schrijven Peter Pauwels en Johan Vandenbroucke, ‘blijken in de praktijk
hun rol als kweekvijver of sluis voor de uitgevers nog steeds te vervullen.’ Wie erin
slaagt op dat forum te publiceren, krijgt meteen een aura van geloofwaardigheid mee.
Pauwels en Vandenbroucke hielden een enquête bij debutanten van de laatste twee
jaar en kwamen vooral tot een nogal disparaat beeld van hoe een auteur uitgegeven
geraakt. Voor elke auteur verliep de tocht anders, al blijkt meteen dat naast kwaliteit
en een tijdschriftpublicatie ook naambekendheid niet onbelangrijk kan zijn.
Hoe het ook loopt, elk jaar slagen vele auteurs erin hun literaire probeersels
uitgegeven te krijgen. Hoe het hen daarna vergaat, komen we in De Brakke Hond
niet te weten, maar van de ondervraagden zal ongetwijfeld slechts een fractie als
auteur overeind blijven en kunnen voortbouwen aan een publiek literair oeuvre. Het
opvolgbeleid van uitgeverijen verdient ongetwijfeld een studie apart. Zowel in
Vlaanderen als in Nederland wordt ‘in de literaire wandelgangen veel geklaagd over
het onkritische uitgavebeleid van veel uitgevers die hun debutanten te snel in het
diepe zouden gooien’. Dat schrijft Rob Schouten in zijn artikel ‘Niet voor ouders,
mandarijnen en andere sufbubbels. Nieuw proza in de jaren negentig’. (Ons Erfdeel,
1997/1) In Yang (1998/4) klaagt ook Hans Vandevoorde over die ondoordachte jacht
op debuten. Zelden nog krijgt de auteur grondige, deskundige structurele opmerkingen.
Zoiets moet onvermijdelijk tot slordigheid en gemakzucht leiden. Wat telt is de neus
in de krant, de radde tong op de radio en het smoel op tv. Het kan niet ontkend worden
dat de media een steeds grotere rol spelen in het literaire landschap. Wie
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veel gerecenseerd wordt, veel geïnterviewd en gefotografeerd, heeft een luidere stem
dan wie buiten de publieke belangstelling blijft. Dit artikel wil dan ook een bescheiden
en selectief overzicht geven van die prozaschrijvers die de laatste jaren in Vlaanderen
en Nederland deel hebben uitgemaakt van zo'n complexe constructie van
uitgeversenthousiasme, mediabelangstelling en een relatief groot lezerspubliek.
Daarnaast bewegen zich nog talrijke andere auteurs, die hier jammer genoeg niet aan
bod kunnen komen. Dit overzicht gaat dan ook niet enkel over de literatuur van de
laatste jaren maar evenveel over wat zich daaromheen heeft afgespeeld. Daarom heb
ik in wat volgt ook uitvoerig geciteerd uit de kritische receptie en komt mijn
subjectieve oordeel minder aan bod.
Al leven we in een fin de siècle, dat betekent allerminst dat de recente literatuur
een gemeenschappelijke en eenvormige levensvisie zou vertonen. Men schijnt
integendeel vies van termen als ‘generatie’, ‘poëtica’ of ‘manifest’. Of zoals Schouten
het zegt: ‘Intussen is er allerminst sprake van een eenvormig nieuw geluid. Het
landschap wordt bepaald door kleine groepjes en eenlingen.’

Nederland. Dankzij de inspanningen van de uitgever
In Nederland was er in 1994 nochtans eventjes sprake van een nieuwe literaire
generatie, naar analogie met de Amerikaanse Generation X al snel generatie Nix
genoemd. Tot de Nixers behoorden mensen als Joost Zwagerman (in een soort
peetvaderrol), Don Duyns, Jerry Goossens, Hermine Landvreugd etc. De belangrijkste
vertegenwoordigers in Nederland waren Rob van Erkelens, Ronald Giphart en Joris
Moens. Zij richtten het tijdschrift Zoetermeer op, dat echter na tien nummers werd
opgedoekt. In Mekka 1995 schreef Em. Kummer een artikel over hen onder de titel
Laat de Nixers tot ons komen. Na het academisme en de humorloosheid van de
Nederlandse literatuur en literaire kritiek te hebben verguisd, springt Kummer in de
bres voor de Nixers. In feite gaat het om een etiket dat geen van de schrijvers met
graagte aanvaardt, maar, zegt Kummer, ‘wat doet het er toe of ze zichzelf als zodanig
willen zien of niet’. Hun belangrijkste verworvenheid was: ‘herrie in letterland’. En
hij typeert Nix als volgt: ‘Ze zijn volkomen vergroeid met de huidige mode-, pop-,
tv- en reclamecultuur die enorme mogelijkheden aan steeds wisselende vernieuwingen
van ervaringenen (sic) biedt (...). Ze houden zich bezig met zaken die actueel zijn
en voor hen van belang: de stad, de kroeg, de verveling, de drugs, de muziek, het
geweld, de criminaliteit, het racisme.’ En samenvattend: ‘De Nixers willen af van
het gefilosofeer, het verkondigen van enorm diepe waarheden, het steeds terugvallen
op dezelfde thema's, het gepeddel in de stratosfeer.’ Typerend voor Nix is dat het
een door de media en de uitgeverswereld (vooral Nijgh en Van Ditmar) geconstrueerd
en gecommercialiseerd fenomeen is dat net die huidige fenomenen als constructie
en commercialisering als onderwerp heeft.
Onderling verschillen de auteurs overigens behoorlijk. Rob van Erkelens (o1963),
de ‘intellectueel’ van het gezelschap debuteerde met de roman Het uur van lood
(1993). Dat boek staat vol verwijzingen naar literatuur, pop en televisie, de personages
beleven een postmoderne variant van het romantische
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escapisme om de innerlijke leegte en de verveling te ontvluchten. Van Erkelens
maakt, tot ergernis van een aantal gevestigde critici, overvloedig gebruik van
‘samples’: net als zijn personages heeft hij immers het gevoel dat ‘alles al gezegd
en gedaan is.’
Van Joris Moens (o1962) verscheen in 1993 de roman Bor, volgens Frans de Rover
in Vrij Nederland (29 januari '94) ‘154 pagina's zestienjarig wereldbeeldproza in
MTV- en RTL-taal’. De antipathieke hoofdpersoon lokte veel reactie uit en dat geldt
ook voor de volwassen versie daarvan in de roman Zondagskind uit 1995. De politiek
niet-correcte brutaliteit van die personages wordt wel eens vergeleken met Beavis
& Butthead en steeds weer puberaal genoemd. In 1999 kwam de roman Een beest
met twee lichamen uit. Ook in dat boek zijn de personages weer ‘bot, cynisch, lomp,
depressief en bijwijlen werkelijk boosaardig’, zoals Daniëlle Serdijn schreef in Het
Parool (2 april '99). De kritiek is verdeeld en ziet vijf jaar na dato de heterogeniteit
bij wat eens de Nixers waren. Wilfred Takken schrijft bijvoorbeeld in NRC
Handelsblad (2 april '99): ‘Moens schreef veel beter dan de anderen maar viel niet
zo op naast de andere druktemakers.’ Karel Osstyn, die het boek van Moens duidelijk
verafschuwt, leest in het verhaal ‘een wrang afscheid aan zijn jeugd en aan zijn
beginperiode als schrijver. (...) Wat erachter schuilt, is een zekere schaamte omdat
Moens met dit boek ook zijn verleden “verraadt”.’
Ronald Giphart (o1965), veruit de populairste van de Zoetermeer-redacteurs,
schreef sedert 1992 een aantal ophefmakende romans die bij jongere lezers veel
succes hebben gekend. Gipharts proza staat ver af van Van Erkelens zwaarmoedigheid.
Volgens Giphart moet literatuur vooral leuk zijn, ‘me schrijven is me masturberen’,
beweert hij. Met de woorden van Kummer: ‘Groot, geil en gezellig, moet voor Giphart
het leven zijn en de literatuur ook; groot, geconstipeerd en strontvervelend is de
literatuur nu.’ En aangezien zijn generatie niets heeft meegemaakt, is niet de inhoud,
maar wel de stijl essentieel. In 1992 debuteerde hij met Ik ook van jou, een jaar later
verscheen zijn roman Giph, die zich op hilarische en brutale wijze zowel afzette
tegen literaire conventies als tegen literaire iconen als Jeroen Brouwers. Naar
aanleiding van zijn romans manifesteerde zich in de literaire kritiek een generatiekloof,
waarbij oudere, gevestigde critici geshockeerd leken en de jongere garde duidelijk
gecharmeerd. Na de prozabundel Het feest der liefde (1995) en de roman Phileine
zegt sorry (1996), verscheen in 1999 de novelle De voorzitter. Deze wordt door de
kritiek negatief onthaald: de eens sprankelende brutaliteit is nog slechts een gimmick.
Hermine Landvreugd, wel eens een vrouwelijke Nixer genoemd, schreef drie
verhalenbundels, Het zilveren thee-ei (1993), Margaretha bleef het langst liggen
(1996) en Kont achteruit. Hoerig (1999). Daarin confronteert zij de lezer in afgemeten,
registrerende stijl met jonge mensen in de marge van de samenleving, die lak hebben
aan regeltjes en moraal. De verteller is onverschillig en nodigt de lezer niet uit een
standpunt in te nemen. De personages zijn ook niet bijster sympathiek. De kritiek
waardeert het geslaagde schokeffect van Landvreugds vertelkunst, maar vindt na de
derde bundel de formule wel wat uitgehold.
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Een geval apart is Arnon Grunberg (o1971), die via interviews, columns en polemieken
zeer prominent aanwezig is op het Nederlandse publieke forum. In 1994 verscheen
zijn debuutroman Blauwe maandagen, die zeer veel belangstelling kreeg in
Vlaanderen en Nederland. In 1997 volgde Figuranten. In 1998 schreef Grunberg het
Boekenweekgeschenk, De heilige Antonio. Daarnaast waagt hij zich ook aan toneel
en essays. In 1999 kwam zijn eerste poëziebundel uit: Liefde is business. Hoewel hij
soms tot de Nixers werd gerekend, heeft hij dat etiket zelf steeds geweigerd. Grunberg
wil in de eerste plaats uiting geven aan de absurditeit van het menselijke bestaan.
Door middel van absurde humor wil hij in zijn realistische, lichtvoetige verhalen de
menselijke nietigheid aantonen, elk greintje illusie smoren en elke vorm van autoriteit
ondergraven. Zijn werk kent zeer veel succes, al gewagen sommige critici van
banaliteit en saaiheid. In een recent artikel in Literatuur (1998/2) gaat Ton Anbeek
in op Grunbergs poëtica. Hij komt tot de conclusie dat Grunberg een afkeer koestert
voor de ‘academische mening dat begrippen als “werkelijkheid” en “taal”
problematisch zijn’. Dat anti-intellectualisme blijkt ook uit Grunbergs afwijzing van
de opvatting dat literatuur in de eerste plaats taal is. Hij bepleit een consequent
realisme, waarbij de taal slechts hulpmiddel is om de herkenbaarheid te vergroten.
‘Vanzelfsprekend’, schrijft Rob Schouten in zijn reeds geciteerde artikel in Ons
Erfdeel, ‘heeft de generatie Nix of het tijdschrift Zoetermeer geen monopolie op de
cultuur van jonge schrijvers. Intussen heeft zich ook een groepje losgemaakt dat juist
ten strijde trekt tegen het vermeende nihilistische karakter van de boeken van Giphart,
Van Erkelens c.s. en een meer “literaire” koers wil varen. Het gaat om schrijvers als
Arie Storm, Hans Dekkers en Edzard Mik, allemaal afkomstig uit de stal van uitgeverij
De Arbeiderspers.’ Deze auteurs bepleiten een intellectuelen ‘moeilijker’ proza.
Nochtans heeft Schouten zo zijn bedenkingen bij de gevoerde polemiek. ‘Of de door
beide partijen bevestigde onverenigbaarheid van karakter nu ook werkelijk een heel
verschillende literatuur oplevert is nog maar de vraag.’ Het lijkt meer om de polemiek
te gaan dan om de literatuur. De prominente en commercieel gestuwde rol die de
uitgeverij daarbij speelt wordt bevestigd door het nummer van het
Arbeiderspers-tijdschrift Maatstaf waarin de genoemde auteurs in een viertal artikelen
hun zegje mogen doen (1995/4). Zo lezen we in het artikel ‘Zout water’ van Arie
Storm over de Nixers: ‘Ze (...) vermenigvuldigen zich in een razend tempo als
kankercellen in de prostaat van een oude man. Ze ondervinden daarbij nauwelijks
enige tegenwerking maar beheersen in tegendeel, als kleine mandarijnen, een groot
deel van de media; er is nog nooit zoveel aandacht aan zulke slechte schrijvers
besteed.’
Behalve de Nixers en de anti-Nixers, werden in de literaire pers nog andere ‘groepen’
onderscheiden. In De Groene Amsterdammer schrijft Antoine Verbij op 28 september
1994: ‘Het dreigt zo langzamerhand een heus literair genre te worden: het tot roman
omgewerkte meisjesdagboek. Connie Palmen, Josien Laurier, Hendrickje Spoor en
nu dan Désanne van Brederode zijn erin geslaagd uitgevers te vinden voor proza
waarvan toon en thema het “Lief dagboek” nog
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maar nauwelijks zijn ontgroeid. Het is, in al deze gevallen, bekentenisliteratuur
waarin de hoofdpersoon verhaalt hoe ze zich van bakvis tot welbewuste dame heeft
ontwikkeld via het bed van mannen die haar, in opklimmende volgorde, aan een
steeds hoger zelfinzicht hielpen.’ Dit laatdunkend commentaar verenigt een aantal
schrijfsters die werken aan een pseudo-autobiografisch oeuvre. Connie Palmen is
intussen tot de hedendaagse Nederlandse literaire canon gaan behoren, voor de
anderen verloopt de weg naar het succes moeizamer. Deze drie jonge vrouwen kregen
veel media-aandacht, maar de literaire kritiek was zeker niet altijd even gunstig. Van
Brederode (o1970), wel eens een ‘moderne Hadewijch’ genoemd, schreef in 1994
de roman Ave verum corpus. Gegroet waarlijk lichaam. Hugo Bousset beschreef de
roman in Geritsel van papier (1996) als ‘mystiek-erotische, pervers-religieuze en
pijnlijk-opwindende bespiegelingen’. Het is een boek over ‘God Zelve’ en dat, in
combinatie met de uitvoerige beschrijving van een vrouwelijke erotiek, geeft het
boek een aparte status in de Nederlandse letteren. Bousset maakt een vergelijking
met Reve en meent dat bij beiden ‘veel ernst achter de schijn van kitsch’ schuilt. Zo
enthousiast als Bousset was zeker lang niet iedereen; zo schreef Ronald Giphart in
Het Parool (16 september '94): ‘Schrap de nonsens en het filosofische gezweef’ en
maakte Joris Gerits in De Morgen gewag van ‘een roman met een persoonlijk
aansprekend begin die vlug evolueert naar de overspannen beschrijving van een
virtual reality als bevrijding uit de frustraties van de jeugdjaren’. Voorlopig is er van
Van Brederode nog geen tweede boek verschenen.
Net als Van Brederode kreeg Josien Laurier (o1967) veel aandacht in de pers. Ze
debuteerde in 1993 met Een hemels meisje. In 1994 verscheen Het zal de liefde wel
zijn en in 1997 Voor ons ligt een dag van bramenjam. De pers was telkens maar
matig enthousiast. Annemiek Neefjes vond in Vrij Nederland (1 mei 93) dat er
‘compositorisch en stilistisch (...) aan Een hemels meisje (...) weinig te beleven valt.
Nu en dan zakt de stijl zelfs af naar een wat knullig opstelproza’. De steeds
weerkerende kritiek op Lauriers proza is inderdaad het clichématige, triviale karakter
dat afbreuk doet aan de donkere, deprimerende inhoud. Toch blijft de kritiek haar
werk met aandacht en een flinke portie goedkeuring volgen.
Hendrickje Spoor (o1963), die in 1993 debuteerde met De verweerde spiegel, een
roman over een onmogelijke romantische liefde, kreeg van haar uitgeverij De Bezige
Bij en van de pers een imago aangemeten dat haar parten blijft spelen. Ze werd
voorgesteld als een wat wereldvreemde, haast 19e-eeuwse vrouw die leeft in een
soort bezeten droomtoestand. Men was vooral verrukt omdat ze zo ‘onhollands’ was.
Het leverde haar in elk geval veel aandacht op voor haar debuut, ook al was de
literaire kritiek zeker niet mals. Johan Diepstraten formuleerde het in De Stem (1
september '95) als volgt: ‘De aandacht voor de roman was groot dankzij de
inspanningen van de uitgever, de waardering zeer matig tot slecht.’ Haar tweede
roman, met de inderdaad 19e-eeuws aandoende titel Een huwelijk (1995), kreeg het
dan ook zwaar te verduren. Verbij schrijft in De Groene Amsterdammer: ‘de ironie
zit hem in het feit dat dit boek zo serieus genomen wordt door een uitgeverij van
naam en door het ganse letteren-
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journaille’ (6 september '95). Spoors derde roman uit 1998, Atlantis, kon al op heel
wat minder belangstelling rekenen; men lijkt uitgekeken op deze auteur.
Naast de ‘vrouwenboeken’ is er in Nederland de laatste jaren ook sprake van een
golf van ‘immigrantenliteratuur’. Abdelkader Benali, Hans Sahar en Hafid Bouazza
worden gerekend tot een nieuwe generatie schrijvers die de Nederlandse literatuur
nieuw leven kunnen inblazen. Overigens wenst geen van deze drie zich met de
anderen te identificeren. Zo verklaart Benali in een interview dat hij zich niet spiegelt
aan andere jonge allochtone schrijvers: ‘Ik vind het de moeite niet. Ik hoef er maar
drie zinnen van te lezen en gooi het weg.’ Ook zetten ze zich met klem af tegen het
literair uitbuiten van de ‘migratieproblematiek’ en het ‘heimweegeleuter’. Benali
(o1973) hanteert een mix van stijlen, door Jeroen Vullings in Vrij Nederland (5 april
'97) nogal pejoratief een ‘losgeslagen vorm’ genoemd. Zijn debuut Een bruiloft aan
zee werd in 1997 genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs, waardoor hij plots
uitvoerig in de belangstelling kwam te staan. Hans Sahar (o1974) debuteerde in 1995
met Hoezo bloedmooi, een rauw verslag van een Marokkaanse jongen in de marge
van de Nederlandse samenleving. De vergelijkingen met rapmuziek en het gejuich
omwille van een insidersblik in de jeugdcriminaliteit, werden in de kiem gesmoord
door de onrijpheid van dit puberale proza. Zijn tweede roman, Zoveel liefde, uit 1997
werd als tweederangsliteratuur aan de kant geschoven. Behalve de genoemde auteurs
verschenen er nog vele andere allochtone schrijvers op het toneel, vaak om al even
plots weer af te gaan. In 1996 verscheen er zelfs een bloemlezing, Het land in mij.
Deze hype, mede door de pers gecreëerd, was voor de critici een aanleiding om de
literaire uitgeverijen ervan te beschuldigen jonge auteurs te weinig te begeleiden en
ze veel te vroeg op de markt te gooien.
Van de allochtone schrijvers blijft vooral de naam van Hafid Bouazza (o1970)
overeind. Zijn verhalendebuut De voeten van Abdullah uit 1996 werd positief
onthaald. Ook hij wil vooral zijn eigenheid beklemtonen: ‘Ik ben niet de stem van
mijn generatie, ik spreek en schrijf voor mezelf.’ Of zoals Onno Blom het formuleerde
in Trouw (8 mei '98): Bouazza verzet zich ‘stevig tegen de status van
troetelallochtoon’. Zijn grote literaire voorbeelden zijn naar eigen zeggen de
middeleeuwse abele spelen en schrijvers als Vondel en Geerten Gossaert. Daarmee
schrijft hij zich uitdrukkelijk de Nederlandse literaire traditie in. Zijn taal is archaïsch
en hij gaat er prat op veelvuldig het WNT te gebruiken. Zijn verhalen zijn niet
realistisch, maar neigen naar het groteske. Ze vertonen een eigenaardige mengeling
van arcadische elementen en een ironisering daarvan en een voortdurende vermenging
van het profane en het heilige, de gruwel en de poëzie. De seksualiteit speelt in elk
geval een grote rol. Jaap Goedegebuure formuleert in HP/De Tijd wat Bouazza
onderscheidt van de andere allochtone schrijvers: ‘een stevige persoonlijke toets die
zich manifesteert in eigenzinnige maar goedgekozen woorden, gevoel voor ironie
en groteske, en een relativerende spot die naar minstens twee kanten - Nederland èn
het land van herkomst - afstand schept’. Hij legt het verband met Gabriel Garcia
Màrquez, ‘kampioen van het bloemrijk en apocalyptisch fabuleren’ (16 augustus
'96). In 1998
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verscheen de novelle Momo. Ook dat boek kreeg veel persbelangstelling en lovende
kritieken.
Behalve de genoemde literaire ‘groeperingen’, was er in het najaar van 1998 ook
nog sprake van een ‘Utrechtse literaire maffia.’ In een op het Internet verschenen
min of meer programmatische tekst van Ed van Eeden wordt gewag gemaakt van
deze groep, die ‘geen school of stroming’ is, maar ‘eerder een richting’. De literatuur
van deze Utrechtenaars is ‘geen steriel geneuzel, geen vertelkunst omwille van het
vertellen’, maar is ‘soms schonkig, soms hoekig, zelfs schijnbaar onafgewerkt’, ‘het
heeft vaak rauwe thema's en drukt een onvervalste vertelzucht uit. Noem het puberaal,
noem het overfreudiaans, noem het desnoods smerig of sensatiebelust, maar erken
dat het echt is, puur en ongeveinsd.’ Allerlei namen kan de bezoeker vervolgens
aanklikken van schrijvende Utrechtenaars, waarover we enige bijzonderheden kunnen
vernemen, niet het minst met betrekking tot hun band met de stad Utrecht. Niet veel
van hen doen een belletje rinkelen. Manon Uphoff, Arjan Witte en Ronald Giphart
zijn de klinkendste namen onder hen.

Vlaanderen. Het verlangen er te zijn
In Vlaanderen werd in 1994 de prozabundel Jonge sla uitgegeven, een allegaartje
aan teksten dat bedoeld was om de jongste generatie Vlaamse schrijvers aan het
publiek voor te stellen. Interessanter waren de Vlaamse tegenhangers van de Generatie
Nix, die vanaf datzelfde jaar hun opwachting maakten. Giphart formuleerde het in
Het Parool als volgt, naar aanleiding van het debuut van Paul Mennes: ‘Zijn roman
heet Tox en één bladzijde daaruit doet de hele jonge slakrop verschrompelen.’ Ook
daar ontkenden de betrokkenen overigens het bestaan van een verwantschap.
Schrijvers als Paul Mennes, Jeroen Olyslaegers en Tom Naegels toonden zich in
interviews vies van de term ‘generatie’. In een interview door Olyslaegers zegt
Mennes in De Morgen (18 september '97): ‘Ik wil het woord generatie en aanverwante
typeringen niet meer horen.’ Overigens worden de groepsvorming en etikettering
wel juist in de hand gewerkt door zulke interviews waar deze auteurs met elkaar in
gesprek gaan: ‘Ik eigenlijk ook niet’, zegt Olyslaegers op Mennes' commentaar en
bevestigt zo hun verwantschap. Typisch is ook dat deze auteurs in Nederland
gerecenseerd worden door onder meer Giphart en Van Erkelens. Over Mennes' roman
Soap laat Giphart zich in Het Parool (10 november '95) de volgende opmerking
ontvallen: ‘Ik ben namelijk stikjaloers op dat boek.’
De hele problematiek rond de etikettering van hedendaagse auteurs als Nix en het
complexe begrip ‘generatie’ werd door Tom Naegels becommentarieerd in het
Vlaamse tijdschrift Yang (1998/1). Hij beschrijft hoe het typische, het herkenbare
voor een recensent altijd interessanter is dan het afwijkende en hoe die typische
elementen op den duur een eigen leven gaan leiden als norm voor nieuwe werken
en auteurs. ‘Autoriteiten in jongerencultuur (...) zijn bijvoorbeeld sterk in de volgende
omschrijving: “Een eclectische zapgeneratie, voor wie God
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al eeuwen dood is en die inzien dat de idealen waar hun ouders in geloofden, leugens
waren; een hyperintelligente, kritische, maar ook cynische en levensmoeë verzameling
consumenten, verpletterd door de beeldcultuur, angstig, onzeker en ontmoedigd door
het gebrek aan toekomst, en emotioneel instabiel.”’ Naegels (o1975), de auteur van
de verhalenbundel Het heelal in! (1997) en de roman Meester Kader (1999), typeert
wat hem van de anderen onderscheidt als volgt: ‘mijn stijl, de surreële context, het
opdelen van de handeling in korte scènes die niet noodzakelijk chronologisch volgen;
ook het feit dat mijn personages allerminst nihilistisch of onverschillig zijn’. Zijn
verhalenbundel over jongeren die de strijd aangaan met de kosmos werd in de pers
goed ontvangen.
Jeroen Olyslaegers (o1967) debuteerde met de roman Navel in 1994, schreef in
1996 de verhalenbundel Il faut manger en in 1999 de roman Open gelijk een mond.
Bart Vanegeren, die enigszins fungeert als huiscriticus van de Vlaamse Nixers, vond
Navel in feite mislukt, maar was meer opgetogen over de verhalen. Olyslaegers' werk
wordt vooral getekend door de vermenging van woord- en beeldcultuur. Hij gebruikt
filmische procédés als korte scènes met veel dialogen en geknutselde decors om de
verwarring tussen fictie en werkelijkheid tot extremen te drijven. Vanegeren vat zijn
thematiek samen onder de drieledige noemer ‘melancholie, seks en kunst’. (NWT
1997/2) Ook Olyslaegers beantwoordt aan de intussen bekende paradox van de
niet-bestaande generatie der Nixers: ‘Hij is immers fundamenteel een Einzelganger,
die eenzaam de drukte van dit fin-de-millénaire gadeslaat.’
De opvallendste figuur in deze reeks is ongetwijfeld Paul Mennes (o1967). Hij
debuteerde in '94 met de roman Tox, een jaar later gevolgd door de roman Soap. In
1997 verscheen van hem de verhalenbundel Web. De Nederlander Jeroen Vullings
vindt dat Mennes ‘verder gaat dan aan hem verwante fin de siècle auteurs uit de
hyperrealistische Generatie Nix-hoek’. Bedoeld wordt dat de toon veel grover is, de
jokes sicker. Overigens meent Vullings dat Mennes ‘links ingehaald (is) door zijn
pretentieuzere en ideeënrijkere collega-schrijver Jeroen Olyslaegers’. (Vrij Nederland
11 oktober '97) Rob van Erkelens typeert Mennes' biotoop als ‘een vlakke, kale, holle
en kille wereld’. Maar hij ontwaart daarin toch ‘het verlangen, dat romantische
verlangen er te zijn, iemand te zijn, mens te zijn’. (De Groene Amsterdammer, 5
november '97) Zoals bij Het uur van lood van Van Erkelens in Nederland, ontstond
naar aanleiding van de boeken van Mennes in Vlaanderen een relletje over de door
hen gebruikte sampletechniek. De auteurs gebruiken, al dan niet met bronvermelding,
fragmenten uit andere boeken en andere media met als achterliggende idee dat ‘alles
al gezegd is’. Zo wordt het hyperrealisme gecounterd door een sterke nadruk op
tekstualiteit, vorm en stijl.
Verhelst (o1962) is literair gesproken van een enigszins ander allooi. Al jaren bekend
als postmoderne dichter, debuteerde hij in 1993 als prozaschrijver met de roman
Vloeibaar harnas. In 1995 volgde Het spierenalfabet en in '96 De kleurenvanger. In
navolging van zijn poëzie streeft Verhelst in zijn proza naar een ‘kunst van het
verdwijnen’. Zijn boeken zijn zwaar geladen met zwart-
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romantische, alchemistische symboliek, met ver doorgedreven motieven, herhalingen,
structuren. Deze structurering is zo consequent dat ze zichzelf ondermijnt, opheft;
het systeem is geen garantie voor een duidelijke zingeving. Mogelijk zijn al die
betekenissuggesties vergeefs en rest enkel zinloosheid. Naar aanleiding van Het
spierenalfabet vraagt Arjan Peters zich in de Volkskrant af: ‘Of betekent het niets,
speelt de schrijver een duivels spel met ons, en moeten we ons juist ontwennen om
naar diepere lagen te graven?’ (22 september '95). Dan lezen we bij Verhelst het
verhaal van het hedendaagse subject dat geen wortels, geen geschiedenis en geen
waarheid meer kent, de mens die zich dient te verlaten op verhalen, in alle mogelijke
verschijningsvormen. (Rob van Erkelens, De Groene Amsterdammer 2 oktober '96)
In 1999 is van Verhelst de roman Tongkat. Een verhalenbordeel verschenen. Ook
uit de kritieken daarop blijkt dat Verhelsts boeken, in tegenstelling tot die van de
Nixers, van de lezer een grote inspanning vragen en hem voortdurend uitnodigen
zijn positie kritisch te bekijken.
In een artikelenreeks in de boekenbijlage Café des Arts van het Vlaamse dagblad
De Morgen werd in het najaar van '98 ingegaan op debuten in de Vlaamse letteren.
Het uitgangspunt daarbij was dat ‘een ware debutengolf de Vlaamse letteren’
overspoelde. Manteau-redacteur Demuynck beweert dat ‘de Generation X is
doodgebloed, er komt een discussie op gang over de relatie tussen politiek en literatuur
en steeds meer maatschappelijke thema's vinden een individuele verwoording in
recent werk’ (De Morgen, 24 september '98). Andere uitgevers zien echter niet meteen
een nieuwe trend opduiken. Er wordt veel gedebuteerd, maar weinig namen en boeken
beklijven. De laatste jaren kwamen jonge auteurs als Piet Joostens, Koen Sonck, Ilse
Beyers, Anke Helsen, Ward Ramaekers, Paul Verhaeghen en talrijke anderen
kortstondig in de mediabelangstelling. Hun debuten werden door de pers opgemerkt,
in tegenstelling tot nog vele andere. Dit jaar verscheen bij De Arbeiderspers Wat
Chloë overkwam van Miguel Declercq (o1976), die in 1997 een opmerkelijk
poëziedebuut had gemaakt met Person@ges. Het is een intellectualistisch, gelaagd
boek dat door de kritiek voorzichtig beoordeeld wordt. Een ander recent debuut,
Marcel (1999) van Erwin Mortier, wordt door de pers unaniem lovend onthaald. Hier
geen pomo of Nix, maar een hedendaagse versie van het Vlaamse sjabloon van de
opgroeiende jongen in een familie met oorlogsverleden. Hoewel dat gegeven voor
recensenten vaak genoeg is om een boek af te wijzen, wordt Mortier erkend als een
heel eigen, en dus zeer welkome stem in de Vlaamse letteren.
Uiteraard is het hier geschetste overzicht allerminst volledig. In Vlaanderen is er de
laatste jaren beduidend minder rumoer geweest over het jonge proza dan in Nederland.
De media staren zich minder blind op groepsvorming en verwantschappen. Dat
betekent ook dat de debutanten, in tegenstelling tot wat in Nederland gebeurt, niet
kunnen profiteren van elkaars succes. Individuele belangstelling is vluchtiger, de
auteurs hebben het moeilijker om hun stempel te drukken op het proza en ook na
hun debuut in de belangstelling te blijven.
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Het project ‘Nederlandse Grammatica voor Franstaligen’
W. Van Belle (Leuven)
1 Algemene situering van het project
Het project ‘Nederlandse Grammatica voor Franstaligen’ is één van de zogenaamde
PNS-projecten. Het PNS of Project Nederlandse Spraakkunst is een initiatief van de
Nederlandse Taalunie en heeft tot doel een aantal van de Algemene Nederlandse
Spraakkunst (ANS) afgeleide producten te ontwikkelen voor specifieke doelgroepen.
Ons deelproject gebeurt met financiële steun van de Nederlandse Taalunie, alsook
met een onderzoekstoelage van de K.U. Leuven (OT/97/09) en een initiële subsidie
van de Nationale Bank van België.
In deze korte voorstelling van het project licht ik eerst de algemene doelstelling
toe. Vervolgens ga ik in op enkele terminologische kwesties en ten slotte geef ik
enkele voorbeelden van aanvullingen op de ANS die uit ons contrastief onderzoek
voortkomen.

2 Doelstellingen en algemene opzet
Het project moet resulteren in een omvattende Nederlandse grammatica voor
Franstaligen, die zoveel mogelijk op grondig contrastief onderzoek van de
Nederlandse en de Franse syntaxis is gebaseerd. Ik geef bij elk onderdeel van de
doelstelling wat meer uitleg.
Onze doelstelling is een omvattende Nederlandse grammatica, geen
schoolspraakkunst of didactisch bedoeld handboek. Die kunnen achteraf, als afgeleid
product, worden aangemaakt. Eerst dienen we een zo precies en zo volledig mogelijke
beschrijving te geven van het Nederlands. Die omvattende Nederlandse grammatica
bestaat natuurlijk al in de gedaante van de ANS (1997) en het is zeker niet onze
bedoeling om dat werk over te doen. Voor de Franstalige leerder van het Nederlands
bevat de ANS echter nog een aanzienlijk aantal lacunes en onduidelijkheden. De
verklaring hiervoor ligt voor de hand: de ANS is nu eenmaal niet geschreven vanuit
het perspectief van de Franstalige, noch van de Franse grammaticale traditie. Daarbij
dient ook te worden vermeld dat de ANS voor een groot deel gebaseerd is op de
resultaten van linguïstisch onderzoek. Op het vlak van de contrastieve grammatica
Nederlands-Frans is er zeker heel wat gebeurd sinds Pauwels (1949)(1), maar ons
vooronderzoek heeft ook uitgewezen dat er op dat vlak toch nog veel werk te
verrichten is. Voor dat contrastieve onderzoek is er een computerbestand in aanmaak
van parallel opgebouwde teksten: Nederlandse teksten en hun Franse vertaling en
vice versa.(2)
Het perspectief van de Franstalige dat we in de beschrijving van het Nederlands
aannemen, impliceert echter niet dat we ons willen beperken tot die aspecten
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van het Nederlands die voor een Franstalige speciaal moeilijk zijn. De grammatica
die we op het oog hebben, zal een systematische beschrijving van het Nederlands
geven waarbij wel speciale aandacht besteed wordt aan constructies waarin het
Nederlands van het Frans afwijkt en zeker aan die aspecten waarin de twee talen
sterke overeenkomsten vertonen, maar toch in bepaalde opzichten van elkaar
verschillen.
Wegens de omvang van het project, beperken we ons in eerste instantie wel tot de
zinsleer. Daarin onderscheiden we twee delen die grosso modo overeenkomen met
de enkelvoudige zin en de samengestelde zin. Het tweede deel zal o.m. een bespreking
bevatten van de betekenis en de functie van de Nederlandse voegwoorden en
zinsverbindende bijwoorden. Het spreekt voor zich dat communicatieve aspecten
meer aan bod zullen komen in het tweede deel dan in het eerste deel.
We volgen heel sterk de terminologie van de ANS: op een belangrijk punt wijken
we echter af. Voor de definitie van en het onderscheid tussen de zinsdelen vertrekken
we van de syntactische valentie van het werkwoord of het gezegde. Daarop is het
onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële zinsdelen gebaseerd. Zinsdelen
waarvan de aanwezigheid in de zin door het gezegde wordt vereist of wordt
opgeroepen, zijn essentiële zinsdelen. Niet-essentiële zinsdelen staan niet in zulk
een hechte relatie tot het gezegde en kunnen ook weggelaten worden zonder dat de
zin ongrammaticaal wordt of ingrijpend van betekenis verandert.
In de ANS wordt een definitie van het gezegde gegeven die sterk doet denken aan
een definitie in termen van syntactische valentie (zie infra), maar alle consequenties
daarvan voor de analyse en de benoeming van zinsdelen worden niet getrokken. De
ANS (1997: 941-44, 1090) bespreekt het onderscheid tussen essentiële en
niet-essentiële zinsdelen slechts heel in het kort en voert in dat verband de termen
‘complement’ en ‘toevoeging’ in. De term ‘complement’ voor ‘essentieel zinsdeel’
lijkt ons echter niet geschikt, ten eerste omdat het onderwerp er niet kan onder vallen,
en, ten tweede, omdat hij te veel doet denken aan de Franse term ‘complément’ die
op zowat alle zinsdelen, behalve het onderwerp en het gezegde slaat.

3 Terminologische kwesties
Dat we de terminologie van de ANS in hoge mate overnemen, is zeker niet toevallig.
Het is immers de bedoeling dat de ‘Nederlandse grammatica voor Franstaligen’
herkenbaar is als een afgeleid product van ANS. Een bijkomende motivering is dat
een gebruiker van de Nederlandse Grammatica voor Franstaligen die in de ANS
informatie wil opzoeken, niet met een totaal andere terminologie geconfronteerd
mag worden.
De terminologie van de ANS verschilt echter aanzienlijk van de terminologie in
de Franse grammaticale traditie. In de ANS wordt er tamelijk consequent een
onderscheid gemaakt tussen drie niveaus: woord, constituent en zinsdeel, die elk
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hun specifieke terminologie hebben. Bijv. ‘werkwoord’, ‘verbale constituent’ en
‘gezegde’. Vanuit het perspectief van de ANS worden in Franse grammatica's die
drie niveaus nogal door elkaar gegooid. Als voorbeeld neem ik het begrip ‘gezegde’
(met als synoniem ‘predikaat’).
Het gezegde van een zin bevat minimaal een werkwoordsvorm, maar kan ook nog
andere werkwoordelijke vormen en niet-werkwoordelijke bestanddelen bevatten.
(1) Hij werkte de hele dag.
(2) Hij schijnt de hele dag gewerkt te hebben.
(3) Hij hield geen rekening met wat ze zei.

Het wordt gedefinieerd als het centrale zinsdeel dat bepaalt of er voorwerpen in de
zin moeten optreden en welke voorwerpen dat zijn, en dat ook de aard van het
onderwerp kan bepalen. (ANS 1997: 1119).
In de Franse grammaticale traditie is er niet direct een equivalente term voor
‘gezegde’: meestal wordt ‘verbe’ gebruikt zowel voor de woordsoort als voor het
zinsdeel. Grevisse (1993: 301-3, 319-321) wijst op het bezwaar dat de term ‘verbe’
voor twee begrippen wordt gebruikt en bespreekt ook even de term ‘prédicat’ als
alternatieve term. Hij voegt er echter aan toe dat de term weinig gebruikelijk is.
Bovendien definieert hij de term op de traditionele logisch-semantische manier
waardoor hij niet alleen betrekking heeft op het ‘gezegde’, maar ook op de objecten
en de bepalingen.
Het verschil in terminologie in verband met het gezegde en het verschil in
zinsanalyse dat daarmee samenhangt, kan met de volgende voorbeelden geïllustreerd
worden:
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Uit de voorbeelden (4) en (6) blijkt dat de Nederlandse zinsanalyse gebaseerd is op
de syntactische valentie van het gezegde, dat het centrale zinsdeel is. In de Franse
grammaticale traditie is van een valentie-aanpak weinig te merken, zoals de
voorbeelden (5) en (7) laten zien. In modernere Franse grammatica's zoals bijv.
Riegel e.a. (1997) wordt wel vermeld dat adjectieven, net als werkwoorden als
predikaten met een bepaalde valentie opgevat kunnen worden, maar een dergelijke
analyse is veel minder dan in het Nederlandse taalgebied in overeenstemming met
de traditie.
Anderzijds lijkt het me ook niet nodig om alle terminologische onderscheidingen
in de ANS over te nemen. Een voorbeeld daarvan is het onderscheid tussen het
naamwoordelijk en het werkwoordelijk gezegde. Een naamwoordelijk gezegde bestaat
per definitie uit een koppelwerkwoord gecombineerd met een naamwoordelijk deel
(zie (4)). Behalve de klassieke koppelwerkwoorden zijn, worden en blijven en een
groep van zes werkwoorden die ook als hulpwerkwoorden van modaliteit kunnen
fungeren (lijken, blijken, schijnen, dunken, heten en voorkomen) vermeldt de ANS
(1997: 1123) nog een aantal werkwoorden zoals gaan, komen, lopen, raken, staan,
vallen en zitten als koppelwerkwoorden ingeval ze als betekenisequivalent van zijn
of worden optreden. Enkele voorbeelden:
(8) Het vat liep langzaam leeg.
(9) Het gebouw komt volgende maand klaar.
(10) Hij staat bekend als een oplichter.

Het is onduidelijk of het hier om een gesloten klasse van werkwoorden gaat, en er
is hier bovendien ook een overlapping met ‘complexe verba’. (Leeglopen, klaarkomen
en bekendstaan worden overigens als scheidbaar samengestelde werkwoorden of
samenkoppelingen in Van Dale vermeld.)
Ook de Franse grammatica's vermelden naast de echte copula nog heel wat
werkwoorden die occasioneel als koppelwerkwoord gebruikt worden (Grevisse 1993:
323 e.v.; Riegel e.a. 1997: 235 e.v.). In Riegel e.a. (1997: 236) vinden we o.m. zin
(11) als een voorbeeld van copula-achtig gebruik van ‘rentrer’ wegens het voorkomen
van het attribut du sujet ‘ivre’.
(11) Il est rentré ivre à la maison.

In het Nederlands zou het in dit geval gewoon gaan om een bepaling van gesteldheid
gerelateerd aan het onderwerp, die geen invloed heeft op de aard van het
hoofdwerkwoord van de zin.
In het licht van het voorafgaande lijkt het me zeer moeilijk om het begrip
‘naamwoordelijk gezegde’ stelselmatig op een consequente manier te gebruiken,
mede wegens de uitbreidingen die het bij de Franstalige zou kunnen oproepen
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door de Franse grammaticale traditie. Als we daarbij rekening houden met de
moeilijkheid die een Franstalige met het begrip ‘gezegde’ kan hebben, lijkt het me
aangewezen om het onderscheid tussen werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde
niet stelselmatig te maken. Het naamwoordelijk gezegde uit de ANS wordt dan
gewoon een gezegde dat bestaat uit een koppelwerkwoord en een andere constituent
van substantivische, adjectivische of een andere aard, net zoals er nog heel wat
werkwoorden zijn die in combinatie met een andere constituent een complex gezegde
vormen:
hebben: een hekel hebben aan, belang hebben bij, een afkeer hebben van, aandeel
hebben in, berouw hebben over, het hebben over;
maken: gebruikmaken van, aanspraak maken op, kennismaken met, een begin
maken met, werk maken van

3 Aanvullingen op de ANS
Ons onderzoek brengt ook met zich mee dat de Nederlandse grammatica voor
Franstaligen aanvullingen en verbeteringen zal bevatten van de ANS. Ik beperk me
hier tot enkele observaties i.v.m. het indirect object.
Het ‘complément d'objet indirect’ in het Frans staat voor een veel ruimere
syntactische categorie dan het indirect object in het Nederlands. Het is elk object (of
essentieel zinsdeel) in de vorm van een voorzetselconstituent. Het indirect object in
het Nederlands - ik beperk me hier tot het zogenaamde meewerkend voorwerp en
laat het belanghebbend voorwerp buiten beschouwing - komt wel goed overeen met
een subklasse van het ‘complément d'objet indirect’, nl. voorzetselconstituenten
ingeleid door à die gepronominaliseerd worden door het gemeenschappelijke clitisch
pronomen lui voor de derde persoon. (Zie Melis 1996, Riegel e.a. 1997: 226.) Qua
vorm en plaatsingsmogelijkheid verschilt het Nederlandse indirect object wel van
het Franse, aangezien het - als het geen clitisch pronomen is - zowel een nominale
constituent als een voorzetselconstituent kan zijn. Die vormvariatie wordt dikwijls
beschouwd als een typisch kenmerk van het indirect object.
(12)
(13)
(14)
(15)

Ik heb het boek aan Piet gegeven.
Ik heb aan Piet het boek gegeven.
Ik heb Piet het boek gegeven.
Ik heb 'm het boek gegeven.

(16) J'ai donné le livre à Pierre.
(17) Je lui ai donné le livre.

Als een Franstalige de ANS consulteert, zal hij/zij de informatie vinden dat het
indirect object/meewerkend voorwerp in de vorm van een voorzetselconstituent altijd
wordt ingeleid door het voorzetsel aan. Dat is echter niet altijd het geval. Ik geef
enkele voorbeelden:
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a. Scheidbaar samengestelde werkwoorden met het prefix af vergen een
voorzetselconstituent met van:
(van) iemand iets afnemen, afpakken, afpersen, aftroggelen
b. Sommige werkwoorden met een meewerkend voorwerp hebben een
voorzetselconstituent ingeleid door naar:
(naar) iemand iets gooien, werpen, brengen
c. Sommige werkwoorden combineren zowel met naar als met aan:
(aan/naar) iemand iets sturen, zenden, faxen, schrijven

Al de corresponderende werkwoorden in het Frans hebben, voorzover er een directe
equivalent bestaat, een ‘complément d'objet indirect’ ingeleid door het voorzetsel à.
Dat kan aanleiding geven tot interferenties bij de Franstalige leerder van het
Nederlands.
(18) Jan heeft zijn broer het speelgoed afgepakt.
(19) Jan heeft het speelgoed van zijn broer afgepakt.
(20) Jean a pris les jouets à son frère.
(21) Gooi Jan de bal.(3)
(22) Gooi de bal naar Jan.
(23) Lance la balle à Jean.
(24) Zij stuurde de minister een brief.
(25) Zij stuurde een brief aan/naar de minister.
(26) Elle a envoyé une lettre au ministre.

Een bijkomende moeilijkheid voor de Franstalige is dat de variatie tussen een
meewerkend voorwerp in de vorm van een nominale constituent en in de vorm van
een voorzetselconstituent niet altijd vrij is. In een aantal gevallen is een meewerkend
voorwerp met aan (vrijwel) uitgesloten. De ANS (1997: 1164) vermeldt in dat verband
gezegdes in de vorm van een werkwoordelijke uitdrukking en gezegdes met een
abstract substantief als lijdend voorwerp.
(27) Zij gaf de schurk een flink pak slaag.
(27)a * Zij gaf een flink pak slaag aan de schurk.
(28) Hij gaf Els een knipoogje.
(28)a * Hij gaf een knipoogje aan Els.
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Blijkbaar is die beschrijving toch niet volledig adequaat. Vergelijk bijv. de zinnen
(21) en (22). Voor de taalgebruiker die (21) en (22) als varianten heeft, bevatten de
twee zinnen wel een betekenisnuance: het gebruik van de voorzetselconstituent in
(22) gaat niet noodzakelijk samen met de suggestie zoals bij de nominale constituent
in (21) dat de referent ervan ook bij de handeling betrokken is (in casu de bal zal
opvangen); de voorzetselconstituent kan ook niet meer dan ‘in de
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richting van’ betekenen. In een aantal gevallen beklemtoont het gebruik van de
voorzetselconstituent het overbrengen van iets van het subject naar het indirect object
en de nominale constituent meer de betrokkenheid van het indirect object. Ook de
vorm van de nominale constituent (substantivisch of pronominaal) blijkt een rol te
spelen (zie noot 3). Aangezien het Franse ‘complément d'objet indirect’ een dergelijke
variatie tussen een nominale constituent en een voorzetselconstituent niet kent, dienen
de restricties op het gebruik van de twee Nederlandse varianten en hun eventuele
betekenisnuances zo precies mogelijk beschreven te worden in de Nederlandse
grammatica voor Franstaligen.
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Eindnoten:
(1) Zie o.m. De Vriendt en Nieuwborg (1980), Devos e.a. (1992), Godin e.a. (1993).
(2) De realisatie van het computerbestand wordt mogelijk gemaakt door de hulp van D. Speelman,
die als informaticus verbonden is aan het departement Linguïstiek.
(3) Ik ben er me van bewust dat er regionale verschillen bestaan in verband met de acceptabiliteit
van zin (21). Voor mij is de zin met een volle NC als indirect object niet ongrammaticaal, ook
al lijkt me het gebruik van een pronomen als indirect object (Gooi me de bal) in dit geval een
courantere zin op te leveren. Alleszins in het westen van Nederland is de constructie met een
voorzetselconstituent (zie (22)) gebruikelijk en is (21) ongewoon. Met een pronomen als indirect
object is (21) echter wel gebruikelijk. (J. van der Horst, persoonlijke communicatie).
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De taal staat niet stil
Kroniek van de taalkunde
Joop van der Horst (Leuven)
In 1911 publiceerde C.G.N. de Vooys een artikel in de Nieuwe Taalgids dat heette:
‘Iets over spontane en bewuste nieuwvorming in de taal’. Later is het opgenomen in
zijn Verzamelde taalkundige opstellen (deel 2, 1925). Dat artikel begint met de
volgende uitspraak: ‘Iedereen weet dat hij tal van woorden kent en gebruikt, die zijn
grootvader niet gekend heeft, of eerst later heeft leren kennen. Wij beleven allen een
stukje taalgeschiedenis.’ Maar, laat hij erop volgen, het is jammer dat tijdgenoten
daar meestal zo weinig belangstelling voor hebben. ‘Verzuimen zij de feiten tijdig
waar te nemen en op te tekenen, dan kijken latere onderzoekers in een dikke
duisternis.’ Als voorbeeld geeft hij de opkomst van het woord fiets. ‘Ieder die ouder
dan 35 jaar is, heeft gezegd of horen zeggen: velocipède, vélo, safety, bicycle, rijwiel,
kar, machine, fiets, en kent ongeveer de gebruikssfeer die deze woorden hadden of
hebben. Maar wie zou, zelfs bij benadering, data durven vaststellen, zonder veel
naslaan en navragen?’ Dit werd dus geschreven in 1911! De opkomst van het woord
fiets tegen het einde van de 19de eeuw is inderdaad een compleet raadsel. Tientallen
onderzoekers zijn ermee bezig geweest, laatstelijk Ewoud Sanders, en zelfs ‘veel
opslaan en navragen’ baat niet meer. We weten het niet, en we zullen het
waarschijnlijk wel nooit te weten komen. Maar het is onthutsend om te zien dat het
in 1911 ook al niet meer geweten werd.
Het observeren en noteren van de eigentijdse woordgeschiedenis, en algemener
van eigentijdse taalveranderingen, is geen gewoonte bij ons. Het voorbeeld van het
woord fiets zou met vele honderden of zelfs duizenden te vermeerderen zijn: woorden
waarvan men de opkomst zelf heeft meegemaakt, maar al gauw kan niemand op tien
of twintig jaar nauwkeurig zeggen wanneer ze opdoken. Om nog maar te zwijgen
van eigentijdse grammaticale veranderingen want daar lijkt nog minder belangstelling
voor te bestaan.
Wat betreft de opkomst van nieuwe woorden is er de laatste decennia echter een
groeiende interesse. Op het einde van de jaren vijftig begon de Winkler Prins
Encyclopedie in zijn Jaarboeken geregeld lijsten op te nemen van nieuwe woorden.
In 1975 verscheen Riemer Reinsma's Signalement van nieuwe woorden. Eveneens
uit 1975 is Maarten van Nierops Nieuwe woorden (deel II: 1976, deel III: 1979).
Later volgden onder andere nog de Neologismen van Reinsma (1984) en allerlei
boekjes van uiteenlopende kwaliteit als Het laatste woord (1993) en Nieuwlands
(1995) van Frank Jansen en Hubert Roza, en Jaartaal 1992, 1993 etc. van Frans van
Lier. En niet te vergeten bijdragen als van F. Claes en van Marc De Coster,
voornamelijk in het tijdschrift Nederlands van Nu. Er schijnen plannen in de maak
om het initiatief van Van Lier, maar dan serieus, weer op te vatten: een jaarlijkse
publicatie waarin de nieuwe aanwas zo goed mogelijk in kaart gebracht wordt.
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Ondertussen verwelkomen we het jongste werk van Marc de Coster: Woordenboek
van neologismen; 25 jaar taalaanwinsten (Contact, Amsterdam/Antwerpen, ISBN
90 254 2270 5; f 95). Het is een kloek woordenboek geworden van over de 700
bladzijden, waarin 2000 nieuwe woorden van de laatste decennia besproken worden.
(Verwar dit boek niet met zijn Woordenboek van jargon en slang (1992) en zijn
Woordenboek van populaire uitdrukkingen (1998.) Tweeduizend woorden is een
heleboel, maar natuurlijk slechts een fractie van wat er in feite allemaal bijgekomen
is. De Coster heeft dan ook niet naar volledigheid gestreefd, en is zelfs onvollediger
dan hij gemakkelijk had kunnen zijn: menig woord dat al door Reinsma of Van
Nierop genoteerd werd, heeft De Coster niet opgenomen. Niemand weet waarom
niet. Positief daarentegen is dan weer dat De Coster veel voorbeeldzinnen geeft, en
met bronvermelding. Overigens zijn dat dikwijls geen ‘vroege’ voorbeelden, en het
kost soms weinig moeite om een eerder citaat te vinden. Anders gezegd: de citaten
zijn goed om de betekenis te leren kennen, maar ze hebben weinig waarde voor de
datering in de woordgeschiedenis. Hij lijkt verder een uitgesproken belangstelling
te hebben voor ‘rare’ of zeldzame woorden, zodat wel behandeld worden
dwergwerpen, duplofaxen, drooggeilen, edutainment, elektrovissen, flapchirurgie,
hydrobics, looplezen en luchtgitaar, maar bij voorbeeld niet: ademtest,
afstandsbediening, dataverkeer, filevorming, gevarendriehoek, kansarm en
zelfvoorzienend. Maar dat neemt niet weg dat er voor veel nieuwe woorden van het
laatste kwart van de eeuw interessant materiaal geboden wordt. Kortom: een welkom
boek, zowel voor de taalwetenschap als voor iedereen die op de hoogte wenst te
blijven van het meest recente Nederlands; maar we hopen dat een herziene editie,
ofwel deel 2, (nog) beter wordt.
Vorig jaar schreven we in deze kroniek over de voltooiing van het WNT, het grote
Woordenboek der Nederlandsche Taal. Die voltooiing is bepaald niet ongemerkt
voorbijgegaan. Veel kranten en tijdschriften hebben er aandacht aan besteed. Ook
heeft deze gebeurtenis aanleiding gegeven tot de verschijning van een aantal boeken
over het WNT en zijn samenstellers, en over oudere woordenboeken in het algemeen.
Het grootste woordenboek ter wereld; een kijkje achter de kolommen van het
Woordenboek der Nederlandsche Taal (Sdu/Standaard Uitgeverij, den
Haag/Antwerpen, ISBN 90 75566 96 4; 434 blz.; f 49,90) werd samengesteld door
een aantal redacteuren van het WNT:F. Heyvaert, A. Moerdijk, M. Mooijaart, M.
Smits en R. Tempelaars. In achttien artikelen worden allerlei aspecten besproken
van de totstandkoming van het WNT, de problemen waar redacteuren op stuiten, de
tekortkomingen die we achteraf moeten vaststellen, anekdotes uit de bijna 150-jarige
geschiedenis, enzovoort. Een boeiend en verhelderend kijkje achter de schermen.
Algemener van opzet is Woordenboeken en hun makers, onder redactie van Nicoline
van der Sijs (Sdu/Standaard Uitgeverij, Den Haag/Antwerpen, ISBN 90 75566 97
2; 273 blz.; f 40). Dit boek bevat een bloemlezing uit de artikelen die de afgelopen
tien jaar verschenen in het tijdschrift Trefwoord, het betreurde orgaan van het niet
meer in die vorm bestaande Matthias de Vriesgenootschap: de club van
woordenboeken-freaks, opgericht door Ewoud Sanders.
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Interessante studies over onder anderen Jozef Bal, Karel ten Bruggencate, Johanna
Corleva, J.H. van Dale, G.B. van Goor, P.J. Harrebomée, J. Kramers, C.H.
Kruyskamp, Matthias de Vries, A.C. Oudemans en J.H. Halbertsma. Het is goed dat
deze artikelen, aanvankelijk toch in een tamelijk obscuur blaadje verschenen, nu in
een boek een meer bestendige vorm gekregen hebben.
Het tijdschrift Trefwoord is enkele jaren geleden omgezet in een Jaarboek. Ook
de jongste aflevering, Trefwoord; Jaarboek lexicografie 1998-1999 (Sdu/Standaard
Uitgeverij, Den Haag/Antwerpen, ISBN 90 75566 98 0; 246 blz.; f 45) is voor een
groot deel gewijd aan de voltooiing van het WNT. Redacteuren zowel als
oud-redacteuren en anderen die bij de totstandkoming betrokken waren, blikken
terug. En niet onbelangrijk: deze aflevering bevat een register op Trefwoord 1 t/m
12, samengesteld door Jaap Engelsman.
In de reeks boeken ter gelegenheid van de voltooiing van het WNT verscheen ook:
De Vries en Te Winkel, een duografie, door L. van Driel en J. Noordegraaf
(Sdu/Standaard Uitgeverij, Den Haag/Antwerpen, ISBN 90 75566 77 8; 280 blz.; f
39,90). Dit is waarschijnlijk het boek dat het langste mee zal gaan van deze groep.
Het is een ‘dubbele biografie’, leven en werk van zowel Matthias de Vries als L.A.
te Winkel, de twee grondleggers van het WNT. Wie eerder werk van Jan Noordegraaf
of Lo van Driel kent, behoeven we niet meer te overtuigen van de kwaliteit ervan.
Of het moest zijn dat juist de samenwerking van deze twee de leesbaarheid nog een
beetje verhoogde. De Vries komt er eerlijk gezegd niet altijd even sympathiek van
af, maar ik moet aannemen dat de man nu eenmaal zo was. Te Winkel was trouwens
ook een rare snijboon, maar wel iemand die, zo te zien, het leeuwendeel van het werk
verrichtte.
En als de belangstelling voor woordenboeken toch op zo'n hoogtepunt is, zo moeten
ze bij de Sdu gedacht hebben, dan geven we meteen ook een boekje uit over het
binnenkort te verschijnen Vroegmiddelnederlands Woordenboek: Een samenleving
verwoord, onder redactie van T.H. Schoonheim en Th.P.F. Wortel (Sdu/Standaard,
Den Haag/Antwerpen, ISBN 90 75566 99 9; 65 blz.; f 19,90/360 BEF). Het boekje
heeft merkbaar geleden onder de grote drukte bij de Sdu die tegelijkertijd zoveel
andere boeken moest klaarstomen. Maar dat neemt niet weg dat het VMNW (zoals
de afkorting zal gaan luiden) zeker aandacht verdient. Zoals bekend is het WNT allang
niet meer het enige project waaraan het Leidse Instituut voor Nederlandse Lexicologie
werkt. Al jaren is men ook bezig met een woordenboek van het vroegste
Middelnederlands (13de eeuw), op basis van het Corpus Gysseling. Hoofdredacteur
is W.J.J. Pijnenburg. Als alles goed gaat, zal het VMNW komend jaar verschijnen.
In het nu verschenen boekje wordt een en ander verteld over de geschiedenis van het
project, over de specifieke problemen waarvoor de redacteuren zich gesteld zagen,
en iets over eigennamen in deze oudste teksten.
Om nog heel even in de sfeer van de woordenboeken te blijven: eveneens bij de
Sdu/Standaard Uitgeverij is een cd-rom verschenen met daarop niet alleen het
volledige Middelnederlandsch Woordenboek van Verwijs en Verdam (ja, het grote,
in tien delen), maar ook alle teksten van het Corpus Gysseling en verder nog een
250-tal andere Middelnederlandse teksten. En dat alles voor de
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bescheiden prijs van f 450/BEF 9 000. Een enorme aanwinst, zowel voor de
taalwetenschap als voor de literatuurwetenschap. Ik herinner me nog als de dag van
gisteren hoe ik de dozen stond uit te pakken toen ik het MNW gekocht had, de reprint
van 1969. Duizenden en duizenden guldens, maar kom, de investering was de moeite
waard. En jaren later de lijvige delen van het Corpus Gysseling. Een kostbaar bezit,
nietwaar? Maar de waarde zal wel drastisch gedaald zijn nu men dat alles en nog
veel meer voor enkele luttele honderden guldens in huis heeft, en je kunt er dan nog
beter in zoeken ook.
Op het moment dat ik dit schrijf is de nieuwe editie van de dikke Van Dale, de
dertiende, nog niet verschenen. Maar als u dit leest, dan is ze er, want ze is
aangekondigd voor najaar 1999. Als het te pas komt, vertel ik er volgend jaar meer
over. Want zoals u ziet, heb ik het graag over woordenboeken.
Een heel ander soort boek is Honderd jaar stadstaal, onder redactie van Joep
Kruijsen en Nicoline van der Sijs (uitg. Contact, Amsterdam/Antwerpen 1999, ISBN
90 254 9553 2, 336 blz.; f 49,90). Het boek bevat 20 bijdragen over 20 stadsdialecten:
Groningen, Leeuwarden, Coevorden, Deventer, Nijmegen, Zutphen, Amsterdam,
Den Haag, Leiden, Rotterdam, Utrecht, 's-Hertogenbosch, Zierikzee, Maastricht,
Roermond, Tongeren, Gent, Kortrijk, Antwerpen en Brussel. De dialectologie heeft
traditioneel weinig aandacht voor stadsdialecten, wat wel zal komen doordat het
ABN er doorgaans verder voortgeschreden is dan op het platteland. Het idee is aardig:
laat twintig kenners nu eens schrijven over het dialect van de stad waar ze vandaan
komen, of althans dat ze goed kennen. Dit heeft inderdaad een aantal alleraardigste
stukken opgeleverd, maar het boek als geheel valt toch een beetje tegen. Dat komt
doordat de stukken sterk verschillen van opzet en uitwerking. Sommige auteurs
komen niet verder dan het opnoemen van wat ‘typische woorden’ (zoals Jan
Oudenaarden voor het Rotterdams of Harm Scholtmeijer voor het Utrechts; wellicht
omdat er weinig meer over te zeggen valt), anderen geven een tamelijk technische
klankleer (zoals Johan Taeldeman voor het Gents). Weinig lezers zullen het boek
als geheel lezen; het zal er vooral op uitdraaien dat Groningers het stuk over
Groningen lezen, Leienaars dat over Leiden (van Dick Wortel, met een nogal
gewaagde theorie over de geschiedenis van het Leidse dialect), terwijl de
niet-taalkundige Gentenaar het stuk over Gent wel zal overslaan. De conclusie is
natuurlijk dat er over een aantal van met name de noordelijke stadsdialecten
nauwelijks meer iets te zeggen valt. Behalve een enkel regionaal woord zijn de
stadsdialecten in Nederland nagenoeg opgegaan in het ‘Algemeen Onbeschaafd
Nederlands’. In België is er wel meer bewaard gebleven, maar ook daar lijken de
beschrijvingen toch dikwijls rijkelijk historiserend.
Voor het wetenschappelijk onderzoek naar de dialecten in Nederland en Vlaanderen
is verder goed nieuws, dat deel 1 verschenen is van de Fonologische Atlas van de
Nederlandse dialecten, verzorgd door J. Goossens, J. Taeldeman en G. Verleyen
(Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde, Koningstraat 18, 9000
Gent 1998; ISBN 90 72474 22 8; BEF 4 700). Het is een omvangrijke en losbladige
map met een 127 kaarten en commentaar, en een ‘Voorlopige algemene inleiding’.
Dit eerste deel bevat de korte klinkers in
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gesloten lettergrepen. Klinkers in open lettergrepen, vanouds lange klinkers en
tweeklanken zullen in deel 2 behandeld worden. De (Voorlopige) Algemene Inleiding
geeft informatie over opzet en gebruikt materiaal. Het is een zeer gespecialiseerd
werk, want slechts weinigen zullen precies willen weten hoe de twaalf
uitspraakvarianten van het woord kat precies verdeeld zijn over de kaart van Nederland
en België. En die dan niet eens precies samenvallen met alle varianten van glas,
appel, af, bak, dacht, acht en bracht. Dat neemt niet weg dat het goed is dat deze
variatie grondig gedocumenteerd wordt nu het nog kan. Want ook op het platteland
neemt de dialectische geschakeerdheid van het taalgebied af, allerlei regionale acties
tot behoud van de dialecten ten spijt.
Voor een veel ruimer publiek toegankelijk en boeiender dan de Atlas, en veel
consistenter dan het boek over de stadsdialecten, is Nicoline van der Sijs' boek
Geleend en uitgeleend; Nederlandse woorden in andere talen & andersom (Contact,
Amsterdam/Antwerpen 1998, ISBN 90 254 2450 3, 208 blz.; f 32,90). Van der Sijs
heeft naam gemaakt met haar indrukwekkende Leenwoordenboek (1996) en met de
door haar geredigeerde tweede druk van het Van Dale Etymologisch Woordenboek
(1997). Maar zoals in het voorgaande al bleek publiceert ze nog heel wat meer, en
't zijn stuk voor stuk boeken die degelijk in elkaar zitten en waar je echt wat aan hebt.
Nu dus weer Geleend en uitgeleend. In een twintigtal hoofdstukken wordt bijzonder
interessant verteld over woorden die het Nederlands uit andere talen heeft
overgenomen, maar ook over woorden die door andere talen aan het Nederlands zijn
ontleend. En zoals je mag verwachten is er een keurig register bij. Het is natuurlijk
bij lange na niet zo volledig als haar Leenwoordenboek, maar meer dan daar wordt
nu over een flink aantal woorden onderhoudend verteld. Het is een boek om in één
ruk uit te lezen. Het zijn niet enkel boeiende ‘weetjes’; het is ook nuttige stof in de
altijd weer oplaaiende discussie met puristen en andere xenofobe taalliefhebbers.
Wie dit beeld van eindeloos over en weer ontlenen tussen talen goed tot zich laat
doordringen, moet wel genuanceerder gaan denken over de ‘kwalijke instroom van
buitenlandse woorden in onze taal’. Het is nooit anders geweest, en de meeste mensen
hebben geen flauw idee hoeveel woorden er (in iedere taal!) in een nabij of verder
verleden ontleend zijn.
Ten slotte wil ik kort nog enkele boeken noemen waarvoor het ons aan ruimte
ontbreekt om er uitvoerig op in te gaan, maar ze zouden het wel verdienen. Allereerst
een tweetal over de taalsituatie in Brussel: Els Witte en Harry Van Velthoven schreven
een uitstekend boekje met als titel Taal en politiek; de Belgische casus in een
historisch perspectief (VUBpress, Waversesteenweg 1077, 1160 Brussel; ISBN 90
5487 177 6): geschiedenis en actuele toestand van taalwetgeving en -praktijk in
ongetwijfeld de ingewikkeldste stad van ons taalgebied. Het andere is
Nederlandstalige Brusselaars in een multiculturele samenleving, redactie Piet Frantzen
(VUBpress, Waversesteenweg 1077, 1160 Brussel; ISBN 90 5487 204 7). Beide
boeken lijken geschreven vanuit het besef dat de Brusselse problemen nooit opgelost
zullen worden met een keiharde politieke opstelling; en dat grondige kennis van
zaken van een multiculturele en meertalige stad een noodzakelijke voorwaarde is
voor creatieve oplossingen.
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Een belangrijk proefschrift is dat van Justine Pardoen, gepromoveerd aan de Vrije
Universiteit Amsterdam op Interpretatiestructuur; een onderzoek naar de relatie
tussen woordvolgorde en zinsbetekenis in het Nederlands (Stichting Neerlandistiek
VU/Nodus Publikationen Münster, ISBN 90 72365 53 4; f 115).
Speciaal voor neerlandici in het Duitse taalgebied noemen we hier ‘...die ihnen so
liebe holländische Sprache’ Zur Geschichte des Niederländischen im Westmünsterland
und in der Grafschaft Bentheim, met bijdragen van J. Baumann, Ludger Kremer en
Steven Leys. Het is een uitgave van het Landeskundliches Institut Westmünsterland
te Vreden (ISBN 3 927851 92 2).
Als uitsmijter kiezen we Krijg de vinkentering! 1001 Nederlandse en Vlaamse
verwensingen, verzameld door Ewoud Sanders en Rob Tempelaars; een amusant en
leerzaam boekje, vooral omdat de samenstellers tamelijk serieuze
achtergrondinformatie geven bij de verschillende scheldwoorden en verwensingen.
Het boekje is uitgegeven door uitgeverij Contact (Amsterdam/Antwerpen, ISBN 90
254 1245 9; f 24,90).
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Vitaal extramuraal
Kroniek van het Nederlands voor anderstaligen
P. de Kleijn (Den Haag)
La pratique courante du néerlandais tart alles wat uitgevers van lesmateriaal van
wezenlijk belang vinden. Geen plaatjes, geen foto's, geen kleuren, geen glanzend wit
papier, overvolle pagina's en een weerbarstige lay-out. Pocketformaat bovendien en
ik voelde en rook weer die trouwe metgezellen die, opgeborgen in de lege
patroontassen, me door de eindeloze verveling van de militaire dienst hielpen. Voor
wie is dit sympathieke monument van Franse beschaving? Voor mensen met
basiskennis, maar een lexicale afbakening van deze omschrijving ontbreekt. De
aangeboden grammatica wordt wel nader gedefinieerd: niet alles, alleen de echte
moeilijkheden. De praktijk is anders: de hele grammatica passeert de revue.
Het boek telt dertig hoofdstukken die er bijna allemaal als volgt uitzien.
Een tekst (vaak een dialoog), een uitvoerige uitleg van woorden en uitdrukkingen
uit die tekst, een grammaticaal onderwerp, ruime aandacht voor spelling en uitspraak.
De uitlegtaal is Frans. Het oefen-gedeelte is krap bemeten, ongeveer in een verhouding
van 4 (uitleg) tot 1 (oefening). Woordenschatoefeningen (zeer mondjesmaat),
grammaticale oefeningen (iets meer) en zeer weinig luisteroefeningen, terwijl men
volgens de flaptekst toch mikt op ‘echt begrip van het gesproken Nederlands’.
Luistermateriaal is er genoeg, want alle teksten en dialogen staan op twee cassettes.
Maar afgezien van een paar waar/niet waaroefeningen worden daaraan geen
luisteropdrachten ontleend. Er wordt wel een integrale vertaling van gegeven. Die
staat steeds pal naast de integrale Nederlandse tekst. Dat heet: de kat op het spek
binden, maar misschien hebben Franse katten meer zelfbeheersing.
Het boek is niet thematisch van opzet en een selectiecriterium voor de dialogen
en teksten wordt niet gegeven. Ze gaan over het dagelijkse leven (werk, afspraak
met de dokter, rijbewijs, verregende vakantie, jarig) en over nieuwe ontwikkelingen
als een kinderboekenmuseum, carpoolen, milieubewustzijn, postorderbedrijf, crèche,
rechtshulp, en ‘harde of zachte?’ wat, zoals u al dacht, met contactlenzen te maken
heeft. Het zijn vlotgeschreven, interessante teksten die goed zijn ingesproken. Helaas
is het aantal stemmen voor 120 minuten cassette nogal beperkt zodat er weinig variatie
in voordracht is.
Het sterke punt van deze cursus vind ik de uitvoerige uitleg die gegeven wordt
van de (moeilijke) woorden en uitdrukkingen, maar dat is, in de gegeven vorm, toch
eerder een ondersteuning van de lees- dan van de spreek- en luistervaardigheid. Of
denken de auteurs met de in alle lessen aanwezige aandacht voor uitspraak en intonatie
drie vliegen in een klap te slaan? Het verband tussen woordverklanking en
woordverwerving is nauwelijks betreden onderzoeksterrein(1) en over een eventueel
gunstig effect van horen op onthouden wordt in La pratique courante met geen woord
gerept. Er wordt wel gezegd dat men
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Franstaligen wil helpen om te kunnen functioneren in gewone gesprekssituaties in
Nederland en Vlaanderen. Voor dat doel zou ik andere prioriteiten hebben gesteld.
Kouijzer, Dorien en Ineke Paupert, La pratique courante du néerlandais.
Le livre de poche 8568, Librairie Générale Française, 1998, 252 blz., ISBN
2 253 08568 5, 2 audiocassettes, f 30,- (boek), f 95,- (boek en cassettes)
Ook Taal vitaal wil cursisten - in dit geval Duitstalige - helpen om zich verstaanbaar
te maken in de belangrijkste dagelijkse gesprekssituaties. Daar zijn woorden voor
nodig. Omdat het hier een beginnerscursus betreft, zou je voor de selectie van die
woorden kunnen uitgaan van de duizend of tweeduizend meest frequente. Het
probleem daarbij is dat dat niet mooi parallel loopt met die belangrijke
gesprekssituaties. Je kunt tegen de dokter wel zeggen dat je ziek bent, maar je kunt
dat niet preciseren met duizelig of moeite met slikken, want ziek is wel, maar duizelig
en slikken zijn niet frequent. Zomin als de auteurs van La pratique courante geven
die van Taal vitaal inzicht in hun lexicale selectiecriteria. Maar uit de volledige
woordenlijst van Taal vitaal blijkt duidelijk dat die gesprekssituaties een belangrijke
leverancier van woorden zijn. In die lijst vindt men bijvoorbeeld aardbeienijs, ajam,
appelstroop, babi, courgette, croutons, forel, frambozenijs, gorgonzolasaus, hagelslag,
kreeft enzovoort. Natuurlijk, ook beginners moeten eten, maar al meteen zo lekker?
In die lijst staan nog meer woorden die men in een beginnerscursus niet onmiddellijk
zou verwachten, bijvoorbeeld etsen, omzet, zuiltje, landinwaarts, wiebelen, eerbetoon,
brei, berucht, verkrampt, aantasten en deze staan er omdat voor kennis van de
laaglandse samenleving gebruik is gemaakt van authentiek materiaal. Bij zo'n breed
lexicaal aanbod wordt, ter afbakening van de beginnersleerstof, soms gekozen voor
woorden die wel en die niet geoefend worden of die wel en niet gekend moeten
worden. Die keuze wordt in Taal vitaal niet gemaakt zodat de leerling in een en
dezelfde les (7) uit een aantal gegeven werkwoorden moet aangeven dat een
secretaresse telefoneert en op grond van een zo te zien authentieke advertentie, bij
arbeidsvoorwaarden moet invullen volgens de CAO-ziekenhuiswezen. Dat
telefoneren lijkt me een beginnersopdracht, die CAO een voor gevorderden. Nu
wordt er weliswaar nadrukkelijk gezegd dat de leerling bij luisteren en lezen niet de
‘Fehler’ moet maken ieder woord te willen begrijpen, maar de luister- en
leesoefeningen beperken zich zeker niet systematisch tot ‘beginnerswoorden’ en
bovendien betreffen ze vaak gedetailleerde informatie zodat de leerling het met
globaal luisteren of lezen lang niet altijd redt. Er is bij Taal vitaal geen docentenboek.
Didactische uitgangspunten kan men distilleren uit de adviezen voor de gebruiker
in het werkboek. Een van die adviezen luidt: luister naar nieuws op radio en televisie,
koop af en toe een krant of een tijdschrift, ook al begrijp je niet alles. Dit lijkt te
verwijzen naar de input hypothese van Krashen en wellicht heeft deze hypothese
ook een rol gespeeld bij selectie en aanbod van de woordenschat. In Taal vitaal is,
zoals gezegd, het ‘beetje extra’ dat Krashen nodig acht voor taalverwerving soms
‘veel extra’. Gezien de
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verwantschap tussen Nederlands en Duits, lijkt me dat verdedigbaar. Taal vitaal is
dan niet slechts een beginnerscursus, maar een pittige beginnerscursus.
Uit die adviezen kan men ook distilleren dat de auteurs communicatie belangrijk
achten. Als het woord communicatie valt, valt meestal ook het woord grammatica.
Hier ook. U zult al wel gemerkt hebben, staat er, dat de grammatica in Taal vitaal
niet die rol speelt die u zich misschien herinnert van vroeger op school. Er wordt in
Taal vitaal via lees-, luister- en schrijfopdrachten inderdaad volop en vaak heel
inventief en prikkelend aandacht geschonken aan communicatieve vaardigheden.
Maar zoals meestal bij communicatief angehauchte cursussen is er ook in deze wel
degelijk grammatica. Veel grammaticatheorie, evenwichtig verdeeld over cursusboek
en werkboek, met uitleg in het Duits en met aandacht voor contrastiviteit. Veel
grammatica-oefeningen, van het beproefde traditionele soort. Daar is niets op tegen.
Alleen vraag je je daarbij - en bij de vele zinnen die van het Duits in het Nederlands
vertaald moeten worden - wel af wat de auteurs precies bedoelen met: niet meer zoals
vroeger op school.
Gesprekvaardigheid, woordenschat(oefeningen), grammatica(oefeningen), maar
ook uitspraak- en intonatie-oefeningen en, gelukkig, veel aandacht voor luisteren
(waarvoor het Duits een beter woord heeft: ‘Hörverständnis’). Verder twee cassettes
of cd's voor dialogen, uitspraak- en luisteroefeningen (goed ingesproken, maar zoals
bij La pratique courante ook hier relatief weinig stemmen voor relatief veel minuten),
per les een woordenlijst met vertaling en een uitvoerige sleutel. Dat uitvoerige is
prettig maar ook nogal eens problematisch, bijvoorbeeld als woorden in de juiste
volgorde moeten worden geplaatst, bij de zinnen die vertaald moeten worden en bij
open vragen. Naast het ene antwoord in de sleutel zijn er, zeker wat woordvolgorde
betreft, vaak varianten mogelijk.
Het ‘Kursbuch’ (ook de term ‘Lehrbuch’ wordt gebruikt) is voor klassikaal gebruik
en vraagt ongeveer 60 lesuren, het ‘Arbeitsbuch’ voor thuis. De cursus ziet er prachtig
uit, fraaie, duidelijke kleurenfoto's, heel veel tekeningen, een mooie, levendige en
toch rustig ogende opmaak. Jammer is het dat er in de eerste druk en met name in
het ‘Lehrbuch’ nogal wat drukfouten staan, terwijl sommige zinnen soms iets te veel
naar het Duits rieken of anderszins te wensen overlaten. In de tweede druk zijn een
aantal van deze tekortkomingen weggewerkt maar lang niet alle. In februari 2000
zal van deze cursus een eentalige i.e. een geheel in het Nederlands geschreven versie
verschijnen.
Op pagina 112 van het ‘Arbeitsbuch’ staat dit losse zinnetje: ‘Het Oranjeteam van
1974 had wel een goede mentaliteit’. De suggestie is duidelijk: maar het kon niet
voetballen. We praten hier over het Oranjeteam van Cruijff, Neeskens en Rensenbrink
dat op het wereldkampioenschap in Duitsland de sterren van de hemel speelde en na
een uitgelokte strafschop (benut door Breitner) en een frommelgoal van Müller de
finale tegen Duitsland verloor. Je moet goddomme wel lef hebben om op deze manier
aan ‘Landeskunde’ te doen.
Fox, Stephen (Konzeption und Verlagsredaktion), Josina
Schneider-Broekmans (Lehrbuch), Hubertus Wynands (Arbeitsbuch), Taal
vitaal. Niederländisch für Anfänger. Ismaning: Max Hueber Verlag, 1998.
Lehrbuch, 224 blz., 35 DM/
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± f 49,-, ISBN 3-19-005252-2; Arbeitsbuch, 208 blz., 25 DM/± f 35,-,
ISBN 3-19-015252-7; Lehrerhandbuch, 144 blz., 23,80 DM/± f 24,-, ISBN
3-19-025252-1; 2 cassettes (totaal 118 minuten), ISBN 3-19-035252-6
(ook op cd beschikbaar), 54 DM/± f 75,-.
In Thema's met toekomst wordt ook - en uitsluitend - aan kennis van de Nederlandse
samenleving gedaan. Die kennis is belangrijk want de mensen die haar nodig hebben
wonen in Nederland, studeren er, werken er of zoeken er werk. Zij moeten weten
wat een fietspad is en een strippenkaart, hoe het spoorboekje in elkaar zit en het
parlement, wat de taak is van een dokter en van een specialist. In elf hoofdstukken
wordt dit uit de doeken gedaan: Nederland, vervoer, onderwijs, beroep en school,
gezondheid, vrije tijd, staatsinrichting, Nederlanders, migranten, vriendschap,
toekomst. Iedere les is duidelijk gestructureerd: een korte puntsgewijze opsomming
van de onderwerpen die behandeld zullen worden, lees-, luister- en kijkinformatie,
een aantal opdrachten (ook buitenschoolse), controlevragen en uitleg van de
belangrijkste woorden uit het besproken hoofdstuk. De informatie wordt gegeven in
eenvoudig, duidelijk Nederlands en dat bedoel ik als een groot compliment. Ook op
de videocassette heeft men zich niet laten verleiden tot didactisch trapezewerk of
visuele hoogstandjes. Men laat zien waar het om gaat, de fragmenten zijn kort en
een rustige stem geeft uitleg. De enige frivoliteit vormt de gekrullenbolde jongedame
(‘Ik kom uit Amsterdam, dat kunt u wel horen hè?’) die de thema's aan elkaar rebbelt.
Bij de onderwerpen ‘onderwijs’, ‘migranten’ en ‘vriendschap’ is geen beeldmateriaal.
Een verklaring daarvoor wordt niet gegeven, maar dat lijkt me dan ook het enige dat
in de dikke docentenhandleiding niet aan bod komt. Daarin wel de uitgangspunten
en, per les: doel, tijd, benodigd materiaal, voorkennis, woordenlijst, werkwijze, goede
antwoorden. Verder vakdidactische literatuur, per thema een overzicht van de bronnen
(maar liefst tien pagina's), kopieerbladen en informatie over de buitenschoolse
opdrachten.
Voor extramurale docenten zullen niet alle Thema's met toekomst nuttig en niet
alle opdrachten uitvoerbaar zijn (bijvoorbeeld de buitenschoolse), maar er blijft voor
hen heel veel moois over, niet in de laatste plaats omdat dit materiaal toegankelijk
is voor leerlingen met nog maar een beperkte kennis van het Nederlands. Afgezien
daarvan staat hier een schat aan informatie bij elkaar, heel overzichtelijk in beeld
gebracht, door veel foto's en tekeningen verduidelijkt en in kadertjes opgefleurd met
citaten van cursisten. Laura (15) en de verleiding: ‘Ik gebruik gewoon trucjes.
Bijvoorbeeld: “Heb je voor mij een kauwgumpje?” Dat werkt prima. Je kunt het
natuurlijk alleen vragen aan jongens die op kauwgum kauwen. Daar val ik trouwens
op.’
Kraal, Astrid, Sjenet Kruidenier, Colette Mathijssen en Marianne Molendijk
(Het Projectbureau), Thema's met toekomst. Amsterdam: Meulenhoff
Educatief, 1998. Leerlingenboek, 215 blz., f 31,50, ISBN 90 280 6136 3;
Docentenhandleiding, 179 blz., ISBN 90 280 6106 1; Videocassette,
ongeveer 50 minuten. Docentenhandleiding + video f 59,50.
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In 1997 verscheen bij Coutinho de schrijfcursus Nota Bene!, besproken in NEM
XXXVII, 3, oktober 1999. In 1999 volgde de Amsterdam University Press met
Schrijven schreef geschreven, ook een schrijfcursus Nederlands voor anderstaligen,
maar een waarbij de doelgroep iets lager ligt (enkele jaren voortgezet onderwijs
tegenover hoogopgeleid bij Nota Bene!) en die aansluit op een beginnerscursus
Nederlands terwijl Nota Bene! uitgaat van kennis op (ver)gevorderdenniveau.
Het is een kleine cursus: elf schrijfopdrachten. Daarvoor zijn in de klas, per
opdracht, één à twee uur nodig en voor huiswerk moet men ook rekenen op één à
twee uur. Dus goed bruikbaar naast ander materiaal. Zoals bij Nota Bene! moesten
ook de auteurs van Schrijven schreef geschreven voor zichzelf vaststellen of aan de
grammaticaal-correcte vorm expliciete aandacht moest worden besteed of dat de
volle nadruk moest vallen op zaken als tekststructuur en alinea-indeling en op de
speciale vorm die vereist is voor het formuleren van een mening, het beschrijven van
afbeeldingen en diagrammen. Dat de grammatica erbuiten is gelaten ligt voor zo'n
korte cursus voor de hand. Dat zij in de schrijfproducten zal opduiken evenzeer. Om
dat probleem enigszins te ondervangen zijn in de lijsten met correctiecodes
verwijzingen opgenomen naar grammaticaregels. Voorbeeld: in een gecorrigeerde
brief vindt de cursist het codecijfer 5. In de verklaring leest hij bij 5: kijk naar het
subject en verander dan de persoonsvorm. Of bij 14: dit is een hoofdzin. Kijk naar
de woordvolgorde. Staan de persoonsvorm, het subject en de andere werkwoorden
op de goede plaats?
De gemaakte keuze - nadruk op tekststructuur en op de opbouw van het
schrijfproduct - roept, evenals bij Nota Bene!, de vraag op naar de grens tussen
moedertaalprobleem en vreemdetaalprobleem. Het feit dat de auteurs hun cursus terecht, lijkt me - ook geschikt achten voor het volwassenenonderwijs voor
Nederlandstaligen, versterkt de veronderstelling dat de gemelde schrijfproblemen
van anderstaligen niet alleen of niet uitsluitend veroorzaakt worden door die ‘andere’
taal maar vaak herleid kunnen worden tot gebrekkige schrijfvaardigheid in het
algemeen, i.e. in hun moedertaal. Bij de bespreking van Nota Bene! heb ik mij
afgevraagd of informatie en oefenmateriaal, gericht op structuren en verbanden, voor
hoogopgeleiden (de doelgroep van Nota Bene!) wel zo'n voor de hand liggende keuze
is. De vraag kan men ook stellen bij Schrijven schreef geschreven, maar hier vind ik
de keuze toch overtuigender omdat men zich richt op anderstaligen met een lager
opleidingsniveau.
Schrijven schreef geschreven biedt in al zijn beknoptheid aangenaam, goed
gestructureerd en duidelijk gepresenteerd lesmateriaal met heldere voorbeeldteksten
die de gebruikers veel houvast geven. Het werken met de genoemde correctiemodellen
vereist bij de cursist grammaticaal inzicht en daarom denk ik dat ze extramuraal goed
bruikbaar zijn. Er is overigens ook een codesysteem voor de inhoudelijke correctie
(met letters, bijvoorbeeld E: u gebruikt hier de signaalwoorden niet of niet goed).
De praktijk zal moeten uitwijzen of voor docent en student zo'n dubbele, parallelle
codering werkzaam is.
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Meijboom, Marjan en Adriaan Norbart, Schrijven schreef geschreven. Een
schrijfcursus Nederlands voor anderstaligen. Amsterdam: Amsterdam
University Press, 1999, 64 blz., f 24, 50, ISBN 90 5356 352 0.
Spreek vaardig! is de wat melige titel van een overigens krokante cursus
spreekvaardigheid. Het boek is niet gericht op één bepaalde taal, maar in principe
bruikbaar voor alle moderne vreemde talen. Dat het geschreven is in het Nederlands,
een van die moderne vreemde talen, is voor het onderwijs Nederlands als vreemde
taal een prettige bijkomstigheid. De cursus heeft trouwens veel prettige kanten.
Oefenmateriaal op verschillende niveaus (van beginner tot en met gevorderde), thuis
werken aan een woordenschat die in de klas verder wordt uitgebouwd, hernieuwd
aanbod van moeilijke woorden, een grote hoeveelheid (73) korte onderwerpen die
het mogelijk maakt de spreekopdracht te koppelen aan ander lesmateriaal of aan
onderwerpen op het gebied van kennis van land en volk. De meeste spreektaken,
door foto's en tekeningen ondersteund, moeten in groepjes van twee uitgevoerd
worden, daarna soms ook klassikaal. Het is niet allemaal nieuw wat Spreek vaardig!
ons biedt, maar de combinatie van veel, kort, gevarieerd en gedifferentieerd maakt
deze cursus beslist tot een nuttig en plezierig hulpmiddel bij het
spreekvaardigheidsonderwijs.
Kuiper-Jong, Pauline en Marina Beckers, Spreek vaardig! Praktische
methode voor spreekvaardigheid in vreemde talen. Bussum: Coutinho,
1999, 87 blz., f 34,50, ISBN 90 6283 138 9. De Sleutel kan via een
bestelformulier uit het cursusboek rechtstreeks bij de uitgever worden
aangevraagd. Gratis.
N.B. In mijn artikel ‘Nederlandse woordenboeken als basis voor een woordenboek
van vaste verbindingen?’ (NEM XXXVII, 3, oktober 1999) heb ik gewezen op de
zeer onvolledige en willekeurige manier waarop in de Grote Van Dale de
niet-idiomatische vaste verbindingen worden behandeld. Mijn analyse was gebaseerd
op de 12e editie van dit woordenboek. In september 1999 is de 13e verschenen.
Daarin verschilt de presentatie van vaste verbindingen niet van die in de 12e. Slechts
in een paar incidentele gevallen vindt men in de 13e druk een correctie van of een
aanvulling op de voorbeelden in mijn artikel.
P. de Kleijn

Eindnoten:
(1) Zie bijvoorbeeld Nienhuis, Lydius en Heleen de Hondt (1998). Bimodale aanbieding en
consolidatie bij woordverwerving: het effect van verklanking op retentie. In: Toegepaste
taalwetenschap in artikelen, 58, jaargang 1998, nummer 1, 185-192.
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Serveer mij in roomboter gebakken beelden
Kroniek van de poëzie
T. van Deel (Amsterdam)
Vorig jaar schreef criticus Rob Schouten een uitvoerig stuk in Ons Erfdeel (1998/4)
over de stand van zaken in de Nederlandse en Vlaamse poëzie. Hij vraagt zich hardop
af of de indruk dat er weinig nieuws aan de hand zou zijn, wel juist is. Worden de
nieuwste ontwikkelingen wel waargenomen door de critici of de jury's van
poëzieprijzen? Is het niet wat merkwaardig dat de VSB-poëzieprijs, voor de beste
bundel van het jaar, naar achtereenvolgens Leo Vroman, Gerrit Kouwenaar en Rutger
Kopland is gegaan en niet naar een wat minder bedaagde of zelfs jonge dichter?
Schouten noemt zijn beschouwing ‘Hedendaags hellenisme. Verbazing, fantasie
en extase in de poëzie van het fin de siècle’. Die titel verwijst naar Vestdijks bekende
essay over Nijhoff, ‘Hedendaags byzantinisme’ uit De Poolse ruiter. Kennelijk wil
Schouten de aloude tegenstelling tussen ‘vorm’ en ‘vent’ (byzantinisme versus
hellenisme) gebruiken om er bepaalde vernieuwende tendensen in de poëzie mee te
verklaren. Hij meent dat de Maximalen in de jaren tachtig, met hun roep om meer
leven in de poëzie, een klimaat hebben geschapen waarin een andere poëzie mogelijk
werd.
Ook in zijn essaybundel Hoe laat is 't aan den tijd (1998, De Bezige Bij) schept
Schouten het beeld van een poëzie die in de jaren negentig uit haar benauwde veste
openspringt naar het volle leven, vormelijke keurslijven aflegt, hermetische taal
vervangt door spreektaal, ernst door lichtheid, eenheid door verbrokkeling en
diversiteit. De namen die hij in dit verband noemt zijn die van K. Michel, Arjen
Duinker, Elma van Haren, Nachoem Wijnberg, Tonnus Oosterhoff, Erik Menkveld,
Pieter Boskma, Lucas Hüsgen, Peter Verhelst en Peter van Lier.
Vrijwel al deze dichters zijn de dertig al ruim gepasseerd, of zelfs al midden veertig,
ze behoren niet tot één generatie en al helemaal niet tot één richting of, wat lange
tijd groepsvorming heeft bevorderd, tot één tijdschrift. Het is moeilijk om in de poëzie
in deze jaren verschillende, welomschreven tendenties te ontwaren, daarvoor opereren
de dichters te individueel en zijn er ook te weinig openbare poëticale botsingen. Er
is een haast postmodern te noemen verdraagzaamheid, alles mag en alles kan.
Toch begint Ilja Leonard Pfeijffer zijn debuut van de vierkante man (1998, De
Arbeiderspers), waarvoor hij de C. Buddingh'-prijs 1999 ontving, met enkele
voorgangers de deur te wijzen. Hans Faverey moet het ontgelden: ‘u kunt afruimen
/ de witomrande amuse gueule uit de nouvelle cuisine / van chrysanten die in de vaas
op de tafel bij het raam staan / maar niet in de vaas op de tafel bij het raam staan’.
Kenmerkend is dat Pfeijffer gemakshalve voorbijgaat aan het feit dat het in Faverey's
gedicht nu juist om twee keer een net iets andere woordvolgorde ging, om de
taalvormen kortom. Maar Pfeijffer keert zich tot
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het leven zelf, hij is een gulzig eter, ook van taal trouwens, waarvoor hij bij Lucebert
in de leer is gegaan: ‘serveer mij in roomboter gebakken beelden / en verzen met
boulemie’.
Hij is niet gesteld op ‘vegetarische stilleventjes geschetst met de zilverstift’ en
verderop vraagt hij:
je moet vandaag wat langzamer voor mij zijn
dring ook niet op ochtendwandel aan
langs beemdgras bermtoerisme of om jonge
sla te zien slap nog in vochtige bedjes

Daarmee wordt, althans zo lees ik het, de poëzie van respectievelijk Hans Lodeizen,
Judith Herzberg, J. Bernlef en Rutger Kopland afgewezen. Pfeijffer positioneert zich
zelfbewust tegenover de taaldichters en tegenover de gevoelsdichters. Zijn debuut
heeft grote indruk gemaakt en werd ook genomineerd voor de VSB-poëzieprijs 1999,
waarbij de jury opmerkte: ‘Met een gigantische taalenergie wil hij de ruimte van het
volledig leven vastleggen.’
In 1998 werd de Constantijn Huygens-prijs, de oeuvreprijs van de Jan
Campertstichting, toegekend aan H.H. ter Balkt, die in poeticis een naast familielid
lijkt van Pfeijffer, zij het dertig jaar ouder en bijna dertig jaar eerder gedebuteerd.
In de tijd dat er om meer straatrumoer in de poëzie werd gevraagd, was er altijd nog
het bruisende en opstandige werk van Ter Balkt. Tegen de bijlen heet zijn laatste
bundel (1998, De Bezige Bij) en de ondertitel ‘Oden en Anti-Oden’ geeft al aan met
hoeveel tegenstrijdige krachten we hierin te maken zullen krijgen. Ter Balkts
gedichten verenigen in een ogenschijnlijk ordenende vorm tal van tegendelen in zich:
weemoed en protest, liefde en haat, verstilling en woede.
Een interessant aspect van de bundel is dat er herziene versies in staan van een
aantal gedichten uit de jaren zeventig, over de natuur, oud gereedschap en historische
gebeurtenissen, onderwerpen die zich heel goed blijken te verdragen met wat in de
recente poëzie van Ter Balkt aan de orde is. Zo schrijft hij een ‘Ode aan de betekenis’
naar aanleiding van een nieuwsbericht in de zomer van 1996 dat de Nederlandse
eiken te gronde gaan aan uitdroging. Een ecologische mopperaar is hij altijd geweest.
Het afgelopen anderhalve jaar heeft verzamelbundels opgeleverd van onder anderen
Gerrit Kouwenaar, helder maar grijzer; gedichten 1976-1996 (1998, Querido),
Miriam Van Hee, Het verband tussen de dagen; gedichten 1978-1996 (1998, De
Bezige Bij), de in 1997 plotseling overleden Herman de Coninck, De gedichten (ed.
Hugo Brems; 1998, De Arbeiderspers), Wiel Kusters, Zegelboom; gedichten en
notities 1975-1989 (1998, Querido), Rutger Kopland, Gedichten (1999, G.A. van
Oorschoot) en Armando, Verzamelde gedichten (ed. Trudie Favié; 1999, De Bezige
Bij).
De oudere generaties domineerden het aanbod en dat kan ook moeilijk anders,
want zij zijn getalsmatig ver in de meerderheid. Bij manifestaties zoals de Utrechtse
Nacht van de Poëzie wordt over het algemeen naar een zeker
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evenwicht gezocht tussen oud en jong en ook het Haagse Dichter aan Huis gaat zo
te werk. Het is opvallend dat de jongere dichter bij het schrijven van poëzie meer
rekent met het voorlezen, met de performance ervan. Serge van Duijnhoven deed
bij zijn bundel Obiit in orbit (1998, De Bezige Bij) zelfs een cd'tje. Gerrit Komrij
probeerde in het voorwoord van een bloemlezing uit de poëzie van Nederlandse
rappers dit snelle rijmwerk poëtisch aannemelijk te maken, echter zonder resultaat.
Ingmar Heytze, nog net geen dertig, is zo'n ‘jonge’ dichter die graag op de planken
staat en een act maakt van zijn voorlezen. Hij schrijft voor het directe gehoor,
gemakkelijk begrijpelijk dus en met het soort humor dat niet kan worden misverstaan.
Een klassieker uit de jaren zeventig komt er in zijn bewerking voor rappers, te vinden
in Sta op en wankel (1999, Kwadraat), als volgt uit te zien:

Warme stront
(Raggende Manne coveren ‘Jonge sla’)
Ik kan een hoop hebbe,
modder op me pijpe,
kots op straat, een portiek
met naalde stamp ik met droge oge
doorheen, daar ben ik
werkelijk hard in.
Maar hondestront in oktober,
net gelegd, warm nog,
onder me zole, nee!

Wel wat interessanter is de ex-Maximaal René Huigen, achter in de dertig, maar hij
heeft dan ook al zes bundels op zijn naam. De laatste heet Monument voor een
verzonnen dichter (1999, L.J. Veen) en handelt over min of meer filosofische kwesties
als het denken, de woorden, de verhouding tussen kunst en werkelijkheid. Zijn poëzie
is een beetje theoretisch, maar anderzijds transparant genoeg om aantrekkelijk te
zijn. Huigen stelt voortdurend vragen aan de wereld, aan zichzelf, aan de dingen en
hij voelt zich daarin verwant aan ‘Carlos’, ‘Wislawa’ en ‘mijn goede vriend / en
voorbeeld Alberto Caeiro’, zoals men weet een van de heteroniemen van Fernando
Pessoa. Met de andere namen zijn Carlos Drummond de Andrade en Wislawa
Szymborska bedoeld.
Hier stuiten we op een fenomeen dat zonder twijfel altijd wel van belang is geweest
in de Nederlandstalige poëzie, namelijk de buitenlandse invloeden, maar dat bij het
steeds grotere aanbod aan goede vertalingen zich meer en meer zal laten gelden. De
vertalingen, al een aantal jaren geleden, door August Willemsen, van de twee
Portugeestalige dichters hebben niet alleen op lezers, maar ook op dichters een enorme
indruk gemaakt. Hetzelfde geldt voor Bernlefs
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vertalingen van de Zweedse dichters Tomas Tranströmer en Lars Gustafsson. Gerard
Rasch bracht in 1999 zelfs de verzamelde gedichten van de Poolse dichters Zbigniew
Herbert en Szymborska uit. Van de laatste was al een bloemlezing in de handel, die
in tienduizenden exemplaren is verkocht. Het kan niet anders of zulke effectieve
vertalingen hebben een doorwerking in onze poëzie, dat is al hier en daar te merken,
zie Huigen.
De oudere dichters zijn in deze periode sterk vertegenwoordigd. Leo Vroman lijkt
in zijn ouderdom in een dichterlijke stroomversnelling te zijn gekomen, want hij
publiceert bundel na bundel. Details (1999, Querido) heet de nieuwste en die titel
kan zowel in het Nederlands als in het Engels uitgesproken worden, wat goed uitkomt,
want er staan zowel Nederlandse als Engelse gedichten in. Vroman is gaandeweg
steeds meer in twee talen gaan werken, maar ik heb toch de indruk dat hij in het
Nederlands op z'n meest Vromans is. In Details staan weer enkele schitterende
Psalmen, gericht aan een instantie die ‘Systeem’ wordt genoemd. ‘Ik werd weer door
het rijm gedreven’, zegt Vroman ergens en inderdaad, zijn gedichten zorgen er door
het rijm voor dat alle details waaruit ze bestaan op elkaar betrokken raken en een
geheel vormen. Het rijm is een poëticaal geloofsartikel van hem.
Ook van Hugo Claus die met Wreed geluk (1999, De Bezige Bij) een formidabele
bundel schreef. Het openingsgedicht eindigt als volgt:
En al begint van louter spreken
je feestmuts zwaar te wegen
en begint de levenslijn in je handpalm
te verzweren
toch, niettegenstaande, desalniettemin
de bloei vereren
van de schaduwen die ons bevolken,
de schaduwen die bedelen om troost.
En toch haar schouderblad strelen.
Als de rug van een bultenaar.
Toch tuk op een wreedaardig geluk.

Wintersurplus (1999, Querido) van Elisabeth Eybers en Bijvangst (1999, De
Harmonie) van Judith Herzberg zijn beide bundels die geheel voldoen aan de hoge
verwachtingen die we van hun werk hebben. Hetzelfde geldt voor Cees Nooteboom
met Zo kon het zijn (1999, Atlas): sterke, beeldende poëzie over tijd en
vergankelijkheid, over kunst en poëzie ook. In NRC/Handelsblad van 30 juli 1999
had criticus Maarten Doorman bezwaren tegen de bundel. De kop van zijn artikel
was ‘Lachen is taboe’. Nooteboom sloeg met een ingezonden briefgedicht terug; de
eerste strofe luidt:
Nee, Doorman, dat geef ik toe,
in mijn poëzie valt weinig te lachen.
Daar hebben we andere mensen voor,
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die uit gebrek aan taal
een spraakgebrek nadoen.

Er is op Ter Balkt en Eybers na, elk op hun wijze, nog maar weinig vormvaste poëzie
gesignaleerd. Wel poëzie, natuurlijk, die gevormd is en zich aan zijn eigen beregeling
houdt, maar ik doel nu op sonnetten of andere versvormen die met metrum en rijm
strikt nageleefd worden. Wie Natuurlijke liefde (1998, De Harmonie) van Jacob
Groot bekijkt, zou kunnen menen met reguliere sonnetten van doen te hebben, maar
niets is minder waar. Ook de sonnetten in het debuut De papegaaienziekte (1999,
Meulenhoff/Kritak) van Paul Demets, een buitengewoon ongrijpbare bundel overigens,
lijken naar de uiterlijke vorm even op sonnetten, maar zijn het niet.
De echte formalisten zijn te vinden in de buurt van Gerrit Komrij en Jean Pierre
Rawie. Iets meer aan de kant van de plezierdichterij ligt het beestenspul in sonnetvorm
van Patty Scholten, Traliedieren (1999, Atlas), uiterst sympathieke dierportretten en
jeugdherinneringen, geestig geformuleerd en met oor voor de taal. Gezien wat er in
deze periode is verschenen, heeft Schouten zeker gelijk als hij de gebruikers van
traditionele versvormen in aantal ziet afnemen. Maar of daarmee nu ook meteen de
aandacht van de dichter verschoven is van de vorm naar het volle leven, of anders
gezegd van het gedicht naar de werkelijkheid, is nog de vraag.
Esther Jansma bij voorbeeld, die de VSB-poëzieprijs 1999 kreeg voor haar bundel
Hier is de tijd (1998, De Arbeiderspers), mag dan tot de verhoudingsgewijs jongere
dichters gerekend worden, zij is net in de veertig, maar zij maakt al door de titel
duidelijk in welke traditie zij wil staan. Het is de traditie van Gerrit Kouwenaar (‘de
tijd staat open’), Willem van Toorn (‘tegen de tijd’), Rutger Kopland en Herman de
Coninck (van hem is haar titel afkomstig). En dat zijn uitgerekend de dichters met
wie volgens Schouten de jongere generaties hebben afgerekend. Jansma's gedichten
zijn geen ingedikte miniatuurtjes, maar royale vertellingen, rijk aan beelden,
vergelijkingen, aforistische formuleringen. Zij is zich er goed van bewust dat het
materiaal, waarmee zij haar gevoelens en inzichten oproept, de taal is.
Dat geldt in nog veel sterkere mate voor Anneke Brassinga, met Huisraad (1998,
De Bezige Bij) genomineerd voor dezelfde prijs als hierboven. Het is een
indrukwekkende bundel, haar beste tot nu toe. Ook de jury voelde zich aangesproken:
‘De bundel van Anneke Brassinga getuigt van een intens, niet te stuiten plezier in
de taal. Waar sommige dichters streven naar kaalheid, daar zoekt Brassinga het in
haast barokke overdaad. [...] Brassinga lijkt er niet op uit om de tegenstellingen op
te heffen, maar eerder om ze tegen elkaar op te zetten, waardoor alles onder
hoogspanning komt te staan en de vonken ervan afspringen. Afwisselend humoristisch,
kolderiek, ironisch, sarcastisch en bezwerend beheerst ze het onbeheerste.’
De Constantijn Huygens-prijs 1999 is voor Willem Jan Otten en hoewel hij hem
krijgt voor zijn gehele oeuvre (poëzie, romans, essays, toneel) zal bij deze beslissing
zeker ook zijn laatste dichtbundel veel gewicht in de schaal hebben
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gelegd: Eindaugustuswind (1998, G.A. van Oorschot). Het is een omvangrijke bundel,
die veel stof deed opwaaien, omdat Otten er evident religieuze verlangens in uitsprak
en er critici waren (zoals de reeds genoemde Doorman) die zich daaraan ergerden.
De mystieke kant van dit werk, de behoefte om door te dringen in de oneindigheid,
het wijde, het gindse, de stilte, of hoe het ook heten mag, kan evenzeer op de poëzie
zelf slaan, die hier als middel wordt gehanteerd om iets van het onbekende te weten
te komen. Een strofe uit het titelgedicht:
Omdat ik niet mijn eigen macht zal zijn,
omdat mijn strekking steeds een klacht zal zijn,
omdat ik niet begrepen heb wat mij
naar deze onbegrepen plek heeft toegewild,
omdat ik niet mijzelf bevatten kan
als pogend te bevatten - daarom ben ik vrij.

In de afgelopen periode van ruim een jaar zijn er zeker veertig bundels van belang
verschenen. Dat is een enorm aantal en het bewijst dat het poëtisch klimaat bijzonder
gunstig is. Er wordt poëzie geschreven in alle soorten en maten. Toon Tellegen in
Gewone gedichten (1998, Querido) doet het volstrekt anders dan de niet minder
geprezen Lidy van Marissing in Hoe zij zoekt (1998, Van Gennep). Y. Né in Dans
is een eland (1999, De Bezige Bij) is onvergelijkbaar met Piet Gerbrandy in Nors
en zonder haten (1999, Meulenhoff). J. Bernlef in Aambeeld (1998, Querido) lijkt
in niets op Elly de Waard in Anderling (1998, De Harmonie). En toch zijn al deze
bundels meer dan de moeite waard.
Misschien mag ik er tot slot nog één in het bijzonder noemen, namelijk
Waterstudies (1999, Meulenhoff) van K. Michel. Michels gedichten zijn transparant
als water en even diepzinnig als lichtvoetig. Ze gaan net zo gemakkelijk over hoe
een waterdruppel precies uit de kraan valt als over het wereldwijd uitsterven van
kikkers of over de wijze waarop wij ons in de wereld oriënteren. Michel schrijft een
poëzie van de verbazing, een verbazing die wij met hem delen als we zijn gedichten
lezen.
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Postmodern proza in perspectief
Tom Sierens (Gent)
Voorjaar 1999 verscheen het belangwekkende Het postmodernisme in de Nederlandse
en Vlaamse roman van Bart Vervaeck (Nijmegen: Uitgeverij Vantilt, f 29,90, ISBN
90 756 972 5), waarin voor het eerst echt uitvoerig een panoramisch beeld gegeven
wordt van de inhoudelijke kenmerken en formele karakteristieken van Nederlandstalig
postmodern proza, geïllustreerd aan de hand van zo'n honderd romans van een
vijfentwintigtal representatieve, maar erg uiteenlopende romanciers.
In het Vooraf maakt Vervaeck duidelijk wat zijn theoretische positie is:
postmodernisme is voor hem ‘geen stroming of realiteit’ (p. 10), maar een heuristisch
instrument, of, met de woorden van Elrud Ibsch, een ‘cognitieve constructie’ (p. 7),
‘“slechts” een verzamelnaam [...] voor een aantal kenmerken dat door de
literatuurkritiek aan bepaalde teksten toegeschreven wordt’ (p. 7). Het is op die
manier, zonder teksten te willen vastpinnen, een definiërend begrip. Als romans een
aantal duidelijk omschreven ‘gemeenschappelijke ideeën en vormprincipes’ (p. 11)
hebben, dan zijn ze daarmee voor Vervaeck (o.a.) postmodern. Het postmodernisme
in de Nederlandse en Vlaamse roman somt al die ideeën en vormprincipes op, en
toont, heel didactisch, in een mooi gestructureerde reeks stellingen wat, volgens
Vervaeck, de postmoderne opvattingen zijn over wereld (hs 1), mens (2), taal (3),
vertellen (4), metafictie (5), tijd (6) en intertekstualiteit (7).
Wat postmodern is voor Vervaeck blijkt sterk bepaald door Willem Brakman. De
oudste roman in zijn corpus is, heel typerend, Het godgeklaagde feest (1967).
Postmodernisme associeert Vervaeck al even veelzeggend, vooral met lichamelijkheid
(hoofdstukken ‘De mens als lichaam’ en ‘Taal en lichamelijkheid’). Personages,
vertelinstanties en tijd zijn allemaal uitgezaaid in een samenhangend netwerk van
beelden en kunnen enkel zo zinvol benaderd worden. Vergelijk dit met het Voorwoord
bij (zijn voor publicatie bewerkte proefschrift) Lijf en letter - over Het godgeklaagde
feest van Willem Brakman (Kaatsheuvel: Stichting Willem Brakman Kring, 1997):
‘Brakman heeft herhaaldelijk aangegeven waar de goede lezer op moet letten: op
beelden en op lichamelijkheid’. Vervaeck stelt dan ook een nieuwe leeswijze voor
die zich daarop richt: ‘Ik zie een tekst van Brakman niet als een logische ontwikkeling
van een of ander verhaal, maar als de aaneenknoping van beelden met een
onmiskenbaar lijfelijke ondertoon’ (p. 4). Hij meent daarbij dat die leeswijze altijd
gebruikt kan worden: ‘Ik geloof [...] dat alle literatuur gelezen kan worden als een
beeldende vertaling van lichamelijkheid. Zo'n lezing toont het specifiek literaire van
een tekst, wars van alle stromingen, genres en modes’ (p. 6).
In het Vooraf van Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman lezen
we nu dat het postmodernisme ‘een manier van kijken en lezen’ is (p. 10).
Vanzelfsprekend gaat het om die leeswijze die let op lichamelijkheid en
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beelden. In die betekenis kan geen enkele tekst meer postmodern genoemd worden.
Je kan zo niet eens spreken van typische werken die zich binnen een postmodernistisch
interpretatiekader zinvol laten lezen, want alle literatuur zou binnen zo een leeskader
in se zinvol te lezen zijn. Het begrip postmodernisme tegelijkertijd hanteren voor
een (algemene) leeswijze en voor een definiërend begrip, een reeks duidelijke
kenmerken, werkt uiteraard verwarrend. (In wat volgt gebruik ik de term definiërend.)
Deze spraakverwarring neemt niet weg dat de noodzaak van een niet-traditionele
leeswijze voor postmodern proza nadruk verdient. Wie met realistische of
modernistische leespatronen en met een begrippenapparaat van de structuralistische
narratologie postmoderne werken leest, zal niet goed raad weten met bv.
anachronismen, de heel opvallend op de voorgrond tredende stijl of de vermeende
‘onsamenhangende’ personages, en zal er wellicht weinig begrip voor opbrengen.
Het is in elk geval Vervaecks grote verdienste dat hij erin slaagt een doorgaans goed
volgbaar en positief geformuleerd interpretatiekader aan te bieden, een leeswijze die
postmodern proza naar waarde kan schatten.
Verwijzingen naar andere auteurs zijn meermaals bron van verwarring, omdat die
het postmodernisme-concept vaak invullen op een manier die slechts gedeeltelijk
overlapt met wat Vervaeck voor ogen staat. Lyotard, Jameson, Hutcheon, McHale,
Fokkema en Bertens, om slechts enkele van de bekende namen te noemen naar wie
verwezen wordt, gebruiken de term postmodernisme allemaal voor iets anders. De
meeste aangehaalde theoretici reserveren het begrip hierbij voor de jongste decennia,
wat hen toelaat een maatschappelijke context te schetsen waarbinnen postmodernisme
besproken kan worden. In Het postmodernisme in de Nederlandse en Vlaamse roman
gebeurt dat niet.
Hoewel Vervaeck ervoor waarschuwt dat hij helemaal niet wil bepalen wie wel
en wie niet postmodern is (p. 13), blijkt hij in de praktijk niets anders te doen dan
zijn ‘definiërende’ invulling van postmodernisme aan de praktijk te toetsen.
Voortdurend loopt hij het vuur uit zijn sloffen om aan te tonen dat bepaalde auteurs
heel typisch wél en andere eigenlijk zo goed als niet postmodern zijn. Het blijft
onduidelijk waarom Vervaeck zijn oordeel over sommige elders met postmodernisme
in verband gebrachte schrijvers uitgebreid en genuanceerd verantwoordt (bv.
Kellendonk, Nooteboom) en anderen helemaal negeert (bv. Claus, Michiels,
Vogelaar).
Vervaecks stellingen worden telkens geïllustreerd met enkele citaten uit romans,
die meestal niet of nauwelijks in een context geplaatst worden. Personages en
vertelinstanties lijkt Vervaeck te beschouwen als spreekbuizen van de auteur. (Wat
je leest in een noot van de verteller in Ansichten uit Amerika komt bv. zonder meer
op rekening van Brakman (p. 74).) Het spreekt vanzelf dat men met enkele
goedgekozen zinnen, zeker als men eventuele tegenstemmen weglaat, veel kan
‘bewijzen’. Bovendien zijn de citaten meer dan eens echte passe-partouts: ‘zoals
alles onbegrijpelijk werd als men er maar lang genoeg over nadenkt’ (p. 55) of ‘Alles
kon, maar zekerheid was er niet’ (p. 58).
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Verstrekkender is dat Vervaeck de meest uiteenlopende zinnen leest als metafictie,
een ‘handleiding’ om het boek te lezen en te begrijpen (p. 147). Een roman wordt
m.i. door de auteur toch in een zeker keurslijf geduwd als hij hem, zoals Vervaeck
het ziet, volstouwt met leesaanwijzingen, waarbij het verhaal ‘zo obscuur’ wordt
‘dat verder lezen zinloos lijkt’ als je die metafictie negeert (p. 147). Postmoderne
romans lijken zo de lezer eerder te controleren dan meer vrijheid te geven. De auteur
wordt zo toch wel heel nadrukkelijk een subject met een grote macht over de lezer,
iemand die leeshoudingen kan kanaliseren naar iets wat lijkt op concretisering van
een intentie - ook al bestrijdt Vervaeck dat elders met nadruk (cf. p. 91, 180).
Vervaeck wijst zelf op een minpunt van zijn benadering: ‘Ik bespreek de
postmoderne roman vanuit een zevental oogpunten en ik breng al die oneindig
verschillende auteurs onder in dat veel te strakke schema’ (p. 12). De eigenheid van
elke romancier komt in gevaar (p. 13). De verantwoordelijkheid voor een nog meer
voor de hand liggend nadeel, nl. dat geen enkele roman zo echt uit de verf komt,
schuift hij af op de term ‘postmodern’: ‘omdat het etiket zo algemeen is, doet het
geen recht aan de eigenheid van elke afzonderlijke roman’ (p. 15). Dit heeft natuurlijk
niet zozeer te maken met het gebruik van een term, maar met Vervaecks werkwijze
in deze studie. Zijn opvattingen over postmodernisme laten heus wel genoeg ruimte
voor differentiatie tussen teksten. In afzonderlijke postmoderne lezingen zou de
eigenheid van specifieke romans wel tot uiting kunnen komen. Vervaeck geeft een
merkwaardige reden aan waarom hij dat niet gedaan heeft: ‘Misschien vermijd ik zo
de door Brakman geminachte analytische ingesteldheid, “het openbreken van
broedwarme eieren, het uit elkaar kerven en fileren van mensen op zoek naar de
ziel”’ (p. 16). Het is vreemd om zoiets te lezen van een recensent.
De studie die op deze ontboezeming volgt is een van de meest analytische
werkstukken die men zich kan denken. Het is een hecht doortimmerde constructie,
opgedeeld in statische klassen (cf. p. 53), met een grote voorliefde voor opsommingen
in logisch op elkaar volgende puntjes, die vaak in opeenvolgende hoofdstukken
analoog uitgewerkt zijn. Alle overgangen en beweringen worden zo helder mogelijk
en als logisch-zinvol uitgelegd. Voortdurend zet de auteur, heel dualistisch,
postmodernisme af tegen modernisme, op het schoolmeesterachtige af, zo geschikt
om te doceren of uit het hoofd te leren.
Een systeemdwang is onmiskenbaar aanwezig. Daartegenover staat dat Vervaeck
veel bewust als heuristische middelen en simplismen presenteert (p. 9) en dat hij ook
vaak vermijdt dualistisch te denken. Hij gaat absolute bipolariteit uit de weg door
zijn onderzoeksveld concentrisch voor te stellen. Er wordt nadrukkelijk beklemtoond
dat het in postmoderne romans niet gaat om of... of...-kwesties. Bij voorbeeld: in het
postmodernisme wordt de mimetische relatie tussen taal en werkelijkheid
geproblematiseerd; dat is iets anders dan zeggen dat taal de werkelijkheid wel/niet
kan oproepen (cf. p. 205).
Vervaecks ‘deconstructies’ blijven echter bescheiden en zijn boek blijft natuurlijk
bovenal een coherent metaverhaal (met als centrale thesis: de roman is een ontplooiing
van beelden) over het verdwijnen van samenhangende verhalen.
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Hierdoor is het, misschien onvermijdelijk, zoals andere theorieën over
postmodernisme, schatplichtig aan een manier van denken die veeleer typerend is
voor de moderniteit dan voor de postmoderniteit. De theorie botst daardoor soms
met wat in de romans juist gethematiseerd wordt.
Dat is op zich geen enkel probleem natuurlijk, ware het niet dat Vervaeck er soms
lijkt van uit te gaan dat een analyse van postmodernisme eigenlijk ook een
postmoderne ingesteldheid veronderstelt. Zo beweert hij: ‘Een vaste kern heeft mijn
onderzoeksgebied niet echt. Zoals ik nog zal laten zien, is het denken in termen van
kernen immers vreemd aan het postmodernisme’ (p. 12). Immers? Het besluit begint
bijna met een half excuus: ‘Het is niet postmodern om aan het eind van het boek een
conclusie te presenteren. Toch wil ik dat hier doen [...]’ (p. 194). Postmoderne
opvattingen, die in de geanalyseerde romans aan bod komen, wil Vervaeck soms
(gedeeltelijk) overnemen naar zijn wetenschappelijk-analytisch metaniveau. Algauw
‘wringt’ er dan iets.
Omdat er in een postmodern wereldbeeld geen basis, centrum en subject bestaat,
lijkt daar voor Vervaeck ook in de analyse van postmoderne romans geen ruimte te
zijn (vgl. p. 31, 71, 125). Maar dat botst dan met occasionele besprekingen van bv.
postmoderne romans die de wereld van een psyche uitbeelden (p. 30), personages
als (desnoods onbegrijpelijk) geregisseerde acteurs (p. 67) en auteurs die overal
handleidingen voor het lezen geven (p. 147 - cf. supra).
Ook postmoderne opvattingen rond intertekstualiteit probeert hij halfslachtig te
onderschrijven op metaniveau. Postmoderne intertekstualiteit gelooft niet in een
beginpunt (p. 188). Het beeld van stelende, transformerende, knipperende en
plakkende postmoderne auteurs is niet accuraat: ‘omdat het suggereert dat het subject
parasiteert op iets dat vooraf bestaat’ (p. 192). ‘Intertekstualiteit werd vaak gezien
als het opsporen van citaten en bronnen in een literair werk. Een dergelijke visie is
hiërarchisch en lineair [...]’ (p. 188). Maar Vervaeck blijft het hebben over bronteksten
(p. 27, 189). Dit impliceert natuurlijk lineariteit en chronologisch denken - wat in
het postmodernisme verworpen wordt (p. 91). De ene tekst is er nu eenmaal vóór de
andere. En in de praktijk moet je ook bronteksten opsporen, anders ontgaat je de
ironie van de herschrijving, de transformerende weerspiegeling van scenario's en
opvoeringen.
De auteur geeft soms de indruk zichzelf te herhalen, wat vooral komt door talloze
analoge redeneringen. Veel paragrafen worden tot dezelfde conclusies herleid, doordat
een aantal (hier ook door Vervaeck zelf geïntroduceerde) kernbegrippen steeds weer
opduiken: enting (wereld en mens zijn opvoeringen van fictieve scenario's),
dechiffrering (symbolen krijgen zoveel betekenis dat ze onvatbaar worden),
clair-obscur (een begrijpen dat nooit een helder begrip bereikt), literalisering (het
letterlijk nemen van beeldspraak).
Mijn kritiek neemt niet weg dat Vervaeck een interessant boek heeft geschreven,
met een heel grote scope, dat vooral getuigt van een grote vertrouwdheid met een
begrip voor hedendaagse Nederlandstalige romans. Het kan een belangrijke bijdrage
zijn voor een opwaardering van bepaalde auteurs, en biedt, zoals beloofd, hulp bij
het lezen van vaak onbeminde, want onbegrepen literatuur.
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De eenzelvige benaderd
Frida Balk (Bloemendaal)
Naar aanleiding van: J.D.F. van Halsema, Dit eene brein. Opstellen over
werk en dichterschap van J.H. Leopold. Groningen: Historische Uitgeverij,
1999. 333 blz. ISBN 90 6554 332 5; f 65, Zolang ik me kan herinneren is het lezen van Leopold een verontrustende confrontatie
met het zelfportret van de dichter. Met een lijdende, eenzame, gepijnigde. Hij heeft
geen ander verweer dan zijn poëzie, die de onontkoombaarheid van de pijn
onontkoombaar werkelijk maakt. Het portret van iemand die men alleen al door hem
te ontmoeten zou bezeren. Eenzamer en kwetsbaarder kan wel niet. ‘Inderdaad was
hij - in zijn eigen woorden - “een bundel kneuzingen”.’ (A. Roland Holst).(1)
Hiertegenover staan onverschrokkenheid en ongebroken trots, typeringen van Ida
Gerhardt in haar sapfische strofen, gewijd aan Leopold.(2)

Leopold
Adelaar was hij tot de laatste strofe,
toppen òverzwevende waar geen sterveling
ooit genaakt, of naar de verlaten horstplaats
statig weer dalend.
Onverschrokken kantelend langs ravijnen,
vochtomvlaagd door daverend levend water,
schrijvende zijn verderenschaduw daar waar
eeuwige sneeuw ligt.
God zij lof om dit nimmer aangerande
trots vermogen, dat zóveel barre winters
heeft getart en de sterke vleugels wette:
Trots ongebroken.

Gekweld en ongebroken. Die eenheid van tegendelen geeft een treffend beeld van
de dichter. De aandacht voor zijn machtige trots als keerzijde van iets zo etherisch
als een vederenschaduw is voor mij nieuw. De onverschrokkenheid en het trots
vermogen waren geheel overstemd door het onophefbare al te pijnlijke gemis dat
zich in deze poëzie ook van de lezer meester maakt. Het gedicht van Ida Gerhardt
evenwel is een portret van Leopold als overwinnaar, in essentie onaangerand.
De marteling die het leven voor hem is, is in Gerhardts tekst aangeduid in de
‘ravijnen’ en ‘barre winters’, het harde alternatief van grazige weiden en wateren
der rust. De balans tussen die tegendelen ligt misschien in ‘eeuwige sneeuw’.
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Als ik goed heb gelezen is ook voor Van Halsema de stem van het gemis sterker dan
die van de overwinning te horen in de poëzie van Leopold. Immers, Dit eene brein
eindigt met - na een regel wit - de volgende alinea. ‘Leopolds gemis greep alles aan
om vorm te krijgen. Waar Groningen en Pegli Lucretius ontmoeten, daar vond hij
asiel en daar ontwikkelde zich zijn dichterschap. En zijn gemis.’(3)
Gemis. Dat bijna één is met het dichterschap. Van overwinning is sprake in een
van de opstellen, maar dan als een staat die minder definitief is dan die van het gemis.
De gewaarwording van allesoverheersend gemis die lezers overkomt is denk ik
het gevolg van de poëzie zelf. De ongereptheid, de hoogheid, de ongebroken trots
dringen pas tot ons door als we ons verdiepen in het dichterschap, of, de dichter. Als
we gaan vermoeden wat hij vóór en in het scheppingsproces heeft doorgemaakt. Niet
voor niets heeft de bundel de ondertitel Opstellen over werk en dichterschap van
J.H. Leopold, in deze volgorde.
Met grote precisie en schroom - de poëtische nalatenschap is even kwetsbaar en
sterk als de erflater zelf - heeft Van Halsema werk, dichter(schap) en aardse
levensfeiten die thuishoren in een biografie, met elkaar in verband gebracht. Met
onmiskenbare nadruk op het werk. En daardoor dus op het gemis.
Tot de aardse levensfeiten behoort in dit uitzonderlijke dichterbestaan het nog
altijd te raadplegen restant van Leopolds filosofische bibliotheek(4): werk van antieken
en modernen, Epicurus, Spinoza, Kant, om een fractie te noemen. Die bibliotheek,
inclusief de in de marges en ook afzonderlijk elders neergeschreven aantekeningen
van de dichter, Van Halsema bestudeert en verwerkt het. Hij laat zien hoezeer filosofie
en religie en Leopolds ontzagwekkende kennis daarvan en vooral zijn individuele
omgang ermee, behoren tot het fundament van zijn poëzie. Ook plaatst hij Leopold
in de eigen vaderlandse ‘Tachtiger’-context. Een eenling onder tijdgenoten. Maar
een tijdgenoot.
Van Halsema maakt duidelijk dat Leopold, in weerwil van onder meer zijn Zes
Christus-verzen, onmogelijk een ‘christelijk’ dichter genoemd kan worden, al was
het alleen maar omdat voor Leopold er drie dingen essentieel zijn: filosofie, religie
en poëzie. Maar de meest essentiële van deze is de poëzie.
Dit eene brein is een ongeëvenaard werkstuk, niet alleen in zijn benadering van
Leopold, maar ook als studie van welk Nederlands poëtisch oeuvre dan ook. De
volgende passage, op p. 57, wekte mijn taalkundige geestdrift: ‘[“Kinderpartij”] is
een gedicht van voortdurende beweging, van glijvluchten en transformaties; Leopold
heeft zijn hele taalvermogen, inclusief zijn vermogen om foute samentrekkingen en
andere ongewenste constructies hoogst eervol werk te laten doen, ingezet om deze
beweging voelbaar te maken in zijn gedicht.’ (Cursivering van mij.)
Dit sluit prachtig aan bij mijn artikel (1975) over het gedicht beginnend met ‘Een
sneeuw ligt in den morgen vroeg / onder de muur aan [...]’, in het bijzonder over
‘een sneeuw’, zo'n typerende ‘ongewenste constructie’ die ‘hoogst eervol werk’ doet,
namelijk onze gebruikelijke identiteitscriteria
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doorbreken en ons dat houvast ontnemen. Het artikel heet dan ook Geschonden
existentie bij Leopold, geobserveerd aan een ongrammaticale woordgroep.(5)
Dit eene brein (titel die onder meer verwijst naar een alomvattende niet te vatten
Al-geest, een filosofische fase die bij Leopold poëtisch weerklank vond) telt acht
opstellen over achtereenvolgens:

Enkele bronnen van Cheops
In aller midden daar alleen
aantekeningen rond ‘Kinderpartij’
De man en de masque
opmerkingen bij een toekomstige biografie
Echt nodig is het nu ook weer niet
over de noodzakelijke kennis van Cheops' bronnen
Met boven alles uitgetogen
de eenzaamheid der menschenziel
voorstellingen van een God bij Leopold
Eén druppel wijn
het einde van de geschiedenis volgens Leopold
Hooge verlorenissen
‘Morgen’ in contekst
Nu ik na jaren haar weer toespreek
De formatie van een gestorven geliefde in
Leopolds vroege poëzie

Hieruit blijkt dat slechts één opstel, De man en de masque, over ‘concrete’ levensfeiten
gaat.
Voor een dichter wiens leven zozeer met zijn poëzie samenvalt is, meen ik, geen
andere biograaf voorhanden dan Van Halsema. Misschien is hij al begonnen. Ik hoop
het maar. En anders liever vandaag dan morgen. Het is alvast bemoedigend dat voor
Dit eene brein, beschouwingen over een zo eenzelvig, onaards en toch angstwekkend
realistisch dichterschap subsidie is verleend door het Nederlands Literair Produktieen Vertalingenfonds en door het Prins Bernhard Fonds. Want zulk uitzonderlijk werk
is in onze calculerende samenleving bitter nodig. Jaap Goedegebuure vraagt in het
begin van zijn recensie (Vrij Nederland 28 augustus 1999): ‘Wat moet een
eenentwintigste eeuw, gonzend van virtuele werkelijkheden, Internetverkeer en
mobiel telefoneren, aan met de introverte gedichten van iemand die zijn innerlijke
deur al in het slot had laten vallen voordat hardhorendheid hem tot een achterdochtige
eenzaat had gemaakt?’
De recensent zet helder uiteen wat zijns inziens de komende eeuw met deze Leopold
‘aan moet’. Ik stem daarmee in, maar ik zou zijn vraag als volgt willen variëren: Hoe
kan de gemeenschap overleven in een eenentwintigste eeuw, gonzend van virtuele
werkelijkheden, Internetverkeer en mobiel telefoneren,
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zonder de introverte gedichten van iemand die zijn innerlijke deur al in het slot had
laten vallen voordat hardhorendheid hem tot een achterdochtige eenzaat had
gemaakt?
In verband met dit laatste, de doofheid, de ziekelijke achterdocht, kunnen we het
beste Roland Holst weer aan het woord laten. De wereld, ‘de onveilige zwerm der
duizenden’ (Roland Holst), beschouwt een zo overgevoelig en eenzelvig levenservaren
als dat van Leopold als ‘een ziekteverschijnsel’. Maar, aldus nog steeds Roland Holst,
‘soms moet het meest wezenlijke van de mens, wil het zich kenbaar maken, het van
de ziekte hebben.’(6) Waarmee ‘de ziekte’ wel eens heilzaam zou kunnen zijn. Net
als die gedichten, ‘een kostbaar elixir voor iemand bewarend.’(7)

Eindnoten:
(1) A. Roland Holst, In den verleden tijd. Amsterdam, 1975, p. 58.
(2) Ida Gerhardt, Verzamelde gedichten. Amsterdam, 1980, p. 305
(3) Met ‘Groningen’ refereert Van Halsema aan ‘Fimi’, Aaffiene Rijkens, met wie Leopold vrijwel
zeker ‘in zijn vroege studententijd korte tijd verloofd is geweest. [...] “Fimi” groeide op in het
huis van [Leopolds] oom Lubbertus Leopold in Groningen. [...] Wat zeker is, is dat Fimi Jan
Hendrik Leopold, met verloving of zonder verloving, op een gegeven moment heeft afgewezen.’
(Dit eene brein, p. 242.)
‘Pegli’ is een Italiaans plaatsje waar Leopold een meisje terugziet wier verschijning hem diep
aangrijpt.
Aan Lucretius wijdt Van Halsema zelf de volgende noot: ‘“Lucretius” staat hier voor dè literatuur,
en in het bijzonder voor al die interteksten - ook de contemporaine - waaraan Leopold zijn eigen
teksten ontwikkelde.’ (Idem, p. 315.)
(4) Bewaard in de Rotterdamse Gemeentebibliotheek.
(5) In: De Revisor, jaargang 2 nummer 5, p. 62-67.
(6) A. Roland Holst (zie noot 1), p. 60.
(7) Ik varieer hier eigenmachtig een citaat dat in werkelijkheid luidt: ‘een zeldzaam elixir voor
niemand bewarend.’ Het is de slotregel van een gedicht van Frida Vogels:
Niet het kiemende zaad/maar het op de schrale vlakte volgroeide/bittere kruid looft zijn
Schepper,/halleluja.
Plat op de aarde, geveld door orkanen,/zo het hoofd biedend aan orkanen,/klampt het zich aan
de bodem en leeft, /een zeldzaam elixir voor niemand bewarend.
(Frida Vogels, De harde kern 3. Gedichten. Amsterdam, 1994, p. 197.)
Mijn variant is drastisch, het tegendeel haast van het origineel. Ik ben overtuigd van een
uitzonderlijke verwantschap tussen J.H. Leopold en Frida Vogels, en van het vérstrekkende
belang van hun beider werk, dat deze citeerparadox rechtvaardigt.
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Boekbesprekingen en aankondigingen
Bruce Donaldson, Dutch. A Comprehensive Grammar. London and New
York: Routledge; 1997. 348 blz., f 18.99, ISBN 0-415-15418 (gebonden),
ISBN 0-415-15419-7 (ingenaaid)
De Nederlandse Taalunie steunt de ontwikkeling van een contrastieve ANS voor
Franstaligen en voor Duitstaligen. Dat er geen gelijksoortig project loopt voor het
Engels heeft wellicht te maken met het net voltooide eenmansproject van Bruce
Donaldson dat het licht zag onder de veelbelovende titel Dutch: A Comprehensive
Grammar. Deze grammatica is de verbeterde en uitgebreide versie van de Dutch
Reference Grammar uit 1977. In haar opzet is deze grammatica contrastief, want ze
is helemaal gedacht vanuit het perspectief van de Engelstalige en gericht op
‘comparing and contrasting Dutch structures with English structures’. De omgekeerde
variant, vanuit Nederlandse invalshoek, is onlangs verschenen bij uitgeverij Pelckmans
onder de titel A Contrastive Reference Grammar English/Dutch (W. De Moor - ISBN
90 2892511 2). Het zou beslist de moeite waard zijn om die twee eens op een paar
hoofdstukken te vergelijken. Maar daartoe ontbreekt hier de ruimte. Nieuw aan de
recente versie van Donaldsons boek is dat hij nu onvoorwaardelijk de ANS als norm
neemt en dat hij zijn boek aangepast heeft aan de nieuwe spelling. Deze
comprehensive Grammar is met zijn ruim 300 pagina's de meest volledige
Nederlandse grammatica voor Engelstaligen. Maar het is geen didactische grammatica:
het is een descriptieve, contrastief opgezette grammatica met veel didactische
aanwijzingen. Bovendien is ze slechts gedeeltelijk comprehensive. Wie naar een
volledige beschrijving van de morfologie en de syntaxis van het Nederlands op zoek
is, komt bedrogen uit. Een hoofdstuk over zinsbouw ontbreekt. Als excuus voor deze
lacune schrijft Donaldson dat dit een notoir ingewikkeld aspect van het Nederlands
is, en ‘more importantly’, voegt hij eraan toe, ‘I am yet to see an exposé of the syntax
of Dutch presented in such a way that it could be of any practical use to the foreign
learner of the language’. Mag ik hem een suggestie doen? Het lijkt mij heel goed
mogelijk om voor gevorderde studenten, met een ‘reasonable knowledge of
grammatical terminology’, een synthetisch hoofdstuk te schrijven over Nederlandse
syntaxis, uitgaande van het artikel van Walter Haeseryn Achteropplaatsing van
elementen in de zin verschenen in de IVN-bundel Nederlands 200 jaar later
(Handelingen van het 13e Colloquium Neerlandicum 1998). Een didactische illustratie
van de vier hoofdprincipes die de Nederlandse zinsbouw sturen (het syntactische
principe, het linksrechtsprincipe, het inherentieprincipe en het complexiteitsprincipe)
en een elementaire inleiding in hun interactie, geïllustreerd met simpele
voorbeeldzinnen, kan een heel praktische en bruikbare steun vormen bij het aanleren
van de Nederlandse zinsbouw. Zeker als men zich bij de contrastieve benadering en dat is mijn tweede suggestie - nog laat inspireren door het boek van F. Devos e.a.
Nederlands, Frans en Engels in contrast, deel 2 De zin (1992-Peeters:
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Leuven).
Een tweede, nog teleurstellender lacune, is het ontbreken van een hoofdstuk over
de modale partikels. Toegegeven, het gebruik ervan is niet gemakkelijk, maar voor
een grammatica die de pretentie ‘comprehensive’ in haar titel draagt, mocht zo'n
hoofdstuk niet ontbreken. En ook daarover zijn alle goede aanzetten beschikbaar.
Ad Foolen heeft in elk geval de semantische en communicatieve waarde ervan
proberen te omschrijven evenals hun vaste onderlinge volgorde (‘Zo is het toevallig
dan toch ook nog wel eens even’). Het gebruik van de modale partikels en de nogal
aparte zinsbouw (vooral de ‘tangconstructie’), maken het Nederlands juist zo
verschillend van het Engels. Die unieke, idiosyncratische aspecten buiten beschouwing
laten, lijkt mij op dit niveau van grammaticabeschrijving onverantwoord.
Het boek had er trouwens niet eens dikker om hoeven te worden, want er staat
nogal wat overbodigs in. Vanuit synchroon standpunt heeft de hedendaagse gebruiker
heel weinig aan de vergelijking van de ‘oude spelling’ (van vóór 1954!) en de nieuwe
spelling. Ook de beschrijving van heel wat oudere c.q. verouderde vormen (bv. het
huis welks dak ingestort is, p. 74) kon mijns inziens best achterwege blijven.
Is dit boek dan niet goed? Toch wel. Wat ik er bijzonder in apprecieer is het
consequente contrastieve standpunt, de vaak gedurfde, maar verhelderende taxonomie
en, in de lijn daarvan, de opname van vele nuttige lijstjes (vaste voorzetsels, speciale
diminutieven, sterke werkwoorden, bijwoorden van tijd, plaats, richting, etc.). Jammer
is dan weer dat bij sommige van die lijstjes de noodzakelijke toelichting voor het
gebruik ontbreekt (bij voorbeeld bij de adverbs of time with alternative translations
in Dutch, pp. 121-122).
Al bij al ben ik er niet helemaal van overtuigd dat dit boek ‘will remain the standard
reference work for years to come’ zoals het zich nogal zelfverzekerd aanprijst.
Ludo Beheydt (Louvain-la-Neuve)

Ena Jansen, Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers in Nederland. Vertaald
door Riet de Jong-Goossens. Amsterdam 1998, Amsterdam University
Press. 366 pp. Prijs f 59,50. ISBN 90-5356-310-5. (Oorspronkelijk: Pretoria
1996, Van Schaik Akademies. ISBN 0-627-02135-2.)
Het succes van Elisabeth Eybers in Nederland is nogal mysterieus: zij is de enige
dichter die niet in het Nederlands schrijft of vertaald wordt, van wie het werk zowel
in haar geboorteland als in Nederland verschijnt en die in beide landen een
vergelijkbaar succes heeft. Hooguit is dat succes in Zuid-Afrika vooral groter omdat
zij de eerste vrouwelijke dichter is in het Afrikaans en omdat de concurrentie van
andere dichters er minder groot is.
Op een merkwaardige manier wordt Eybers overigens nu eens wel en dan weer
niet tot de Nederlandse literatuur gerekend. Wat dat betreft zou haar naam niet
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hebben misstaan in Tussenfiguren, de recent verschenen bundel beschouwingen over
schrijvers tussen culturen (samengesteld door Michiel van Kempen en Elisabeth
Leijnse). Zo is Eybers in Nederland bekroond met de Herman Gorterprijs, de
Constantijn Huygensprijs en de P.C. Hooftprijs en werd haar bundel
Tydverdryf/Pastime genomineerd voor de VSB-poëzieprijs. Ook vindt men haar werk
in thematische bloemlezingen en op de Poëziekalender van Hans Warren. Maar wie
op zoek gaat in recente bloemlezingen met literair-historische pretenties, van Gerrit
Komrij, Hugo Brems (Dichters van deze tijd) of ook Warren, zoekt haar tevergeefs.
Ook ontbreekt zij op de permanente tentoonstelling in het Letterkundig Museum, in
de BNTL en in Nederlandse literatuur, een geschiedenis.
Een nieuwe bijdrage aan de integratie van het werk van Eybers in de Nederlandse
literatuur levert de studie van Ena Jansen, Afstand en verbintenis. Elisabeth Eybers
in Amsterdam. Een paar jaar geleden is van deze bewerking van Jansens proefschrift
een Afrikaanstalige versie verschenen, maar anders dan de gedichten van Eybers is
deze studie, onder dezelfde titel, toch vertaald. Het is een geactualiseerde bewerking,
omdat ook de bundels Tydverdryf/Pastime (1996) en Verbruikersverse/Consumer's
Verse (1997) erin ter sprake komen. Jansen, Afrikaniste en Neerlandica aan de
Universiteit van de Witwatersrand (Johannesburg), gaat in deze studie na hoe de
poëzie van Eybers beïnvloed is door zowel Zuid-Afrika als Europa en door zowel
het Afrikaans als het Nederlands. Zij verbindt deze mengeling van invloeden met de
thematiek van ballingschap en heimwee, waardoor er een beeld ontstaat van een
dichtwerk waarin de tussenpositie van de dichter zowel in de taal als in de thematiek
tot uitdrukking komt. Jansen gaat ervan uit dat Nederlandse lezers van Eybers maar
ten dele dezelfde gedichten lezen als Zuid-Afrikaanse lezers. Dat lijkt mij een
realistisch uitgangspunt, omdat nu eens de beschreven wereld en dan weer de
gehanteerde taal voor de een veel vertrouwder is dan voor de ander. Bovendien geeft
Eybers zelf nog wel eens voeding aan taalverwarring door het gebruik van
neologismen die niet als zodanig herkend worden; het woord garingbuik bij voorbeeld.
Haar interviewers Willem Jan Otten en Tomas Lieske zagen dat destijds aan voor
een jaloersmakend mooi Afrikaans woord voor spin, maar het bleek eigen maaksel
van Eybers, voor Afrikaanssprekenden net zo eigenaardig dus als voor Nederlanders.
Ook maakt Jansen duidelijk hoezeer de landschappelijke verschillen tussen
Nederland en Zuid-Afrika kunnen resulteren in een verschil in beleving: een
bijbelverhaal als dat van de Goede Herder die op zoek gaat naar een verloren schaap,
dat een rol speelt in Eybers' gedicht ‘Identiteit’, krijgt voor iemand die in miljoenen
schapen denkt en die weet dat je nog beter naar een speld in een hooiberg kunt zoeken
dan naar een verdwaald schaap in de Karoo, een totaal andere betekenis dan voor
een Nederlander, die in kleine aantallen en kleine, door sloten of hekken omgeven
ruimtes denkt.
Aan de hand van verschillende werkelijkheden, een veelheid aan taalnuances en
het specifieke van leven en werk van Eybers, en met behulp van een niet te zwaar
dominerende hoeveelheid theorie, heeft Ena Jansen met Afstand en
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verbintenis een boek geschreven dat verhelderend is voor iedereen die dacht Elisabeth
Eybers te kennen als de inhoud van eigen schoudertas of broekzak. Een boek ook
dat als een nieuwe bijdrage kan worden beschouwd aan de integratie van Eybers in
de Nederlandse literatuur.
Ad Zuiderent (Vrije Universiteit, Amsterdam)

M. Clement (1997). Josepha Mendels, taal en tijd. Amsterdam 174 blz., f
25 (verkrijgbaar bij de auteur)
Clement stelt zich in haar proefschrift ten doel meer inzicht te verwerven in de
semantiek van de Nederlandse werkwoordstijden presens, preteritum en perfectum.
Uitgangspunt vormt de ‘tijd-ruimtehypothese’ (Balk-Smit Duyzentkunst 1963, 1994).
Deze wordt getoetst en verder genuanceerd door middel van een analyse van het
gebruik van de drie tempora in literair proza van Josepha Mendels (1902-1995).
Daarnaast wordt aandacht besteed aan het gebruik van de tijden in het proza van
een aantal andere Nederlandse auteurs, en aan het gebruik van het presens in
niet-fictie. Hoofdstuk 1 begint met een bespreking van de traditionele benadering
van het presens, het preteritum en het perfectum in spraakkunsten en grammatica's.
Aansluitend wordt de ‘tijd-ruimtehypothese’ kort samengevat. Het verschil tussen
het presens, het preteritum en het perfectum moet beschreven worden als een verschil
in de positie van de spreker ten opzichte van de werkelijkheid waarover hij spreekt.
In de hoofdstukken 2-4 worden achtereenvolgens de drie tempora geanalyseerd
aan de hand van Josepha Mendels' roman Rolien en Ralien aangezien dit werk, zoals
de auteur opmerkt, gekenmerkt wordt door ‘opmerkelijk gebruik van de
werkwoordstijden’ (p. 13). Clement laat zien dat de verschillende interpretaties die
de tempora krijgen, te verklaren zijn vanuit één betekenis. Het presens: de betreffende
gebeurtenis wordt te kennen gegeven als zich voltrekkend binnen een tijdruimtelijke
eenheid waaraan de taalgebruiker deelheeft. Het preteritum: de gebeurtenis wordt te
kennen gegeven als zich voltrekkend binnen een tijd-ruimtelijke eenheid waaraan
de taalgebruiker geen deel heeft. Het perfectum: het voltooid-zijn van de gebeurtenis
wordt genoemd als durend binnen een tijd-ruimtelijke eenheid waaraan de
taalgebruiker deelheeft.
Als bijlage vinden we het verhaal Mirjam van Josepha Mendels, dat volgens de
auteur kenmerkend is voor het gebruik van de werkwoordstijden, en een overzicht
van de andere onderzochte literaire teksten. Het boek wordt afgesloten met
samenvattingen in het Nederlands en het Engels, de bibliografie en een register van
persoonsnamen. Een zakenregister ontbreekt.
Dit proefschrift is om twee redenen interessant. In de eerste plaats gaat Clement
uit van een strikt onderscheid tussen betekenis en interpretatie. Ze is op zoek naar
onveranderlijke eenheden van vorm en betekenis (taaltekens) en probeert van daaruit
de verschillende interpretaties in context en/of situatie te
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verklaren. Probleem is wel dat ze zich voor de bepaling van de betekenis van de drie
tempora, in aansluiting op de traditionele benadering, uitsluitend lijkt te baseren op
de vorm van de werkwoorden zelf. Dit is niet voldoende. Nagegaan zou moeten
welke rol de positie van de werkwoorden en - in afhankelijke zinnen - de voegwoorden
spelen bij het markeren van de betekenis.
In de tweede plaats is dit proefschrift interessant omdat Clement laat zien dat
taalkundige vragen betreffende de positie van de spreker ten opzichte van de
werkelijkheid waarover hij spreekt, overeenkomsten vertonen met letterkundige
vragen betreffende het vertelperspectief. Het is derhalve een mooie illustratie van
iets waar de meeste extramurale neerlandici niet aan twijfelen, namelijk de eenheid
van de neerlandistiek.
Jan Pekelder (Parijs)

Pengajian Melayu bersumberkan Belanda (Malay Studies from Dutch
Sources). Onder redactie van Abu Hassan Sham, Martin 't Hart en Wong
Khek Seng. Kuala Lumpur/Melaka: Akademi Pengajian Melayu,
Universiti Malaya en Perbadanan Muzium Melaka, 1998. 261 blz.
Dit boek bevat veertien bijdragen die als lezingen zijn gepresenteerd op de ‘Workshop
Malay Studies from Dutch Sources’ die op 20-21 november 1996 in Kuala Lumpur
en op 22 november 1996 in Malakka werd gehouden. Als bundel van teksten op basis
van en over (Nederlandse) bronnen vanaf de periode van de VOC vormt het boek
een belangrijke handleiding voor het archiefonderzoek in Nederlandse, Maleisische
en Indonesische bibliotheken. Deze bundel met bijdragen geschreven door
deskundigen uit Nederland, Amerika, Indonesië en Maleisië is in drie groepen
ingedeeld: (1) bronnen, (2) geschiedenis en (3) taal. Deze publicatie lijkt in de eerste
plaats bedoeld voor de Maleisisch-sprekende doelgroep die zich bezighoudt met
Maleise studiën. De bijdragen zijn in het Engels, Maleisisch en Indonesisch
geschreven. Sommige Indonesische woorden zijn voor de Maleistaligen voorzien
van een uitleg in het Maleisisch, omdat de woordbetekenis van het Indonesisch en
Maleisisch van elkaar kunnen verschillen.
De eerste drie bijdragen over de bronnen, door Samsiah Muhamad, Roger Tol en
Noerhadi Magetsari, geven een beeld van de ouderdom van de collecties, de aard
ervan (rapporten, brieven, registers, manuscripten: origineel of microfilm) en de
conditie van het archiefmateriaal. Met name de bijdrage van Tol is door de vermelding
van praktische gegevens van bibliotheken en archieven zeer informatief.
De twee bijdragen uit het tweede gedeelte, door Lee Kam Hing en Abdullah Zakaria
Ghazali, behandelen vooral de periode van de VOC (1641-1795) in Malakka en de
relatie van Malakka met Batavia, het administratieve centrum van de VOC. De
activiteiten van de VOC (veiligstellen van handelsbelangen, het sluiten van traktaten
en overeenkomsten met lokale heersers, uitvoeren van
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gewapende conflicten) werden gedocumenteerd in verslagen en correspondentie ten
behoeve van het bestuur in Batavia en de heren Zeventien in Nederland. Deze
documenten dienen nu als bron voor Maleise studiën. Niet alleen de in het Nederlands
geschreven bronnen zijn wetenschappelijk van belang maar ook de bronnen die in
het Maleis zijn geschreven. In die periode en zelfs voor de komst van de VOC speelde
het Maleis een essentiële rol als lingua franca.
De bijdrage van Kees Groeneboer behandelt de positie van het Maleis als lingua
franca in, met name, Batavia. Een andere bijdrage, door Abu Hassan Sham, benadrukt
op basis van de ervaringen van de schrijver het belang van de Nederlandse bronnen
voor de studie van de Maleise literatuur. Maleisische deskundigen baseren zich voor
informatie uit de periode voor de negentiende eeuw door het ontbreken van kennis
van het Nederlands vaak op Engelse bronnen. Deze bevatten echter weinig data uit
de achttiende eeuw. Gezien de geschiedenis van Malakka (het vertrek van de
Nederlanders en de komst van de Engelsen aan het eind van de achttiende eeuw) ligt
het voor de hand dat gegevens uit de zeventiende en achttiende eeuw in de
Nederlandse bronnen moeten worden gezocht. De publicatie van Dianne Lewis Jan
Compagnie in the Straits of Malacca 1641-1795 in 1995 is een resultaat van het
aanboren van de Nederlandse bronnen. De laatste twee bijdragen in dit deel van de
bundel tonen de Nederlandse invloeden in Malakka. Nordin Hussin behandelt de
sociale aspecten van de maatschappij in het verleden; Rosli Nor beschrijft de
Nederlandse architectonische nalatenschap binnen het kader van de stedelijke
ontwikkeling. De laatstgenoemde auteurs hebben overigens weinig gebruikgemaakt
van de Nederlandse bronnen.
Het derde gedeelte van deze bundel behandelt de taalaspecten. De bijdragen van
Martin 't Hart en James T. Collins bieden een interessante blik op de invloed van het
Maleis (en de andere talen in de archipel) op het Nederlands en die van het Nederlands
op het Maleis. De invloed van het Maleis op het Nederlands is voorzien van een lijst
van Maleise leenwoorden in het Nederlands.
In dit deel zijn verder nog drie bijdragen te vinden over het Nederlands als
bronnentaal (hierna: NBT), geschreven door Kees Groeneboer, Lilie Suratminto en
Putri T. Mutiara samen met Sugeng Riyanto.
Het artikel van Groeneboer is gebaseerd op een eerder gepubliceerde versie en
behandelt de ‘ontstaansgeschiedenis’ van het NBT in Indonesië. Het onderwijs van
het NBT is geheel toegespitst op de situatie in Indonesië. Dit kan nuttig zijn als
voorbeeld voor de ontwikkeling van de bestudering van het NBT in Maleisië. Het is
jammer dat, ook gezien de titel van deze bundel, er geen duidelijke lijn wordt
getrokken naar de situatie in Maleisië. Suratminto haalt in zijn artikel voorbeelden
aan van het onderwijs van het juridisch Nederlands, gebaseerd op zijn leerboek,
ontwikkeld voor Indonesische rechtenstudenten. Het artikel van Mutiara en Riyanto
is eveneens gebaseerd op een leerboek, namelijk Bahasa Belanda sebagai bahasa
sumber ‘Nederlands als bronnentaal’ uitgegeven door het Erasmus taalcentrum.
Helaas wordt niet al te diep ingegaan op de materie. De rol van het Erasmus
Taalcentrum komt wel uitvoerig aan bod.
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In Maleisië wordt nog te weinig gebruikgemaakt van Nederlandstalige bronnen voor
het ontsluiten van historische documentatie. Deze bundel zal zeker bijdragen aan de
bewustwording van de noodzaak van het leren van NBT in Maleisië. In deze bundel
wordt bijna uitsluitend de Indonesische situatie beschreven. Ter illustratie van het
belang van het NBT voor Maleisië had een in Maleisië gesitueerde historische
beschrijving dit wellicht nog beter kunnen onderstrepen. Met betrekking tot het
ontsluiten van archiefmateriaal in Maleisië kan gesteld worden dat het NBT een
belangrijk instrument is om de deur naar het verleden te openen. De tijdens de
VOC-periode gedocumenteerde gegevens over Malakka zijn van belang voor de
Maleisische geschiedschrijving.
Deze bundel bevat voor de bronnenonderzoekers van Maleisië studiën praktische
en belangrijke informatie over de relevante bibliotheken/archieven in Maleisië,
Indonesië en Nederland. Het is jammer dat er niet meer tijd is besteed aan de
eindredactie. De vele typefouten hadden voorkomen kunnen worden.
Susi Moeimam (Jakarta/Leiden)

Johan P. Snapper en Thomas F. Shannon, red. (1997) The Berkeley
Conference on Dutch Literature 1995: Dutch Poetry in Modern Times,
Lanham, New York & Oxford, University Press of America, ISBN
0-7618-0628-8hb. Deze collectie is de neerslag van de tiende Berkeley
Conference of Dutch Literature in 1995.
Enkele artikelen belichten de problematiek rond het schrijven van
literatuurgeschiedenis. Zo rapporteren Wiljan van den Akker en Gillis Dorleijn over
hun onderzoeksproject, dat een nieuwe invalshoek beoogt voor de
literatuurgeschiedenis van na 1880. Het onderzoek registreert de poëziepublicatie in
dagbladen, tijdschriften, literaire bladen en boeken en bouwt een beeld op van
selectieprocedures, publiek en dichtersprofielen in de periode 1901-1940. De
Nederlandse literaire tijdschriften waren sterk verzuild. Het feitenmateriaal benadrukt
ook de ‘ommekeer’ van 1920, toen een verschuiving in de uitgeversmarkt samenviel
met de opkomst van een nieuwe ‘generatie’ dichters en tijdschriften. Tussen 1921
en 1940 groeide het aantal gepubliceerde gedichten, waarbij de invloed van
tijdschriften als De Gemeenschap, uitgevers als Em. Querido en critici als A.A.M.
Stols opvallen. In hun voorlopige conclusies waarschuwen de auteurs tegen de
overname door literatuurgeschiedenissen, van de beeldvorming door de dichters zelf
ontwikkeld.
Tot een soortgelijke conclusie komt Mary Kemperink ten aanzien van de grote
voortrekker van De Stijl, Theo van Doesburg. Ze weerstaat de verleiding om Van
Doesburg enkel te interpreteren als de kunstenaar ‘die zich door avantgardeland
haastte als Klein Duimpje in zijn zevenmijlslaarzen’. Via de analyse van twee
gedichten, ‘Volle Maan’ (1913) en ‘X-Beelden’ (1920) noteert zij de kenmerken die
Van Doesburg eerder verbinden met de artistieke mentaliteit van de fin de siècle
waaronder zijn mystieke tendensen, zijn interesse voor theosofie
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en Hegeliaanse filosofie. Waar kunst- en literatuurhistorici vaak Van Doesburgs
imago van radicale vernieuwer overnemen, benadrukt Kemperink dat de dichter een
experimentele expressie combineerde met een ouder ideeëncomplex uit de fin de
siècle.
Marian de Vooght bespreekt de reputatie van een aantal postsymbolische dichters
met behulp van het politiek-wetenschappelijke concept van het ‘culturele regime’.
Maurice Gilliams en F.C. Terborgh bijvoorbeeld, invloedrijke dichters worden over
het algemeen genegeerd in de literatuurgeschiedenissen. Hun poëtische keuze voor
introspectieve, meer afstandelijke poëzie sluit immers niet aan bij de hoofdwaarden
van het Nederlandse culturele regime. De critici benadrukken het picturale, het
beschrijvende in hun gedichten, maar negeren de metafysische aspecten. Een
hernieuwde interpretatie van de symbolistische tendensen in onze literatuur kan
leiden tot een herziening van het literaire belang van Terborgh en Gilliams.
De huidige generatie dichters wordt door Jacqueline Bel gekarakteriseerd in een
artikel met de ‘mystieke’ titel, ‘De geur van hogere haring’. Ze verwijst hierbij naar
een voorbeeld van ‘literaire groepsformatie’: de teil dode vis die de dichter/criticus
Michaël Zeeman op het Delftse poëziefestival van 1988 over zich heen kreeg, een
represaille door de Maximalen voor een eerdere recensie. Bel suggereert dat de
Nederlandse poëzie inderdaad geëvolueerd is in de richting die de Maximalen toen
voorstonden. De duidelijke groepering van dichters in ‘scholen’ rond een viertal
tijdschriften, De Revisor, Raster, Tirade en Maatstaf, is verwaterd. Recensies uit de
periode januari-augustus 1995 tonen canonvorming aan rond drie (mannelijke) jonge
dichters, K. Michel, Antoine A.R. de Kom en de Fries-Nederlandse dichter Tsjibbe
Hettinga. Hun poëzie is minder celebraal en hermetisch, beoogt ‘meer realiteit’ en
introduceert nieuwe ideeën, zoals de interesse in spiritualiteit of oosterse religie. In
haar conclusie geeft Bel aan dat de recente poëzie steeds duidelijker multicultureel
wordt; ze wijst op het werk van Mustafa Stitou en de groeiende populariteit van
poëzie in het Afrikaans.
De overige artikelen concentreren zich op de literair-historische positie van
individuele auteurs. Zo weerlegt Redbad Fokkema de traditionele categorisering van
Hans Lodeizen als voorbode van de Vijftigers en plaatst hem binnen de
Criterium-traditie. Aan de hand van Lodeizens dagboeken en brieven, bespreekt
Fokkema de evolutie in Lodeizens poëtica in relatie tot het beklemmende culturele
klimaat in Nederland, zijn ongemakkelijke relatie met zijn vader, het effect van zijn
reizen naar Amerika, Zuid-Europa, en Marokko, en zijn groeiende melancholie.
Manfred Wolf bespreekt de literaire context van Anna Enquists poëzie: een sterke
retorische inbreng en een expliciet poëtische gedragenheid die niet aanwezig is in
de meer ingetogen gedichten van post-Vijftig. Georges Wildemeersch benadrukt de
sterke coherentie in het werk van Hugo Claus, ondanks diens streven naar
voortdurende vernieuwing. Hij kenmerkt dit als een ‘oedipale fixatie’, het systematisch
zoeken naar diversiteit, naar het ‘permanente experiment’, dat samengaat met Claus'
beeld van de menselijke psyche als niet stabiel. Herlinde Spahr behandelt de
transformatie van pijn in de poëzie van
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Leonard Nolens, gekenmerkt door een barokke stijl, tot meer geconcentreerde, recente
gedichten. Kendall A. Dunkelberg weerlegt de traditionele interpretatie van Snoeks
Hercules (1960), Richelieu (1961) en Nostradamus (1964) als de grote poëtische
breuk met zijn vroeger werk. Hij wijst hierbij op het beeld van het orakel dat Snoek
in deze drie bundels ontwikkelt en dat hen verbindt met De heilige gedichten. Jelica
Novakovic-Lopusina vergelijkt dichters uit de Lage Landen met Servische dichters
in twee bundels vertalingen, Kleine akte van geloof (1994) en Gewezen engelen
(1995). Zij wijst niet zozeer op overeenkomsten in culturele context of in literaire
bewegingen, maar eerder op gelijklopende thema's en motieven bij individuele
dichters. Tijdens de slotzitting van deze Berkeley Conference besprak Gerrit
Kouwenaar zijn gedichten, waarna een debat volgde met de dichter over o.a. zijn
lectuur van Stephen Spender en Wallace Stevens, de genese van zijn gedichten en
de samenwerking tussen de verschillende kunsten in Cobra.
De artikelen van Dutch Poetry in Modern Times behandelen belangrijke onderwerpen
voor de literatuurgeschiedenis van recente poëzie: canonvorming, de steeds
veranderende visies op individuele dichters en het ‘culturele regime’ van het
Nederlandse literatuurwezen.
Sabine Vanacker (Hull)

Het Nederlandse boek in vertaling 1993-1997. Bibliografie van vertalingen
van Noord- en Zuid-Nederlandse werken. Koninklijke Bibliotheek, Den
Haag, 1999. 446 blz. f 50 (te bestellen via de KB-website: www.konbib.nl)
Bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is verschenen Het Nederlandse boek in
vertaling 1993-1997. Deze 446 pagina's tellende vijfjaarlijkse uitgave bevat in totaal
4 362 nieuwe edities en drukken van vertalingen van oorspronkelijke Nederlandstalig
werk, die tussen de genoemde jaartallen in de KB werden geregistreerd. Literatuur
voor volwassenen en kinderen maakt daarvan meer dan de helft uit. Rapporten en
uitgaven op het gebied van de exacte wetenschappen zijn buiten de bibliografie
gehouden. De titels zijn alfabetisch gerangschikt naar de taal waarin zij zijn
verschenen. Per taal is een indeling in zestien onderwerpsrubrieken gehanteerd.
(MK)
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In memoriam Riccardo Rizza (1954-1999)
Na een druk academisch jaar is op 20 juni 1999 Riccardo Rizza geheel onverwachts
tijdens zijn vakantie op het eiland Elba overleden. Zijn overlijden, nog in de kracht
van zijn leven, is een zware slag voor zijn echtgenote en beide jonge kinderen, naar
wie ons medeleven uitgaat, maar ook voor het Nederlands in Italië, dat enkele jaren
geleden reeds getroffen werd door de dood van Prof. Gianfranco Groppo van de
Universiteit van Padua.
Riccardo Rizza ontving zijn vorming als germanist aan de Universiteit van Padua
en als nederlandist aan de Universiteit van Bologna in de school van prof. Roland
van Ertvelde. Van 1983 tot 1998 was hij wetenschappelijk medewerker voor
Germaanse filologie aan de Universiteit van Pisa, van 1991 tot 1998 tevens
waarnemend docent in de Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van
Bologna, waar hij op 1 november 1998 tot geassocieerd hoogleraar in dit vak benoemd
werd.
Op wetenschappelijk gebied deed hij zich vooral kennen als linguïst en filoloog.
Volgens beproefd recept omvatte de filologie voor hem ook de letterkunde, zoals
blijkt uit zijn voortreffelijke artikelen over Birth and Development of the Standard
Language in the Low Countries en Fonti scritte alle origini del medionederlandese,
beide uit 1996. De taalkundige en letterkundige betrekkingen tussen de Nederlanden
en Italië staan centraal in zijn boek La lingua e la letteratura nederlandese in Italia
(Bologna 1987). Behalve een goed gedocumenteerde bibliografie van de
nederlandistiek in Italië sinds 1897 leverde hij daarin een scherpzinnige taalkundige
en historische analyse van de verschillende benamingen van onze taal in Italië en
documenteerde hij zijn voorkeur voor nederlandese in plaats van fiammingo, olandese
of ne(e)rlandese. Zijn voorstellen vonden ingang bij de officiële instanties en hij
heeft nog de voldoening mogen smaken de term nederlandese aanvaard te zien als
officiële benaming voor het Nederlands als universitair studievak in Italië (Decreet
van de Minister voor de Universiteiten van 26 februari 1999).
Zijn inzet als Italiaan voor de belangen van de Nederlandse taal werd ook
gewaardeerd door de leiding van het Nederlands Instituut te Rome bij gelegenheid
van de op 5 november 1992 in samenwerking met de Universiteit van Rome belegde
internationale conferentie over Verleden en Toekomst van de Nederlandse Taal, waar
hij een voordracht hield onder de titel Het Nederlands, deze onbekende en deel
uitmaakte van het gespreksforum. In Nederland onderhield hij nauwe contacten met
de opleidingen Nederlands en Dutch Studies van de universiteit Leiden, die ook aan
zijn talrijke studenten ten goede kwamen. Zijn eigen faculteit heeft hem willen eren
met het besluit zijn naam blijvend te verbinden aan het Nederlands seminarie van de
Universiteit van Bologna.
Zelf heb ik hem vooral in dit vakcircuit leren kennen als een loyale, serieuze en
vaak ook geestige collega, die een grondige afkeer had van woordenkramerij en
iedere vorm van manipulatie van het wetenschappelijk onderzoek. Hij had nog veel
kunnen betekenen. Het heeft niet zo mogen zijn.
Jan Hendrik Meter (Rome)
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Millennium
In mijn vakantiedorpje in de Périgord kocht ik Sartres Les Mots, een aandoenlijke
autobiografische schets over een verknepen jongetje, dat alleen maar woorden heeft
om mee te leven. Natuurlijk groeit hij op in een gezin, aan het hoofd waarvan nog
wel zijn dominante grootvader Charles Schweitzer torent, de schrijver van Duitse
leerboeken voor Franse scholieren en bovendien de oom van de befaamde
mensenredder Albert Schweitzer. Maar terwijl andere kinderen primair op de mensen
en de dingen om zich heen reageren, is de kleine Jean-Paul geobsedeerd door de
woorden. Als kleuter leerde hij zichzelf lezen met behulp van Alleen op de wereld,
dat hij uit zijn hoofd kende. Bladzij na bladzij omslaand, half opzeggend, half
ontcijferend, werd hij ten slotte alfabeet.
Bij mij liep dat ongeveer net zo, maar had het een traumatisch vervolg. In de eerste
klas liep mijn confrontatie met het leesplankje namelijk uit op een absolute ramp. Ik
kon immers al lezen, maar nu moest ik het leren. Dat was geen eenvoudige zaak.
Dagelijks brak het klamme zweet mij uit. Ik was nog wanhopig bezig met lettertjes
bij elkaar te friemelen onder does, hok en duif, terwijl mijn ongeletterde klasgenootjes
al lang klaar waren met hun stukjes karton en bloemen mochten gaan inkleuren.
Twee dagen na de aanschaf van Les Mots werden wij bezocht door een
zonsverduistering waarover veel te lezen was geweest, maar die zich heel discreet
gedroeg. De buren hadden in hun tuin een eclips-brunch georganiseerd, maar niemand
had een genoegzaam donkere bril meegebracht, zodat het feit zelf geheel aan de
peuzelende meute voorbijging. Af en toe sloop iemand naar de televisie om zich over
het verloop te laten inlichten.
Omdat de dingen het voor de zoveelste maal lieten afweten, besloot ik een paar
dagen later mijn uit Holland meegebrachte lectuur dan toch maar eens uit de koffer
te halen. Meteen aan het begin, in Jaap Oversteegens Etalage: Uit het leven van een
lezer, stond de sartresk aandoende bekentenis dat hij op zijn tiende totaal gefascineerd
werd door een verhaal van Tjeerd Bottema. Het was, zo schreef hij, ‘het eerste boek
dat ik ging lezen op de manier waarop ik later poëzie las. Er gebeurt fysiek iets dat
ik geen naam kan geven, iets als een inwendige huivering. Het hele lichaam verkeert
in een staat van afwachting, wat te gebeuren staat zal tijd en ruimte vol maken.’ Bij
zo'n erotische leesrespons is het geen wonder dat hij in de derde klas van het
gymnasium Van Leeuwens Epiek en lyriek in één ruk uitlas. Het is de enige keer dat
ik Jaap twee jaar voor ben geweest. Ik las het namelijk ademloos in de eerste toen
mijn oudere broer het had moeten aanschaffen. Van Ostaijens Paukenslag sloeg in
als een bom.
Dit schrijf ik op 20 augustus 1999. Precies duizend jaar geleden, lees ik in Menno
ter Braaks millenniumdissertatie, trok keizer Otto III ter boetedoening naar het
klooster van Subiaco. Toen ging het nog om het einde der tijden. Nu kondigt zich
het derde millennium voornamelijk als computerprobleem aan. Voor Oversteegen
heeft het lezen de chiliastische functie overgenomen: ‘wat te gebeuren staat zal tijd
en ruimte volmaken’. Als U dit leest, is het nieuwe eon van start gegaan. Is het met
bliksem en kometenstaart gekomen, of op kousenvoeten, zoals de eclips van vorige
week? Hoe dan ook, het komt neer op duizend jaar lezen.
F. Bulhof
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[Neerlandica extra Muros - mei 2000]
Een korst brood en twee eieren literaire pretenties
Erwin Mortier (Gent)
Schrijven is een ambacht tussen beeldhouwen en kantklossen in. Ik tast contouren
van beelden af zoals een beeldhouwer de omtrek van zijn schepping uit de nog ruwe
steen poogt op te diepen. Tegelijk zit ik als een begijn boven haar speldenkussen te
mieren op zoiets onooglijks als het woord.
Welke draden mijn arbeid verbinden met ‘het huidige tijdsgewricht,’ zou ik niet
weten, als die draden er al zijn, en voorzover dat gewricht geen hersenschim is. We
hebben ‘de tijdgeest’ allang uitbesteed aan marketeers en fabrikanten die er voor ons
mode van maken - wat mij meteen ontslaat van de plicht om steeds weer te verrukken
met het allernieuwste op talig gebied.
Het is geen schande om een restant te zijn. Als ik duizenden jaren geleden had
geleefd, toen onze soort maar net de oermodder ontstegen was, had ik wellicht rond
het kampvuur sprookjes verteld over het grote waarom van de wereld en wat wij, uit
de bomen gevallen apen, hier in godsnaam te zoeken hebben. Wellicht had ik toen
ook regelmatig bij de rand van een graf gestaan. Terwijl een koud lichaam onder
bloemen werd bedolven had ik verhalen verteld die de bitterheid wat moesten
verzachten, die met woorden moesten verhullen dat weer iemand onherroepelijk en
in het grote zwijgen opging. De dood is vandaag een netelige kwestie geworden, een
faitsdivers of een wetenschappelijke aangelegenheid, dat laatste zeker bij ons, nu
ons verwelvaartstaatste vlees onze geest steeds langer begint te overleven. Ik zou
een werkloze sjamaan of priester kunnen zijn, een artefact uit vroeger tijden, maar
preken ligt me niet en van klankschalen krijg ik koppijn.
Ik hou van schrijvers die hoogmoedig de taal voor zich opeisen en haar oneigenlijk
gebruiken, zoals we ooit het schrift hebben gejat van magazijnmeesters of boekhouders
van koningen, om er een tweede lichaam uit te kneden, een minder vergankelijk nest
voor het leven. Als schrijver besef je dat ieder mens de laatste is in zijn soort. We
zijn geen priesters of tovenaars meer, maar we dragen nog altijd iets mee van de tijd
toen we nog naar de sterren jankten en het oneindige een plaats in ons blikveld gunden
- omdat het oneindige natuurlijk in ons zit, niet in die sterren.
Het maakt me niet zoveel uit of een schrijver in zijn omgang met het woord de
barok dan wel de soberheid zoekt. Ik hou van -goede- barok, van het brede gebaar,
de wijdse beweging, de rivier der woorden, zoals in Marquez' Herfst van de Patriarch.
Maar ik hou evenzeer van de stompe slaventaal in Beloved van Toni Morisson. Een
taal die op de stilte inbeukt met de lijdzame hardnekkigheid van iemand die graan
fijnmaalt, waarin de ritmiek weerklinkt van dansende voeten op een ondergrond van
aangestampte aarde - of de gekortwiekte woede van geketende handen. De stijl is
hier zoveel meer dan franje omheen de
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inhoud. De schrijfster verleent de taal van haar voorouders, die lompentaal die hen
amper beschutting bood, de poëzie die haar toekomt. Ze vindt die poëzie niet uit, ze
legt haar bloot. Zij was al in de ruwe steen aanwezig. Door haar zichtbaar te maken,
‘bevrijdt’ Morisson de geschiedenis van haar voorouders uit een taal die uitsluitend
spreekt ‘over’, nooit ‘in’.
Wetenschap is het domein van het zekere. Filosofie van het heldere. Ethiek van het
juiste. Kunst moet het onvindbare huisvesten. Al wat naar de rommelmarkt van het
denken of het uitgestrekte depot van het Grote Museum van de Ziel wordt verbannen,
oefent een onweerstaanbare aantrekkingskracht op me uit. Spartelt in al dat badwater
toevallig geen kind? Je weet maar nooit...
Antiquarische begrippen als god of ziel vind ik nu ze van hun dogmatische
betekenis werden ontdaan misschien meer nog dan vroeger geschikt als tegendraadse
omschrijvingen van dat deel van ons dat zich aan alle benoeming onttrekt (al spring
ik er liefst zuinig mee om). Ik begrijp bijvoorbeeld niet waarom we moeten neerkijken
op de kathedralenbouwers en het illusoire perspectief van de Eeuwigheid, waardoor
ze vol vertrouwen werkten aan een project dat ze nooit voltooid zouden zien, terwijl
in wezen even illusoire of sacrale begrippen als de Vooruitgang ons ertoe aanzetten
morele oordelen over technologie of wetenschap ‘voorlopig’ op te schorten aangezien elke techniek chronisch ‘nog in de kinderschoenen’ blijkt te staan een
even ‘uitzichtloze’ aangelegenheid.
‘Er is nooit meer onzin verkocht dan in onze tijd,’ schreven de Goncourts
anderhalve eeuw geleden, ‘de onzin is overal, zelfs in de wetenschap. Nu al jarenlang
beloven de allesweters ons iedere ochtend een nieuw wonder, een nieuw metaal. Zij
zullen ons verwarmen met koperen schijfjes in het water, ons voeden met niets, ons
om het leven brengen, gratis en op grote schaal...’
Hun toekomstvisioen is mijn heden geworden, een tijd waarin alles in vee verandert:
slachtvee, kiesvee, consumptievee, kanonnenvlees. Een tijd waarin het statistische
getal boven de individuele gestalte staat, waarin we als doelgroep ter wereld komen
en als marktsegment het graf inrollen. We zijn een bundel behoeften geworden reële of ingebeelde. Al onze angsten worden gesust of aangeblazen. De politiek
bestuurt of verzuurt ons. Achter ieder woord dat ons wordt toevertrouwd rinkelt een
kassa. In elke stilte voor dat woord wordt uitgesproken waait de ijzige adem van de
geraamde winst of het berekende risico. Voer zijn we, voor psychologen, statistieken,
enquêtes en peilingen, zodat al wie ons bedient of regeert onze ontevredenheid nog
beter kan laten renderen. Men belooft ons met de luidruchtigheid van een kwakzalver
op een kermiskar de remedie voor al onze kwalen. Maar de kar rijdt op teleurstelling,
haar brandstof is onze frustratie.
Het kan me geen reet schelen of een schrijver aan het sampelen slaat, een
spinnenweb van intertekstualiteit aan elkaar breit, een klassieke vormentaal nastreeft,
poëtica's verwerpt, van binnenuit opblaast of nieuwe ontwerpt. Zolang hij in zijn taal
verzet biedt tegen alles wat ons wil dichttimmeren of bijsnoeien tot we in heldere
maar krappe definities passen, ben ik een tevreden mens.
Beschaafd zijn, heeft Brodsky ergens geschreven, betekent kunnen sterven
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met de woorden van je geliefde dichter op je lippen. Zelf twijfel ik sterk tussen de
laatste woorden van koningin Dido van Carthago in de opera van Purcell: ‘Herinner
mij. Herinner mij. Maar O, vergeet mijn lot...’ Maar het zou evengoed kunnen dat
ik uiteindelijk kies voor het onvolprezen levenslied ‘Ik dans wel met een ander maar
ik kijk naar jou.’ Het maakt toch geen zier uit. Brodsky stierf in zijn slaap.
Belangrijker is dat hij in zijn werk, niet met of ernaast, niet erboven of eronder,
ruimte opeist voor denken, bewustzijn en ervaring, waar ideologen allerhande die
ruimte maar wat graag zouden verkavelen en met groteske bouwsels volproppen.
Laat ik nog even de doemdenker uithangen. De laatste eeuw van het tweede
millennium, die voor de kleine helft de mijne was, heeft me het dubieuze voorrecht
geschonken van alles het absolute boven en het absolute onder te mogen aanschouwen.
We hebben verrekijkers ontworpen waarmee we lichteeuwen ver kunnen turen, en
microscopen gebouwd die de immense afstanden tussen de meest elementaire
bestanddelen van onze materie blootleggen. Wat heeft het mij bijgebracht? Dat we
stofpluisjes zijn op Gods oneindige asem - wat Hadewych ook al wist.
Ik leef op een planeet, heb ik gemerkt, waar boven de evenaar de menselijke kudde
met haar eigen behoeften wordt doodgeknuffeld, terwijl men onder die evenaar op
boomschors kauwt om toch maar niet te verhongeren. Het is erg meneer, ik weet het,
maar ook de kunst ontkomt niet aan haar boven en onder. In onze zucht naar het
zuivere hebben we zwarte vierkanten geschilderd, en groene, en gele, en toen dat
ging vervelen snoezige pomo-stijljasjes aangetrokken. Ik heb van alles de zolder
gezien en de donkerste kelder.
We kunnen gerust nog een tijdje zo doorgaan. Nog verder turen dan de uiterste
grenzen van het universum, nog dieper dan de onpeilbare diepte in onze atomen. We
kunnen nog veel langer leven en nog veel massaler sterven. Ook in de kunsten kunnen
we nog meer zuiveren of nog fotogenieker met ruïnes pronken. Waarom zouden we
geen lege lijsten exposeren, of een museum openen vol sokkels? Het moet zeker
mogelijk zijn om musicals met alligators te componeren, als toneelstukken met
honden toch wat eentonig worden. De culturele fijnproever, aan wiens smaak ik niet
kan tippen, zal me verzekeren dat een sonate voor gesloten piano totaal anders klinkt
dan een suite voor cello zonder snaren. Kunnen wij nog aan onze clownerieën
ontsnappen, de grime van ons smoel afkrabben en, al is het maar voor even, ontsteld
in onze eigen ogen kijken? Ik weet het niet.
Er zijn lieden (ik noem geen namen) die menen dat zij, in hun eigen ogen
waarschijnlijk met heroïsche zelfopoffering, de pen terzijde moeten schuiven om het
grote wereldgebeuren van pakkende analyses te voorzien. Alsof schrijven een
decadente luxe zou zijn. Kosovo, Oost-Timor, ongeveer heel Afrika en omstreken
bieden genoeg ellende om alle schrijvers ter wereld van een voltijdse betrekking als
gewetenschoppers te voorzien. Maar ik heb het allemaal al gehad. De mechanismen
zijn duidelijk. Je kan een mens op geen honderd manieren leed
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berokkenen. Neem hem have of goed af, bedreig hemzelf of wie hij bemint. Verraad
hem, folter hem of maak hem koelbloedig af. Met deze basisgrondstoffen kan je
helder gruwelsymfonieën componeren. Mijn protest is niet meer of minder waard
dan dat van enig ander mens, en mijn afschuw weegt niet zwaarder.
Ik moet u wat dat betreft dringend iets bekennen. Ik ben geen liefhebber van essays.
In het essayistische schuilt een ironie die ik doorgaans ongepast vind in deze tijd,
maar waar ik even vaak niet buiten kan. Het genre herleidt de wereld tot een oerwoud
vol lianen waarin de scherpzinnige geest zijn intellectuele trapezekunsten kan
vertonen. Ik lees te veel essays waarin kwesties fungeren als ‘this magnificent piece
of cake’ - de woorden waarmee Leopold II Afrika omschreef, vlak voor hij zich van
een royale portie voorzag.
In mijn puberteit droegen we met ons allen poncho's in lamawol en discopalestijnse
sjaals, want we waren solidair met de campesino's en het volk in de Gaza-strook.
Aan de universiteit waren we postmodern, wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt, alleen
mochten we onze kleren uit de betere confectiezaak betrekken.
Die tijd ligt achter mij. Ik stel vast dat ik ‘hypotheeklening’ opeens geen vies
begrip meer vind. Ik ben wijzer geworden, vrees ik. Ja, ik heb nog meningen, maar
we denken zo vaak dat we geëngageerd zijn, terwijl we eigenlijk gewoon modieus
zijn. Er is geen opinie meer die niet gecoiffeerd is.
Samen met mijn groeiende voorkeur voor degelijk textiel en voordelige leningen
begon ik te merken dat ik, stel je voor, weer van lezen begon te genieten. Het ontging
me plotseling dat alle verhalen intertekstueel met alle andere verbonden zijn en dat
mijn asbak een deconstrueerbaar gegeven is. Ik heb me nog afgevraagd of het hier
geen verfoeilijk politiek incorrecte opwelling van nostalgie naar mijn kindertijd
betrof, toen ik boeken zo gulzig verslond dat ik me er niet zelden geestelijk in
verslikte, maar toen was het al te laat. Ik word straks vijfendertig, te oud voor de
arbeidsmarkt. Ik hoef me nergens meer voor te schamen.
Ik lees, kortom, nog altijd boeken, omdat me overleveren aan verhalen me van
een zeer fundamenteel plezier vervult. En ik schrijf boeken, omdat verhalen vertellen
en ‘echte’ mensen suggereren een even fundamenteel genot over me afroept. Ooit
heb ik de Britse schrijfster A.S. Byatt horen opperen dat ze het pleasure principle
weer in de letteren wilde binnenvoeren. We zijn een beetje verzuurd, denk ik. We
waren even vergeten dat juist onze doemtijd nood heeft aan schelmenromans of
bedaarde kluchten: stekelig, gevat, messcherp of baldadig - maar zonder een zweem
van wanhoop in de daad van het schrijven zelf.
Er zijn, met andere woorden, zaken die ik onder geen enkel beding wens te
ironiseren. Ironie is dansen om een kern van ernst. Goedkope ironie hangt in het ijle
omdat ze zichzelf niet durft doordenken tot in haar logische consequentie: zelfmoord.
Je moet af en toe ook de ironie zelf ironiseren, om haar grond van ernst te ontbloten.
Neem me niet kwalijk dat ik nu een paar hoge woorden uit de sloot vis. Ik leen ze
overigens van de Amerikaanse schrijfster Willa Cather. De kunst biedt geen paradijs
of verlossing, ze staat in het teken van twee zeer veeleisende

Neerlandica extra Muros. Jaargang 2000

5
grootheden, hoe ongrijpbaar de ene ook mag zijn en hoe onverbiddellijk de andere:
de waarheid en de dood. Ik zie al te veel schrijvende lieden om me heen (nee, geen
namen) die deze gegevenheden het liefste zouden wegzoemen, uit angst misschien,
omdat het modieus is of zo lekker weglult. Misschien uit onvermogen. Nergens wordt
er zoveel afgezeikt over Literatuur en Politiek als in het Nederlandse taalgebied, niet
zelden door lieden die nog geen rechte zin op papier krijgen (neen, echt niet, geen
commentaar).
Op mijn schrijftafel heb ik altijd een citaat van Nietzsche bij de hand: ‘We willen
dichters van ons leven zijn, en wel in het kleine en meest alledaagse.’ Een uitspraak
die voor mij samenhangt met een zin die ik trof in het werk van T.S. Eliot, over ‘die
ene seconde van overgave, niet getemperd door een eeuw voorzichtigheid.’
Eén seconde van overgave, omgeven door eeuwigheden van brave
onverschilligheid, het lijkt geen verschil te maken, maar ik vind het niet niks. Voor
de verrukkelijke of wrange poëzie van alledag is de wetenschap een veel te bot
instrument. Voor de helderheid van de filosofie is ze vaak te duister en veel te complex
voor de juistheid die de ethiek nastreeft.
‘Alleen schoonheid zal de wereld redden,’ heeft Tolstoj ooit gezegd. Ik heb lang
gedacht dat het hier om het typische gezwatel ging van een succesrijk kunstenaar
die zichzelf een beetje te ernstig begint te nemen. Maar ik geloof dat ik Tolstoj kan
begrijpen.
Toen mijn grootvader na de oorlog in het hechteniskamp zat, mocht zijn vrouw
hem niet bezoeken, alleen etenswaren afleveren bij de poort. Drie kilogram per keer.
Om meer in een pakket te kunnen stoppen, legde ze het brood vooraf in de oven, om
het uit te drogen zodat het lichter woog. Het stelde haar in staat om een paar
hardgekookte eieren extra in te pakken.
Onlangs heeft een historicus een gedegen studie over het kamp gepubliceerd, maar
je zal er niet in lezen dat wanneer mijn grootvader zijn pakket mocht ophalen de
eieren steevast verdwenen waren. Geen steekproef in de archieven, geen gewetensvol
navlooien van alle documenten zal die eieren ooit nog kunnen opsporen. Alleen
verhalen zijn daarvoor geschikt.
Of schoonheid de wereld zal redden, durf ik nog steeds niet met zekerheid te
zeggen, maar verhalen kunnen ons minder ongenadig maken. In het vermogen van
de mens om zich wat beter te gedragen koester ik verder weinig vertrouwen. We
leren niet van onze fouten. Geen enkel oorlogsverslag heeft andere oorlogen
voorkomen en Shakespeares koningsdrama's zullen geen enkele potentaat van zijn
bloedige luimen bevrijden. Misschien zelfs integendeel: als je de onsterfelijkheid
wil halen kun je maar beter zoveel mogelijk moorden begaan.
Ik wens mijn betoog zodoende te besluiten met de nuchtere mededeling dat
schrijven voor mij uitgaat van zeer minimale opties, en dat het in deze tijd van chips,
cybersex en genocide, nog altijd verbonden blijft met zingen rond een graf, met
janken naar de sterren, en met de microscopische tragiek achter een broodkorst en
twee gestolen eieren.
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Een vergeten Kaaps meisje: de vrouwenschrijver Petronella Camijn
en haar vergeten zusters in Zuid-Afrika
Pieta van Beek (Stellenbosch)
Op 4 februari 1999 stond er in Die Burger, een Kaapse krant, dat ‘Afrikaanse vroue
eers begin skryf het na die loutering van die konsentrasiekampe’(1) Dat is een dwaling.
Ook al begonnen vrouwenschrijvers van die tijd af in Zuid-Afrika meer te publiceren
(in toenemende mate in het Afrikaans), vrouwen schreven vóór de
Anglo-Boerenoorlog (1899-1902) ook, en wel voornamelijk in het Nederlands. Het
Nederlands is namelijk van 1652 tot 1925 een officiële schrijftaal in Zuid-Afrika
geweest. Het is nog maar van zeer recente datum dat men opnieuw is gaan kijken
naar die Nederlandstalige literatuur in Zuid-Afrika. De besproken teksten in De weg
naar Monomatapa: Nederlandstalige representaties van Zuidelijk Afrika (1996) zijn
echter allemaal door mannen geschreven.(2) Met dit artikel wil ik daarom belangstelling
wekken voor de vergeten South African Dutch literature by women, om te beginnen
voor Petronella Sophia Camijn (1787-1868).

Petronella Sophia Camijn
Petronella Camijn werd in 1787 in Stellenbosch geboren, maar bracht haar kinderjaren
in Swellendam door waar haar vader, Anthonie Alexander Faure, landdrost was. Ook
al was ze enig kind, alleen was ze zelden want het huis was altijd vol bezoek. De
drostenij was namelijk gelegen aan de ‘Grooten Wagen Weg’, en Swellendam was
het laatste dorp op weg naar het binnenland. Een aantal keren komt ze dan ook voor
in de beschrijvingen van bezoekers als Lady Anne Barnard, Johanna Duminy, generaal
Janssens en Augusta de Mist.(3) Petronella kreeg privé-onderwijs, want Lady Anne
Barnard bericht over de ‘civil schoolmaster, the tutor of the “yonge vrou”, who is
an only child, and whom he reports as quite clever enough if she would mind her
book’.(4) In 1808 trouwde Petronella met de Nederlander Johannes Camijn, klerk op
het landdrostkantoor in Stellenbosch. Na de bruiloft gingen ze met een groep mensen
naar de Kangogrotten in Oudtshoorn, toen pas ondekt, en nu nog steeds een
toeristische trekpleister. Ze schreef er een mooi verhaal over. Haar man stierf in
1826, en ook hun enige zoon Jean Alexandre liet later het leven (1835). Ze hertrouwde
met de veel jongere Johannes Gerard Mechau, maar hield de naam van haar eerste
man of ondertekende met haar meisjesnaam. Mechau ging in 1840 failliet en moest
weer slager worden om de kost te verdienen. Ze dicht een jaar later ietwat spottend
over hem:
Jan Gerard is al weder slagter
en ik weet niet wie zijn schaapwachter.(5)
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Ze bleef in Stellenbosch wonen. Op 80-jarige leeftijd is ze overleden. Ergens op het
oude Kerkhof rond de Moederkerk moet haar graf gelegen hebben.(6)

Reisverhaal van een Kaapsch Meisje
In 1824 verscheen er in de laatste (zesde) uitgave van de eerste jaargang van het
Nederduitsch Zuid-Afrikaansch Tijdschrift een beschrijving van de Kangogrotten bij
Oudtshoorn onder de titel Uittreksel van een reisverhaal van een Kaapsch meisje
naar de spelonk in het Congo's gebergte.(7) Dit verhaal was al in 1808 door Petronella
Camijn geschreven, maar werd nu pas gepubliceerd. De redacteur van het tijdschrift
was ds. Abraham Faure, haar neef. Zoals bij veel vroege vrouwenschrijvers verscheen
haar werk anoniem (‘een Kaapsch meisje’) en bewerkt (‘uittreksel van een
reisverhaal’). In latere jaargangen werd het aangeduid als ‘Journal of a Cape Girl’
of ‘Reisverhaal van een Kaapsch Meisje’. In of na 1831 verscheen De Rapsodie of
Eene verzameling van zedige verhalen, merkwaardige gebeurtenissen, gedichten en
anekdoten, alsmede eenen beknopte aanmerking over de Kaap de Goede Hoop. Het
was een selectie uit de eerste zeven jaargangen van het Nederduitsch Zuid-Afrikaansch
Tijdschrift die apart in Kaapstad verscheen.(8)
Het verhaal van Petronella Camijn-Faure was blijkbaar populair, want het was
ook daarin opgenomen, maar nog steeds onder de vage aanduiding ‘een Kaapsch
meisje’. Dat men haar naam wel kende mag blijken uit de beschrijving van de grotten
door Thomas Southey (1848): ‘Miss Faure and Mr. G. Thompson have given
descriptions of this rarity and to their publication I refer’.(9) Petronella Camijn was
echter de eerste die de Kangogrotten beschreef. Die grotten waren in 1780 door een
boer en zijn slaven tijdens een jacht ontdekt en in 1807 toegankelijk gemaakt voor
het publiek.(10)
Wie ooit zelf ondergrondse grotten bezocht heeft, zal veel in het reisverhaal van
Camijn herkennen: de angst die in de nauwe gangetjes om het hart slaat, de neiging
om naar het daglicht terug te vluchten, het doorzetten en dan de beloning: het
natuurwonder met eigen ogen te zien.
In den morgen van den 16 September 1808, ondernam ik met myn
byhebbend gezelschap, dat uit ruim twintig personen bestond, te paard,
het voorgenomen reisje naar den druipkelder, of de hierbovengenoemde
Grot, een half uur van ons toenmalig verblyf gelegen.
Ze zoeken de opening, ‘welke buiten enen menigte zwaluwnesten, ook de beyen tot
werkplaats verstrekt, en welke veel overeen kwam met eenen schoorsteen’. De gidsen
steken de flambouwen aan, en men gaat een onderaardse gang in. Het zweet breekt
haar uit en ze stikt bijna van de stank. Dankzij een soort eau de cologne weet men
flauwvallen te voorkomen:
Eene onaangename reuk, verpestte hier de lucht, en deze stank, die eene
ruwe Hottentottin zoude aandoen, gevoegd by de bedompte hitte, die men
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hier aantrof, en de wolk van stof die ons gezelschap verspreidde, maakte
dat wy ons door sterk reukwater tegen bezwyming moesten wapenen, die
by gebrek daaraan, zeker ons lot zou zyn geworden.
Het gezelschap gaat verder, begeleid door de echo's van hun stemmen en voetstappen:
Elke tred die wy op dezen zandigen grond deden, klonk met een hol geluid
door de dreunende aarde en ieder woord dat men sprak werd mompelend
door de rotsige wanden terug gekaatst, met eene echo, die al flaauwer en
flaauwer werd, tot dezelve zich eindlyk geheel verloor.
Men ziet sporen van tijgers, ijzervarkens, dassen en andere wilde dieren en het
gezelschap komt bij een soort open deur waarachter men touwen, ladders en een
stoel voor de dames in gereedheid brengt. Petronella Camijn was bijna niet gegaan
ware het niet dat een man zich erg bang gedroeg en zij zich van de weeromstuit niet
als vrouw wilde laten kennen:
Na aldus volgens gissing een honderd vyftig schreden te zyn voortgegaan,
(latende men ter zyde eene menigte diepe en ondiepe kronkelpaden waarin
zich volgens de ontdekte sporen vele tygers, yzervarkens, dasjes en andere
wilde dieren onthielden) kwamen wy op het onverwachtst aan de opening,
ter grootte van eenen gewonen huisdeur. Hier werden de noodige
werktuigen, zoo van touwwerk als houten ladders en eene stoel (ten
gebruike der dames) in orde gebragt. Dat hier de zwakheid mijner kunne
heerschappij oefende bleek uit de ontsteltenis die my aangreep by het zien
van de toebereidselen die gemaakt werden tot volvoering van onze afdaling
in deze duistere nachtgewelven. Zeker ware ik teruggedeinsd, had niet het
lafhartig gedrag van eenen man die my op dien oogenblik zeide - ‘Ach,
Hemel! jonge jufvrouw, wat word ik bang, een van ons gezelschap is reeds
weggeloopen, en indien het zonder levensgevaar kon geschieden, volgde
ik hem na; deze spelonk is in geen jaar bezocht, wie verzekerd ons dat wy
niet door eenen tyger zullen worden overvallen?’ my met eenen
heldhaftigen nayver bezielde, en ik mynen vorigen moed hervatte, om tot
zyne schande over myne vrouwelyke zwakheden te zegepralen. Alles
eindelyk in gereedheid gebragt zynde, zond men uit voorzorg, eenige
brandende kaarsen naar beneden, maakte toen den stoel zoo naauwkeurig
mogelyk vast, plaatste de ladder op de geschiktste wyze, en begon toen de
een na den ander af te dalen. De vertooning hiervan schokte zoodanig
myn gevoel, dat ik schier overluid dacht:
Komt uit dit ak'lig hol
Het blyde weêrzien voort?
Verbeelding! Waarom word
Ik dan door vrees versmoord?
Want waarlyk het gezigt naar beneden op de mannen, die met het licht
rondliepen, had zoo iets angstverwekkendst, dat men zich byna zou wanen,
van onder de menschen in een geestenryk te zyn overgebragt [....]

Neerlandica extra Muros. Jaargang 2000

Eindelyk kwam ook myne beurt om in den afgrond nedergelaten te worden;
- boven angst en vrees verheven, plaatste ik my kloekmoedig op den stoel,
hield wat ik houden kon, en zakte zoo doende langzaam af, tot dat ik op
eene
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rots stiet, waar het minder steil en eenigzins hobbelig was. Door behulp
van goede gidsen, die zich op deze rondte geplaatst hadden, klom ik
voorzigtig af, tot dat ik eindelyk de ladder kreeg, waardoor ik op den
bodem kwam en als in een ander leven scheen overgebragt.
Als we het reisjournaal van Camijn vergelijken met andere schrijvers die deze grot
beschreven hebben, dan valt haar levendige en persoonlijke stijl op. Zij geeft verder
praktische adviezen:
Ik raad dus ernstig allen die lust gevoelen deze Grot te bezigtigen, zich
vooral van vele flambouwen of was kaarsen te voorzien, om aldus, beter
als ik, alle onderaardsche holen en schuilplaatsen te kunnen doorzoeken;
tevens zich onopgeschikt te kleeden; want men komt er zoo onkenbaar vuil
en gehavend weder uit, dat het, ons althans, onmogelyk was elkander
zonder lagchen aan te zien.
Thompson en Southey die deze grot ook, maar later, beschreven zijn bijvoorbeeld
veel meer in de wetenschappelijke kant van de grotten geïnteresseerd en geven
nauwkeurige beschrijvingen van bijvoorbeeld de stalactieten.(11) Maar aan de andere
kant is het moeilijk om te vergelijken, daar we slechts een uittreksel van Camijns
reisverhaal kennen. Uit haar werk blijkt verder een meer dan gemiddelde belezenheid
in christelijke teksten. Het natuurwonder in de onderaardse grot doet haar bijvoorbeeld
onmiddellijk psalmverzen aanhalen. Ook kent ze de Arabische sprookjes van
duizend-en-één-nacht, spook- en geestgeschiedenissen en de geschiedenis van het
Romeinse Rijk.(12)

Het gedicht De Stellenbossche inwoners [...]
Camijn dichtte ook, maar wat en hoeveel weten we niet precies.(13) Nagenoeg puntgaaf
overgeleverd is het lange gedicht De Stellenbossche inwoners, meestal sprekende
ingevoerd beginnende van de Drostdy tot aan het gouvernements gevangenhuis
1841(14). Dit gedicht is een beschrijving van het dorp Stellenbosch in 1841. In 126
disticha en 3 dubbele disticha stelt Petronella Camijn de toenmalige inwoners van
Stellenbosch voor. Vaak door ze te beschrijven, meestal door ze te laten spreken.
Het gedicht werd pas in 1904 voor het eerst gedeeltelijk gepubliceerd in de Students'
Quarterly; de tweede helft die in het volgend nummer zou verschijnen is nooit
verschenen. Het duurde tot 1978 voor het gedicht in zijn geheel gepubliceerd werd
in een boek met documenten die in het bezit zijn van Die Stellenbosse Heemkring.
Helaas is het manuscript tot nu toe onvindbaar. Wel is er een getikte versie bewaard
waarop veranderingen (en niet altijd verbeteringen) zijn aangebracht. Deze kopie
verschilt hier en daar van de gedrukte versie waarin ook het 41ste distichon ontbreekt.
Maar deze getikte versie en de gedrukte wijken weer sterk af van die in de Students'
Quarterly uit 1904. Tot het manuscript gevonden is, zullen we het echter hiermee
moeten doen.(15)
De onzichtbare structuur van het gedicht is een wandeling door de straten
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van Stellenbosch. Voordat ik inga op het genre van het gedicht, laat ik de schrijfster
ons eerst bij de hand nemen. Ze begint bij de belangrijkste man van het dorp: de
landdrost Rijneveld. Hij woonde op de Drostdy (het gerechtshof, nu de faculteit
theologie). Ze wandelt het hele dorp door, slaat dan weer links-, dan weer rechtsaf,
staat stil bij elk huis en stelt de inwoners met naam en toenaam aan ons voor en
eindigt bij het laagste punt in het dorp, de gevangenis. Zo maken we kennis met de
inwoners van Stellenbosch in 1841. Een paar voorbeelden. Vlakbij de Moederkerk
in de Kerkstraat achter het Schröderhuis, woonde Abdol Latief, een imam. Hij zegt:
Het vasten maakt my zwak en hol
maar priester sterf ik ‘sweert Abdol (7)

De man die met haar tante Susan Faure getrouwd was, woonde in het Skuinshuis, in
wat nu Ryneveldstraat heet. Pieter Korsten was veilingmeester en procureur en zegt:
‘Ik ruil myn lot met geene vorsten’
getuigt blymoedig Pieter Korsten (15)

In de Pleinstraat om de hoek wonen de mohammedaanse winkeliers Francias en
Lysje:
Francias en Lysje in de rei
Te zaam vereend in maatschappy (19)

In de Alexanderstraat wonen naast de blanken ook niet-blanken waarover ze dit
schrijft:
Naast hun huizen vry wat zwarten
Mogelyk toch met witte harten (80)

Over de slavenhuisjes in de Hertestraat die aan de ‘bevallige’ weduwe Scholz (‘niet
te gemeensaam en niet te stols’) behoorden, en waar ik nu woon, dicht ze dit:
Haar huurhuisjes vervullen de straat
Bezet door gekleurdes van allerlei staat. (84)

Ze dicht verder over vrouwen en weduwen, oud en jong, mooi en lijvig, over het
bakken van koekjes, poffertjes en het maken van kaarsen. Bijvoorbeeld:
En zie hoe wiggewaggelt Tryn
Om in den nood naby te zyn. (28)
‘En schraapzucht vangt ons in den strik
Dat voel ik diep’ zegt Jufr. Fick. (50)
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En Mrs. Krafford is minzaam en zedig
Yverig, nuttig en nimmer ledig. (58)
‘Myn koekjes zyn zuiker zoet, smakelyk en rein
Komt koop ze en proeft’ noodt de Wed. Sardyn. (91)
Wie voelt als ik de winter kou?
Vraagt de oude Moedertje Rossouw. (105)
De weduwee Hugo meer verheven
Kan daarom ook warmer leven (106)
En ik ben ook geen strate meeter
Knip oog de ronde Nelta Sleeter (111)

We maken kennis met de postmeester Faure, de schrijnwerker, de goud- en zilversmid
Viktor, de schilder Gysbert K., apotheker Bynou, wijnboer Wium, hoefsmid Havery
en ook de onderwijzer. Dominee Herold en dokter Versfeld zijn in haar ogen
belangrijk, want die krijgen een vierregelig versje.
‘Praktyk en studie kosten geld
O! Al myn uren zyn geteld.’
En voort op 't paardje welgesteld
Jaagt over heinde en verre Versfeld. (125)

Ze eindigt haar gedicht met het af te doen als een ‘klugt’, als ‘laf gerymel’. Ze is
bovendien bij de gevangenis aangekomen, de tronk, en die ligt naast het punt waar
ze begonnen is, de Drostdy. Ze heeft de cirkel van de dorpswandeling rond, en dat
is, behalve de benauwde hokjeslucht van de gevangenis, nog een goede reden om te
stoppen.(16)
Volgens De Almanack van 1841 stonden er in Stellenbosch ongeveer 250 huizen en
waren er 60 winkeltjes en buitengebouwtjes. Het gedicht beschrijft zo'n 128
huisgezinnen.(17) Het dorp was nog klein en overzichtelijk. Rassenscheiding bestond
nog niet: de moslemwinkeliers Francias en Lysje woonden met o.a. Mrs. J. Preiss,
Christiaan Moos Bruins en Anna Cloete in de Pleinstraat; de imam Abdol Latief in
de Kerkstraat, de zwarten ‘met witte harten’ naast de heer Watkin in de
Alexanderstraat en kleurlingen in de Hertestraat. Petronella Camijn weet iedereen
raak te typeren. De ene schalt, de ander noodt, ze beschrijft een weduwe die alles
van bloemen wil weten, ze laat zien dat schoolmeester Van Coppenhagen die ‘letters
eet’ niet bang is voor olifanten (toentertijd kwamen ze in de Kaap nog in het wild
voor), ze laat de dorpskomediant Barténe (afkomstig uit Pruisen) optreden, laat
mensen klagen over rumoerige kroegen, etc.(18)
Door de structuur van een wandeling, kan ze soms ook de mensen die naast elkaar
wonen op elkaar laten reageren. Alsof ze in gesprek zijn:
‘Mijn heerschappy is geen geweld’
zegt onze brave Ryneveld (1)
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‘Volhardt maar in dien goeden zin’
antwoordt hem Dr. O. Flinn. (2)(19)

Ook karakteriseert Camijn vaak een persoon door middel van een woordspeling. Zo
zegt ze over Olof Martinus Bergh, ‘deputy sheriff’, lid van de eerste Raad van
Kommissarisse en blijkbaar een hardkoppig mens:
‘En ik blyf, wat men ook al verg
halsstarrig de rots- O. Berg. (8)(20)

Genre
Ook al noemt Camijn de straten zelden, toch is De Stellenbossche inwoners, meestal
sprekende ingevoerd beginnende van de Drostdy tot aan het gouvernements
gevangenhuis 1841 een topografisch gedicht en staat het in de oeroude traditie van
de laus urbis, van het stedendicht.(21) Daar ze vooral de inwoners op de voorgrond
stelt, komen de typische kenmerken van een stedendicht als de ligging, natuurlijke
gesteldheid, de oorsprong, de betekenis van de naam van het dorp, niet voor, maar
wel de bekwaamheden, de daden van de inwoners van Stellenbosch. Dankzij Van
der Bijls Geskiedenis van alle Erwe en Plase in die Dorp en Distrik van Stellenbosch
1680-1960 was het mogelijk om vrijwel alle personen te benoemen en te plaatsen.(22)
Hier en daar vermeldt Camijn gebouwen als kerken, de Drostdy, het ‘gouvernements
gevangenhuis’ en soms ook straten als het Molenplein en het openliggende stuk
grond de Braak. Ze personifieert Stellenbosch ook niet en laat het dan ook niet in de
vorm van een prosopopoiia spreken, zoals gewoonlijk gedaan werd in een stedenlof.
Wel laat ze de inwoners als substituutsprekers zelf aan het woord.(23)
Toch is het etiket stedendicht niet voldoende. Het gedicht De Stellenbossche
inwoners kan ook gezien worden binnen de internationale Europese traditie van die
tijd (ca. 1830-1840). Er verschenen toen boeken als Nederland door Nederlanders
geschetst, Les Francais peints par eux-mêmes, Heads of the people or portraits of
the English etc. Behalve deze bundels mensentypen van een land, verschenen er ook
zogenaamde stedenfysiologieën. Daarin werd een karakteristiek gegeven van de
buurten, gebouwen en instellingen van de bevolkingsgroepen en de sociale
bezigheden. Een voorbeeld is een Physiologie van Den Haag (1843) toegeschreven
aan W.J.A. Jonckbloet. Zo rond 1840 kwam deze liefhebberij voor typen en karakters
en voor de ‘kopieerlust des dagelijkschen levens’ in Nederland en in tal van
West-Europese landen op.(24) Een ander voorbeeld is De Nederlanden.
Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen.(25)
Als we het gedicht van Camijn De Stellenbossche inwoners met dergelijke
publicaties vergelijken, dan valt op dat ze van de meeste mensen die ze voorstelt
juist geen algemene beroepenbeschrijving geeft van bijvoorbeeld ‘de hoefsmid’ of
de ‘geneesheer’ of van uitbeeldingen van karaktereigenschappen als trots of
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koketterie. Nee, ze portretteert unieke mensen in twee regels en noemt ze bij de naam
(de onderwijzer Jansen bijvoorbeeld in distichon (32)). Twee keer vermeldt ze van
personen geen naam of bijnaam, zoals in (63) en (26), maar de bakker-molenaar op
het Molenplein (63) was haar buurman en van de predikant geeft ze zo'n beschrijving
dat herkenning van de toenmalige predikant Herold onvermijdelijk moet zijn geweest:
Passeeren wij het huis met eerbied
Daar onze leraar woont
Zou hy wel mensch en Christen wezen
Die hem geen eerbied toont?

Het is alsof Petronella Camijn met een camera ronddwaalde van huis tot huis en van
iedereen een uniek portret maakte. In eerste instantie lijkt het of ze een uitzondering
maakt voor niet-blanken. Die noemt ze namelijk niet bij de naam, maar duidt ze
slechts aan als groep. Zo heeft ze het over ‘vry wat zwarten/mogelyk toch met witte
harten’ (80) en over ‘gekleurdes van allerlei staat (84)’. Misschien kende ze de naam
van de niet-blanken niet. De rij huurhuisjes in de Hertestraat werd bijvoorbeeld pas
na 1835 gebouwd voor de vrijgelaten slaven. Dat was nog maar zes jaar geleden.
Maar ook de soldaten die de Kazerne bevolkten (88) duidt ze slechts aan met de
groepsnaam Krethi en de Plethi, een bijbelse naam voor een keurbende. In die tijd
waren het vooral Khoi (Hottentotten) die als huursoldaat dienden. Toch kan hiertegen
ingebracht worden dat ze de moslems (ook niet-blank) wel met name noemt: de
priester Abdol en de winkeliers Francias en Lysje. Waarschijnlijk heeft dat aangeven
van onpersoonlijke groepsnamen dan ook eerder met standsverschil dan met kleur
te maken.
Het gedicht De Stellenbossche inwoners is dus een zeer persoonlijk portret van
Stellenbosch in 1841, geschreven door een inwoonster van Stellenbosch. Voor wie
ze het schreef is onbekend. Het gedicht is nooit gepubliceerd en kan slechts als
manuscript gecirculeerd hebben. Juist omdat het zo lokaal en zo persoonlijk is, kan
het nooit buiten de grenzen van Stellenbosch gefungeerd hebben als informatiebron
over Stellenbosch, zoals bijvoorbeeld Nederland door Nederlanders geschetst wel
een ruimer bereik had. In haar gedicht komt ‘de kopieerlust des dagelijkschen levens’
wel heel bijzonder naar voren. Volgens Potgieter was het de laagste vorm van kunst
als die kopieerlust in de beschrijving bleef steken. Moralisering was nodig om het
genre meer verheven te maken.(26) Of Camijn Potgieter kende is onbekend, maar dat
het gedicht vol moraliseringen staat mag blijken uit bovenstaande aanhalingen.
In een beschrijving van een dorp of maatschappij met het hoogste beginnen en met
het laagste eindigen komt bijvoorbeeld ook voor in het typologische boek Korte en
eenvoudige beschrijving van de voornaamste standen, beroepen, bedrijven en
bezigheden in de menschelijke maatschappij (1843). Daar begint men met de koning
en eindigt met de meid en de min.(27) Camijn doet hetzelfde, want ze begint het gedicht
met de Drostdij en eindigt met de gevangenis.
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Tot slot. In de receptie van dit gedicht wordt er laatdunkend over gesproken. Tot
vervelens toe wordt het herhaald: ‘die rympie’, ‘die rympies van Camijn’, ‘Hoewel
die versies niks meer as rymelary is nie’ etc.(28) Dat negatieve heeft Camijn door haar
laatste regels van het gedicht zelf een beetje in de hand gewerkt. Noemt ze immers
het gedicht daar niet een ‘ganse klugt’ en ‘laf gerymel’? Vrijwel niemand zag daardoor
dat ze hier een bekende retorische truc uithaalde: door het eigen werk als onbelangrijk
voor te stellen kon ze haar rondwandeling stoppen. Niemand merkte daardoor op dat
ze met haar beschrijving van Stellenbosch goed op de hoogte was van oude en nieuwe
tradities.

Kunstwerken
Petronella Camijn schreef niet alleen verzen en verhalen, maar was verder ook
kunstzinnig bezig. Er zijn een aantal plakschilderijen van haar bekend die
uitbeeldingen zijn van haar directe leefomgeving. Deze collages van riet, twijgjes,
boombast, zaden en gedroogd gras, aangevuld met uitgeknipte en ingekleurde
figuurtjes, hebben ook nu nog cultuurhistorische waarde. Ze geven een nauwkeurig
beeld van gebouwen die onherkenbaar veranderd zijn (de MoederKerk en de oude
Drostdy in Stellenbosch) of van gebouwen als de Poyton and Words Library and
Reading Room die verdwenen zijn.(29) Op de prent van deze leeskamer heeft ze vooral
lezende vrouwen afgebeeld, maar hij is opgedragen aan haar neef Lambertus Faure:
Ter gedagtenis aan mijn dierbare Lambertus Faure, die tot in de laatste Oogenblikken
de Lieveling van mijn hart zal zijn. P.S. Camijn geb. Faure.
Voor een ander familielid, haar neef Abraham Korsten, maakte ze ook een schilderij
van zijn ouderlijk huis, het Skuinshuis van zijn vader P. Korsten en moeder Susanna
Korsten-Faure: De Residentie van den Weledelen Heer P. Korsten, in het Dorp
Stellenbosch, als een herinnering aan het Ouderenhuis ter Gedagtenis opgedraagen
aan Zijnen derde Zoon Abraham, door zijn hartelijk Liefhebbende Tante en
doopgetuige P.B. Faure Wed. Camijn 1855.
Van Camijn zijn nog meer schilderijen bekend, o.a. een van Bien Content (Wel
tevreden), het tweede huis van haar oom Pieter Korsten in Gordonsbaai, ‘An African
Cottage near Stellenbosch’ en een uitbeelding van de pastorie La Gratitude in
Dorpstraat waar haar vriendin Mrs. Robinson woonde. Camijn onderwees tenslotte
een mevrouw Anderson in deze ‘collagekunst’.(30)

Andere Afrikaanse schrijfsters in het Nederlands (1652-1925)
Petronella Camijn was niet de enige Nederlandse vrouwenschrijver in Zuid-Afrika.
In de Hortus Botanicus van Stellenbosch vond ik bijvoorbeeld tijdens een wandeling
vanachter mijn tweelingwandelwagen het volgende gedicht, op een tafeltje van
grauwe leisteen:
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Graft-dicht
Hier rust in 't stof des doods mijn teergeliefde spruijten
Aan 't hart van mynen Echtgenoot
Tot eens ook d' eige serk me met hen sal besluijten
in d'arm die ons natuur ontsloot
De nacht des grafs klaart op, niet altijd is het donker
Door WEDERZIEN in EEUWIGHEID
De godsdienst is de star wiens helder licht gevlonker
Myn Hoop de hoogste vreugd bereid

Wie die dichteres geweest is? Een groot vraagteken. De grafsteen komt van het
landgoed Rustenburg dat in 1683 aan Roelof Pasman toegewezen werd. En na hem
kwam Pieter Robbertsz (1699 landdrost van Stellenbosch); en na hem Jacob Eksteen
(1813) en na hem Arend Brink en na hem Pieter Lourens Cloete.(31) Gezien het
taalgebruik in het grafdicht denk ik aan een laat achttiende-, vroeg
negentiende-eeuwse, welopgevoede vrouw. Dan komt ze als mevrouw Eksteen of
mevrouw Brink of Mevrouw Cloete in aanmerking. Maar zolang we niets zeker
weten, blijft haar naam Nomen Nescio.(32)
Tot zeer onlangs gold die onwetendheid voor de meeste vroegmoderne
vrouwenschrijvers. Wat vrouwen in het verleden schreven was terra incognita. In
Nederland en Vlaanderen is die lacune nu met een reuzenklap opgeheven door het
bijna 1000 bladzijden tellende standaardwerk Met of zonder lauwerkrans: schrijvende
vrouwen uit de vroegmoderne tijd(33); in Engeland, Duitsland, Scandinavië, Frankrijk
en Amerika was men al veel eerder bezig.(34) De vrouwenschrijvers in het Nederlands
in Zuid-Afrika hebben tot nu toe een dodenkrans van vergetelheid gekregen. Ik ben
bezig ze tot leven te wekken in een Zuid-Afrikaanse Lauwerkrans, den vrouwen
gevlochten.(35) Behalve Petronella Camijn vond ik tientallen anderen.(36)
In mijn Zuid-Afrikaanse Lauwerkrans zullen veel vragen beantwoord moeten
worden, zoals: Welke vrouwen schreven? Wat schreven ze? Werd hun werk
gepubliceerd of circuleerden er eerst manuscripten? Mochten de vrouwenschrijvers
meedoen met instituties als redacties van tijdschriften? Wat was hun sociale positie?
Welke opleiding hadden ze achter de rug? Hoe stond het met de leescultuur? ‘Het is
in tusschen tyd gedaan’ zo schreef Suzanna Bosman over het schrijven aan haar
eveneens dichtende zuster. Gold dat gebrek aan vrije tijd voor alle schrijvende
vrouwen? Wat was de invloed van de kerk? Hoe was het zelfbeeld van de
vrouwenschrijvers en hoe presenteerden ze zichzelf? Was hun werk beperkt tot
bepaalde genres? Wat was de invloed van het moeder- of vaderland? De invloed van
anderstalige culturen? Waren er vrouwennetwerken?(37) Waren er geleerde vrouwen
in Zuid-Afrika van het formaat van de Nederlandse Anna Maria van Schurman
(1607-1678) die behalve Nederlands nog dertien andere talen kende?(38) Waarom zijn
deze vrouwen eigenlijk vergeten?
Zolang veel vrouwen nog schuilgaan achter een sluier van vergetelheid zijn het
vragen waar nog geen eenduidig antwoord op gegeven kan worden.
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Contrastieve grammatica's
Enkele overwegingen bij hun functie voor het
taalverwervingsonderwijs Nederlands
Emmeken van der Heijden (Bonn)
In 1997 verscheen een herziene druk van de Algemene Nederlandse Spraakkunst
(ANS). Deze spraakkunst zou als basis gaan dienen voor een aantal linguïstische
projecten, waaronder contrastieve analyses van het Nederlands met enkele andere
talen. Zo wordt er momenteel een contrastieve grammatica Frans-Nederlands aan de
Katholieke Universiteit Leuven voorbereid en een Duits-Nederlandse grammatica
aan de Universiteit van Utrecht. Contrastieve analyse vond haar oorsprong als
hulpwetenschap voor het taalverwervingsonderwijs ten tijde van het behaviorisme.
Door een vergelijking van de eerste taal (T1) met de te leren taal (tweede dan wel
vreemde taal: T2) konden fouten in de T2 voorspeld en zodoende voorkomen worden.
In daaropvolgende benaderingen werd echter aan de moedertaal een veel kleinere
rol toegekend in het taalverwervingsproces. Bovendien vormt het expliciete aanbod
van grammaticaregels sinds de grammatica-vertaalmethode een belangrijk punt van
discussie. De vraag die zich hier dan ook aandient is welke rol die ophanden zijnde
contrastieve grammatica's in het huidige NT2-onderwijs kunnen spelen. Dat ze als
hulpmiddel voor het NT2-onderwijs bedoeld zijn, is duidelijk: de contrastieve
grammatica Duits-Nederlands is opgezet als een compendium van grammaticale
verschijnselen die de Duitstalige leerder van het Nederlands veel problemen bezorgen.
Bovendien is de ANS mede bedoeld als achtergrond- en naslagwerk voor de
anderstalige leerder van het Nederlands. Op bovenstaande vraag zal aan de hand van
een korte historische uiteenzetting een antwoord geschetst worden in het eerste deel
van dit artikel. In het tweede deel ga ik in op enkele aspecten van contrastieve
grammatica's (in het vervolg CG). Ik zal daarbij laten zien dat de inrichting van een
CG beïnvloed wordt door haar functie in het taalverwervingsonderwijs.

Contrastieve grammatica en het taalverwervingsonderwijs
De Contrastieve Analyse Hypothese werd geformuleerd ten tijde van het behaviorisme
en de daarop gebaseerde audiolinguale taalmethode. Alle vormen van leren en dus
ook het leren van een T2 werden in deze theorie beschouwd als ‘habit-formation’.
Deze ‘habits’ betroffen stimulus-responserelaties. Taalgedrag werd gezien als een
response op een bepaalde stimulus en het was dan ook zaak bij het verwerven van
een nieuwe taal de juiste response te leren gebruiken als reactie op een zekere
stimulus. In het taalonderwijs werd daarvoor gebruikgemaakt van zogenoemde
‘substitution drills’, die bestonden uit de herhaling van complete, betekenisvolle
zinnen. De leerders werden op deze manier gedrild dezelfde zinnen ook in de praktijk
te gebruiken. Fouten waren in deze audio-
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linguale methode uit den boze; die konden immers tot verkeerde gewoonten leiden.
Om fouten te voorkomen werd de Contrastieve Analyse Hypothese geformuleerd.
Die stelde in haar strenge versie dat alle fouten door verschillen tussen T1 en T2
werden veroorzaakt. Met andere woorden, interferentie was de grootste boosdoener.
Men probeerde de invloed daarvan dan ook te minimaliseren door ten eerste het
gebruik van de T1 uit het onderwijs te weren, ook in zijn functie als onderwijstaal
en ten tweede door in het lesmateriaal op interferentiefouten te anticiperen. Bij dit
tweede punt speelden contrastieve analyses een belangrijke rol. Door T1 met de
doeltaal T2 te vergelijken, kon men de verschillen tussen beide talen blootleggen en
daarmee mogelijke interferentieproblemen voorspellen. Die kennis werd gebruikt
bij het ontwikkelen van lesmateriaal.
CG's kwamen in de audiolinguale methode niet expliciet in het onderwijs ter
sprake. Contrastieve analyses behoorden tot de kennis van de leraar en niet tot die
van de leerling. Grammaticaregels van de T2 werden evenmin expliciet in de les
behandeld. Die moesten inductief uit de substitution drills worden afgeleid. De
audiolinguale methode vormde daarmee in twee opzichten een duidelijke reactie op
de daarvóór heersende grammatica-vertaalmethode, waarin grammaticaregels
deductief werden aangeboden en de T1 onder andere expliciet aanwezig was in de
daarbij gegeven vertaaloefeningen.
In daaropvolgende benaderingen in het taalverwervingsonderwijs verlegde het accent
zich van de leraar naar de leerling. Onder andere onder invloed van ontwikkelingen
in de taalwetenschap na Chomskys kritiek op Skinners behavioristische visie op
taalgedrag, beschouwde men taalleren niet meer als een extern, maar als een cognitief
proces. Men ging ervan uit dat ieder mens aangeboren mentale mogelijkheden voor
taalleren bezit die in het taalleerproces verder ontwikkeld worden. Dit zogenoemde
Language Acquisition Device (LAD) was niet alleen van belang voor T1-verwerving,
maar ook voor T2-verwerving: onder invloed van de LAD verliep taalverwerving
volgens een vast patroon. In tegenstelling tot de behavioristische theorie werden
fouten in deze cognitieve benadering als onvermijdelijk gezien; ze behoorden bij een
bepaald stadium in de taalontwikkeling en konden noch moesten voorkomen worden.
Interferentie was in deze benadering dan ook niet meer de hoofdoorzaak voor fouten
in de T2. De Contrastieve Analyse Hypothese werd in haar strenge vorm niet meer
geaccepteerd en contrastieve analyses werden nog nauwelijks voor het
taalverwervingsonderwijs uitgevoerd.
Met betrekking tot het grammatica-aanbod in het taalverwervingsonderwijs vindt
men binnen de cognitieve benadering geen eenduidige stellingname. Krashen
propageerde in zijn zogenoemde ‘natuurlijke benadering’ weinig tot geen
grammaticaonderwijs, terwijl in de cognitieve code-methode juist wel werd gepleit
voor expliciet grammatica-aanbod. Die laatste opvatting was overigens niet identiek
aan de visie op grammatica zoals die bekend was uit de grammatica-vertaalmethode.
In die methode werd de volgorde waarin grammatica-regels werden behandeld
voornamelijk bepaald door linguïstische factoren. In de
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cognitieve code-methode legde men er daarentegen de nadruk op, grammatica-regels
pas aan te bieden op het moment dat de leerder zich in het daarvoor geschikte stadium
bevond. Pas als aan die voorwaarde was voldaan, had expliciete kennis kans in
impliciete kennis te worden omgezet. Met andere woorden, slechts op dat moment
zou ‘kennis van’ kunnen veranderen in ‘vaardigheid in’.
Tegenwoordig duikt de term ‘communicatieve methode’ veelvuldig op. Het is een
zeer ruime term die niet staat voor één specifieke taalmethode. Ondanks de
veelsoortigheid van de methodes die communicatief worden genoemd, kan er een
gemeenschappelijk kenmerk worden aangewezen: communicatieve methodes streven
communicatieve taalvaardigheid na. Met andere woorden, in deze methodes wordt
veel aandacht besteed aan de pragmalinguïstische kennis van een taal, zoals
taalhandelingen. Linguïstische kennis, dat wil zeggen syntactische, morfologische
en fonologische kennis, krijgt in deze benadering nauwelijks aandacht. Dit wordt
overwegend ondersteund met het argument dat het leren van de grammaticaregels
in enge zin niet leidt tot het verwerven ervan. Opvallend genoeg geldt dit argument
niet voor het verwerven van communicatieve taalvaardigheid, die immers in
communicatieve methodes wél expliciet wordt aangeboden. Een verantwoording
voor deze stellingname moet volgens mij gezocht worden in de richting zoals ik die
in Van der Heijden (1998) heb voorgesteld. Een kritische stellingname ten aanzien
van pragmalinguïstische kennis maakt deel uit van de alledaagse communicatie. Zo
reflecteren taalgebruikers op de pragmatische aspecten van hetgeen ze schrijven of
zeggen. Ze vragen zich bijvoorbeeld af of een woord of uitdrukking wel past in een
gegeven situatie en niet te formeel of informeel is. Taalgebruikers zijn zich bewust
van pragmatische aspecten van hun moedertaal, niet in eerste instantie van de
linguïstische aspecten daarvan. Pas na grammaticaonderwijs genoten te hebben,
weten ze bijvoorbeeld een subject van een object te onderscheiden. Beschouwing
van pragmatische aspecten van taal tijdens het taalverwervingsonderwijs sluit dus
aan bij reeds aanwezige kennis van de leerder. En dat heeft een positief effect want
‘(...) des te groter de overeenkomst (tussen twee kennisbestanden, EvdH), des te
groter de kans dat de nieuwe kennis in het al aanwezige kennisbestand wordt
geïntegreerd’ (Lammers 1983: 6). Bij de bespreking van de rol van CG in het huidige
taalverwervingsonderwijs kom ik hierop terug.
De verschillende extreme reacties die de traditionele grammatica-vertaalmethode
heeft opgeroepen (geen expliciet grammatica-aanbod, geen vertaaloefeningen, en
geen expliciet gebruik van T1 in het taalverwervingsonderwijs) lijken voorbij en
hebben nu plaatsgemaakt voor een (nieuwe) eclectische benadering (Beheydt &
Godin 1996). Deze benadering combineert, zoals haar naam al aangeeft, aspecten
van verschillende benaderingen en heeft op deze manier elk type leerder met zijn
eigen leerstijl wat te bieden. Beheydt & Godin wijzen erop dat er in deze huidige
benadering weer plaats is voor expliciet grammaticaonderwijs. Hoewel fel bestreden
door de communicativisten hebben onderzoek en praktijk
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immers aangetoond dat expliciet grammaticaonderwijs een positieve invloed heeft
op de snelheid waarmee een T2 verworven wordt. Bovendien blijkt de ontwikkeling
van de taalvaardigheid in ‘de’ T2 minder snel te stagneren wanneer grammaticaregels
expliciet in het taalverwervingsonderwijs aan de orde komen (Lalleman 1999). Daar
komt nog bij dat, omgekeerd, de nagenoeg volledige afwezigheid van expliciete
grammaticaregels in het taalverwervingsonderwijs niet heeft geleid tot een goede
ontwikkeling van de productieve vaardigheden van de leerders in de T2. Zo bleken
leerders van het functioneel-notionele Code Nederlands (1990) veel moeite te hebben
met het creatieve aspect van taal. Ze beheersten dan wel de versteende uitdrukkingen
die bij de bespreking van de verschillende taalhandelingen worden aangeboden, maar
konden slechts met moeite zelf uitingen construeren. De hernieuwde aandacht voor
het grammaticaonderwijs is overigens geen ode aan de traditionele
grammatica-vertaalmethode. Op de eerste plaats vat men grammatica nu niet meer
eng, maar ruim op. Naast syntactische, morfologische en fonologische kenmerken
komen ook pragmatische regels van de T2 aan bod. Op de tweede plaats realiseert
men zich nu terdege dat kennen niet direct wordt omgezet in kunnen.
Grammaticaonderwijs moet dan ook niet bestaan uit een louter opsommen van
grammaticaregels. Grammatica wordt het best in gebruik gepresenteerd, zoals in
Florijn e.a. (1994) en in Bakx e.a. (1995).
Hoewel aan de invloed van de moedertaal op het T2-verwervingsproces sinds de
opkomst van de cognitieve benadering in de literatuur weinig aandacht werd besteed,
werd daar in de praktijk toch rekening mee gehouden. Zo worden er sinds jaar en
dag aan universitaire taalcentra aparte taalcursussen Nederlands voor Duitstaligen
aangeboden. Beheydt & Godin wijzen erop dat die rol van de moedertaal nu ook
expliciet wordt erkend, zoals onder andere blijkt uit publicatie van taalmethodes voor
leerders met een specifieke moedertaal. Een van de argumenten voor deze hernieuwde
aandacht voor de contrastieve aanpak is dat onderzoek heeft aangetoond dat
T2-verwerving toch niet identiek is aan T1-verwerving, zoals men in de cognitieve
benadering veronderstelde en dat interferentie van T1 een belangrijke rol speelt in
het verwervingsproces van T2.
Beide genoemde karakteristieken van het huidige taalverwervingsonderwijs
Nederlands scheppen een gunstig klimaat voor het gebruik van CG's. Zowel
grammaticale aspecten als contrasten tussen de T1 en de T2 spelen immers weer een
rol in het huidige taalverwervingsonderwijs. CG's sluiten daarnaast aan bij het
hierboven genoemde argument voor een ander algemeen aanvaard onderdeel in het
taalverwervingsonderwijs, namelijk het expliciet bespreken van pragmatische aspecten
van de T2. Dat argument kan worden samengevat als het optimaal benutten van reeds
aanwezige kennis bij de leerder voor het verwerven van nieuwe kennis. Ook in een
CG wordt een beroep gedaan op reeds aanwezige grammaticale kennis bij de
taalleerder, namelijk die van zijn moedertaal. Door immers onderdelen van de T2
als verschillen ten opzichte van de T1 te kunnen presenteren, moet de gebruiker van
een CG op de hoogte zijn van hun equivalenten in de T1. Tot de grammaticale kennis
die een leerder heeft
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van zijn moedertaal behoren onder andere pragmatische en semantische aspecten en
daarnaast ook kennis die hem in staat stelt grammaticale zinnen in zijn eigen
moedertaal van ongrammaticale te onderscheiden. Hoewel grammaticale analyse in
enge zin meestal pas ná grammaticaonderwijs beheerst wordt, kan ieder mens immers
wel een zin in zijn moedertaal op syntactische, morfologische en fonologische
aspecten beoordelen.
De functie van CG's in het taalverwervingsonderwijs is volgens mij dan ook niet
alleen het presenteren van grammaticale contrasten tussen T1 en T2, maar tevens
het optimaal benutten van de kennis van de moedertaal in de verwerving van de
structuur van de T2. Dat wil nog niet zeggen dat élke contrastieve analyse beide
functies vervult in het taalverwervingsonderwijs. Zo zal een CG die gebruikmaakt
van een generatief grammaticamodel in zijn regelgeving en terminologie niet
aansluiten bij grammaticale kennis van de leerder. Evenmin zal een CG die alleen
syntactische constructies uit de T2 opsomt die verschillen van die in de T1, de kennis
van de T1 optimaal benutten. Hoe volgens mij een CG kan worden opgezet, wil het
de genoemde bijdragen kunnen leveren aan het taalverwervingsonderwijs, zal
uiteengezet worden in de volgende paragraaf.

Kenmerken van een CG
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan drie aspecten van CG's:
a. het object van vergelijking (tertium comparationis);
b. de rol van T1;
c. de pedagogische relevantie.

a. Tertium comparationis
Bij de opbouw van een CG zou je in eerste instantie kunnen denken aan het naast
elkaar zetten van formele middelen uit de te vergelijken talen. Pronomina en
passiefconstructies uit de ene taal tegenover pronomina en passiefconstructies uit de
andere. Het probleem met deze werkwijze is echter dat er geen structurele isomorfie
tussen talen bestaat. Zo beschikt het Nederlands over balansschikkingen en het Duits
niet. Het Duits gebruikt in plaats daarvan onderschikkende constructies, zoals die in
(2).
(1) Nauwelijks was hij ingestapt of de trein vertrok.
(2) Kaum war er eingestiegen, als der Zug schon abfuhr.

Wil men in een CG beide constructies (1) en (2) toch tegenover elkaar kunnen zetten,
dan is een object van vergelijking, een tertium comparationis, noodzakelijk. Het
object van vergelijking is in de bovenstaande voorbeeldzinnen een semantische. De
balansschikking in (1) en de onderschikkende constructie in (2) geven beide dezelfde
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situatie weer. Als tertium comparationis vinden we in veel CG's het traditionele
grammaticamodel. Zo zijn de CG Duits-Nederlands van Ten Cate e.a. (1998) en de
Engels-Nederlandse grammatica van Aarts & Wekker (1993) ingedeeld naar
woordsoorten en zinsconstructies, zoals die
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bekend zijn uit de traditionele grammatica. Daarnaast zijn natuurlijk ook andere
grammaticamodellen mogelijk als object van vergelijking. Zo zijn er verschillende
contrastieve analyses gemaakt aan de hand van het generatieve grammaticamodel.
Het generatieve model als object van vergelijking heeft tegenover het traditionele
grammaticamodel als voordeel dat het pretendeert universeel te zijn. Toch is dit
model niet geëigend als object van vergelijking in een CG voor het
taalverwervingsonderwijs. Op de eerste plaats is dat grammaticamodel nog niet af.
Niet alle grammaticale aspecten van talen zijn uit het bestaande model af te leiden
en er bestaat nog veel discussie over de voorgestelde grammaticaregels. Op de tweede
plaats is het generatieve grammaticamodel niet geschikt voor CG's zoals die nu
worden voorbereid, omdat de meeste taalleerders niet met de generatieve terminologie
en regelgeving bekend zijn. Eenzelfde soort argument is aan te voeren tegen het
traditionele grammaticamodel als object van vergelijking: niet elke taalleerder is
vertrouwd met de woordsoorten en zinsconstructies uit de traditionele grammatica.
Men moet eerst weten wat bijvoorbeeld een nomen is, voordat men zich kan
bezighouden met de verschillen en overeenkomsten tussen de nomina in het
Nederlands en die in het Duits. Aansluitend op de conclusie van de vorige paragraaf
zou ik in plaats van zo'n traditioneel model willen pleiten voor een object van
vergelijking dat een beroep doet op de kennis bij de leerder van zijn eigen moedertaal.
In die paragraaf is naar voren gekomen dat onder andere pragmatische en semantische
kennis daartoe behoort. Een taalleerder is bekend met begrippen als tijd, vraag en
modaliteit. Hij weet dat aspecten daarvan door zijn eigen moedertaal worden
uitgedrukt, ook al weet hij niet precies welke regels daaraan ten grondslag liggen.
In plaats van een generatief of traditioneel grammaticamodel stel ik dan ook een
functioneel object van vergelijking voor. Het biedt de leerder een bekend kader om
de structuur van de T2 te kunnen beschouwen en inzicht te krijgen in de verschillen
en overeenkomsten daarvan met de T1. Een niet-formele indeling van een CG is ook
voorgesteld door Robberecht & De Vos (1984) en Geenens e.a. (1984).
Voor zo'n functionele CG is ook een praktisch argument aan te voeren: een
functionele vergelijking kan verschillen aan het licht brengen die een formele
vergelijking niet oplevert. Ik zal dat aan de hand van het volgende voorbeeld
illustreren. Het voorbeeld betreft woordvolgordeverschijnselen in het Nederlands en
het Duits. In de CG Duits-Nederlands van Ten Cate e.a. (1998) worden hieraan drie
pagina's besteed. Er wordt ingegaan op de plaats van het werkwoord in hoofd- en
bijzinnen en gewezen op enkele verschillen tussen het Nederlands en het Duits met
betrekking tot de volgorde van infinitieven en participia in werkwoordsclusters. Aan
andere woordvolgordeverschillen wordt geen aandacht besteed. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat er weinig formele woordvolgordeverschillen tussen het
Nederlands en het Duits bestaan. En dat is in grote lijnen ook juist. Er bestaan echter
wel verschillen tussen beide talen wat betreft het gebruik van verschillende
woordvolgordes. Juist die zijn interessant voor de gevorderde Nederlandstalige leerder
van het Duits waarvoor deze CG geschreven is. Vergelijk daarvoor de volgende
voorbeelden.
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(3) Ken je de dochter van de groenteboer?
Die is op weg naar school door een auto aangereden.
??Die/haar heeft een auto op weg naar school aangereden.
(4) Kennst du die Tochter vom Gemüsehändler?
Sie ist auf dem Schulweg von einem Auto überfahren worden.
Die hat auf dem Schulweg ein Auto überfahren.
(5) Ken je Kerstin nog?
Die werd destijds door allen begeerd.
??Die hebben allen destijds begeerd.
(6) Kennst du Kerstin noch?
Die wurde damals von allen geliebt.
Die haben damals alle geliebt.

De voorbeelden laten zien dat de eerste zinspositie in het Nederlands niet dezelfde
functie vervult als in het Duits. Een object op die positie is in het Nederlands zeer
gemarkeerd, in het Duits hoeft dat niet het geval te zijn. Aan woordvolgordeverschillen
als deze liggen geen syntactische, maar pragmatische principes ten grondslag. Met
een regelgeving die gebruikmaakt van noties als thema en rhema, topic en comment
zijn deze contrasten duidelijk te maken. Een zuivere formele vergelijking tussen het
Nederlands en het Duits kan deze verschillen niet naar voren brengen. Immers, het
potentieel aan mogelijke woordvolgordes is in beide talen gelijk. Het is het gebruik
van deze woordvolgordes waarin beide talen van elkaar verschillen.
Hierboven zijn onder andere de begrippen semantisch, pragmalinguïstisch, functioneel
in contrast met de term formeel gebruikt. De vraag is wat precies onder deze begrippen
moet worden verstaan. Zo'n precisering is nodig, omdat ze net als het begrip
communicatie zeer ruime interpretaties kennen in de vakliteratuur.
In de contrastieve literatuur heeft men veelvuldig gebruikgemaakt van het criterium
van de vertaalequivalentie: constructies of zinnen golden als contrastparen als ze als
adequate vertaling van elkaar konden worden opgevat. In de vergelijking van (1) en
(2) heb ik gesproken van een semantisch tertium comparationis. Semantiek in de zin
van lexicale en grammaticale betekenis kan echter niet alléén tot een optimale
vertaling leiden. Context en situatie spelen daarbij een even grote rol. Wil men twee
zinnen of constructies dan ook met elkaar kunnen vergelijken, dan zou zeker ook
hiermee rekening gehouden moeten worden. Zo'n invulling van het object van
vergelijking is voorgesteld door Gürtler (1981). Zij stelt vertalingsequivalentie gelijk
aan ‘gleicher Informationswert’ en onderscheidt hierin drie niveaus: een referentieel
niveau (referentiell), een connectief niveau (konnexiell) en een van logisch gevolg
(konsequentiell). Op referentieel niveau wordt de relatie gelegd tussen taal en een
buitentalige werkelijkheid. Op dit niveau gaat het bijvoorbeeld om de weergave van
thematische rollen als agens en patiens en van tijd in talige vorm. Op het connectieve
niveau gaat het om de coherentierelaties in een tekst, zoals
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die van vooruit- en terugverwijzing. Het derde niveau betreft de relatie tot de luisteraar
of lezer. Het gaat hier om de illocutieve en perlocutieve betekenislaag, waartoe onder
andere taalhandelingen horen. Deze drie niveaus tezamen maken het functionele
tertium comparationis uit dat in dit artikel wordt bepleit. Twee uitingen zijn op grond
daarvan equivalent wanneer ze identiek zijn op referentieel, connectief niveau en het
niveau van logisch gevolg. Met een pragmalinguïstische, semantische of functionele
CG wordt hier dan ook een grammatica bedoeld die naar de onderdelen van deze
‘Informationswert’ is ingedeeld. Aan de uitdrukkingsvormen van tijd en handelingen,
aan begrippen als terug- en vooruitwijzing, thema, rhema, topic en comment worden
in zo'n grammatica aparte paragrafen besteed. Daarin komt de inhoud van deze
begrippen aan bod, evenals de formele middelen daarvoor en kunnen aan de hand
daarvan zowel de functionele als de formele verschillen tussen talen uiteengezet
worden. Zulke CG's leveren dus zowel formele als functionele informatie over talen
en doen dat in een functioneel kader om zoveel mogelijk effect te sorteren in het
taalverwervingsonderwijs.

b. De rol van T1
De CG Duits-Nederlands van Ten Cate e.a. (1998) is bedoeld als een grammatica
voor Nederlandstalige leerders van het Duits. We vinden in deze grammatica een
uitvoerige uiteenzetting van de Duitse grammatica. De Nederlandse grammatica
komt hierin niet systematisch aan bod. Op verschillen van het Duits met het
Nederlands wordt soms expliciet gewezen, vaak ook moeten ze uit de vertalingen
van de voorbeeldzinnen worden afgeleid. Omgekeerd wordt in de CG
Nederlands-Duits die op het moment wordt voorbereid aan de Universiteit van
Utrecht, de grammatica van het Duits niet uitvoerig behandeld. De contrastiviteit
van deze grammatica zit 'm in de behandelde constructies: de grammatica is een
compendium van Nederlandse constructies die verschillen van het Duits en veelvuldig
leiden tot interferentieproblemen bij Duitstalige leerders van het Nederlands.
De in dit artikel tot nu toe gegeven argumenten voor het gebruik van CG's in het
taalverwervingsonderwijs geven echter aanleiding tot de gedachte dat ook de T1
expliciet in een CG besproken zou moeten worden. Er is op gewezen dat een CG
gebruikt zou kunnen worden om de grammaticale kennis van de moedertaal optimaal
te benutten in het taalverwervingsproces. Wil op die kennis voortgebouwd kunnen
worden, dan is daarvoor mijns inziens een expliciete behandeling van het systeem
van de moedertaal heel zinvol. Wordt een integreren van ‘de nieuwe kennis in het
al aanwezige kennisbestand’ (Lammers 1983: 6) immers niet ernstig bemoeilijkt
wanneer over het laatste alleen wordt meegedeeld dat het anders is dan in de T2?
Met andere woorden, de expliciete behandeling van grammaticale aspecten, waarvan
onderzoek en praktijk het nut toch hebben aangetoond, moet niet alleen eenzijdig de
grammatica van de T2, maar ook die van de T1 betreffen. Een contrast is pas duidelijk
wanneer men weet hoe het in systeem A én in systeem B functioneert. Het volgende
voorbeeld illustreert dat. In de contrastieve Duitse grammatica van Ten Cate e.a.
(1998: 86) wordt een
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paragraaf besteed aan het preteritum. Slechts één verschil in het gebruik van deze
tijdsvorm tussen het Duits en het Nederlands wordt expliciet genoemd: ‘Nach
Hörfunk- und Fernsehsendungen wird im Deutschen gewöhnlich das Präteritum
verwendet, wo im Niederländischen das Perfekt gebräuchlicher ist.’ De Nederlandse
gebruiker van deze grammatica zou hieruit kunnen concluderen dat het gebruik van
het preteritum in beide talen verder identiek is. Maar waarom is dan van de gegeven
Duitse voorbeeldzinnen zowel een Nederlandse vertaling met een imperfectum als
een met een perfectum mogelijk?
(7) Vorige Woche war ich noch auf der Watteninsel Terschelling.
(7a) Vorige week was ik nog op het Waddeneiland Terschelling.
(7b) Vorige week ben ik nog op het Waddeneiland Terschelling geweest.
(8) Goethe wurde am 28. August 1749 in Frankfurt am Main geboren.
(8a) Goethe werd op 28 augustus 1749 in Frankfurt am Main geboren.
(8b) Goethe is op 28 augustus 1749 in Frankfurt am Main geboren.

In een CG die alleen de grammatica van het Duits beschrijft, blijven dit soort
verschillen en overeenkomsten onbesproken. In een CG daarentegen, waarin ook de
T1 aan de orde wordt gesteld, komen die expliciet aan bod. Daarin wordt bijvoorbeeld
de functie van het perfectum en het imperfectum in het Duits én het Nederlands
behandeld en biedt zo de leerder een hulpmiddel om interferentiefouten te voorkomen
of verbeteren, zeker wanneer T1 en T2 een grote verwantschap vertonen. Voor het
onderdeel tempus zou zo'n CG gebruik kunnen maken van de noties die Robberecht
& De Vos (1984) in hun contrastieve onderzoek naar onder andere tijdsvormen in
het Engels, Frans en Nederlands hebben voorgesteld: verhalend vs. besprekend,
bepaald vs. onbepaald en actueel vs. niet-actueel. Deze noties zouden als tertium
comparationis kunnen dienen, aan de hand waarvan tijdsvormen als perfectum en
imperfectum in het Nederlands en het Duits met elkaar vergeleken kunnen worden.
Een ander argument voor een behandeling van T1 in een CG is dat niet alleen
verschillen maar ook overeenkomsten tussen twee talen tot interferentiefouten leiden.
Een Duits woord of Duitse constructie kan een Nederlandstalige leerder zo Nederlands
in de oren klinken, dat hij dat woord of die constructie liever vermijdt. Hoewel zo'n
vermijdingsstrategie een effectieve strategie is, zou die toch in de loop van het
taalverwervingsproces steeds minder moeten worden ingezet, vooral wanneer een
gevorderd beheersingsniveau in de T2 wordt nagestreefd en bereikt. Mijn ervaring
in het taalverwervingsonderwijs heeft laten zien dat de actieve beheersing van dit
soort overeenkomsten wordt vergroot wanneer die expliciet in de les aan bod komen.
Een CG die zowel voor T2 als voor T1 plaats inruimt, biedt daartoe een mogelijkheid.
Tot slot wil ik er nog op wijzen dat veel verschillen tussen talen pas aan het licht
komen in contrast met andere talen. Van veel eigenaardigheden in een taal wordt
men zich pas bewust wanneer duidelijk wordt dat een andere taal die eigenaardigheden
niet kent.
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c. Een pedagogische grammatica?
De CG's van Aarts & Wekker (1993) en die van Ten Cate e.a (1998) zijn bedoeld
voor gebruik in het taalverwervingsonderwijs. Ze zijn daarmee nog geen pedagogische
grammatica's in strikte zin. Geen psychologische, pedagogische of didactische criteria,
maar linguïstische liggen immers aan de indeling van deze grammatica's ten grondslag.
Zo worden in de opeenvolgende hoofdstukken de verschillende woordsoorten,
woordgroepen en enkele constructies behandeld. In de opzet van deze grammatica's
is geen rekening gehouden met de volgorde waarin verschillende grammaticale
entiteiten worden verworven. Onder a. heb ik voorgesteld CG's naar functionele
criteria op te zetten. Zo'n CG komt meer in de richting van een pedagogische
grammatica. Op de eerste plaats omdat in zo'n opzet het doel van het
taalverwervingsonderwijs weerspiegeld wordt. Taal wordt daarin behandeld als een
communicatief verschijnsel en niet als een geestesfenomeen zoals die voor de meeste
linguïsten gedefinieerd is. Op de tweede plaats ben ik voor de expliciete behandeling
van pragmalinguïstische kenmerken in het taalverwervingsonderwijs van een
psychologisch argument uitgegaan, namelijk verwerven als het aansluiten van nieuwe
kennis bij reeds bestaande kennis. Zo'n CG kan echter toch nog geen pedagogische
grammatica genoemd worden. Daarvoor is nog te weinig bekend over hoe
taalverwerving precies plaatsvindt en vooral in welke volgorde de verschillende
functionele noties worden aangeleerd. Net als de grammatica's van Aarts & Wekker
en Ten Cate e.a. zal dus ook een functioneel opgezette CG voornamelijk fungeren
als naslagwerk in het taalverwervingsonderwijs. In tegenstelling tot beide grammatica's
zal die echter, wanneer mijn argumenten voor een communicatieve opzet juist blijken
te zijn, meer bruikbare grammaticale informatie leveren voor zowel de docent als de
leerder, informatie die een positief effect heeft op het taalverwervingsproces.
Bovendien geeft een functionele contrastieve grammatica ook informatie die voor
vertalers heel zinvol is. Zij zijn immers gebaat bij een grammatica die ingaat op
tekststructuren en begrippen als thema en rhema en hebben minder aan een
grammatica die alleen de structuur van geïsoleerde zinnen behandelt. Hoewel de hier
beschreven CG's zelf geen pedagogische grammatica's zijn, kunnen ze natuurlijk wel
heel goed gebruikt worden bij het ontwikkelen van nieuw lesmateriaal. In dat opzicht
vervullen CG's dezelfde functie als de contrastieve analyses ten tijde van het
behaviorisme.
De volgende vraag is wanneer CG's in het taalverwervingsonderwijs gebruikt
zouden kunnen worden. Ik heb er in de subparagrafen op gewezen dat een CG
genuanceerde verschillen tussen T1 en T2 naar voren kan brengen. Door middel van
een contrastieve analyse kunnen finesses van de T2 naar voren gebracht worden, die
anders verborgen zouden kunnen blijven. CG's zijn daarmee mijns inziens vooral
van belang voor gevorderde leerders die een hoog actief beheersingsniveau in de T2
nastreven. Daarbij valt vooral te denken aan de universitaire doelgroep, studenten
Nederlands in het buitenland bijvoorbeeld. Zij zullen het Nederlands op academisch
niveau moeten beheersen, willen zij het doctoraalexamen in de neerlandistiek kunnen
afleggen en werkzaam kunnen zijn in een functie op dat gebied.
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Conclusie
Ik heb in dit artikel enkele aspecten van CG's de revue laten passeren. Aanleiding
daarvoor waren twee contrastieve grammatica's die momenteel aan de universiteit
van Utrecht, respectievelijk de universiteit van Leuven worden voorbereid. CG's
passen uitstekend binnen het huidige taalverwervingsonderwijs Nederlands dat weer
oog heeft voor contrasten tussen T1 en T2 en behandeling van grammaticaregels niet
schuwt. Ik heb verder laten zien dat een CG gebruikt kan worden om kennis bij de
leerder van zijn eigen moedertaal optimaal te benutten bij het verwerven van de
structuur van T2. Eenzelfde idee ligt mijns inziens ook ten grondslag aan de algemeen
aanvaarde behandeling van taalhandelingsaspecten tijdens T2-lessen.
Vooral met het oog op de laatstgenoemde functie heb ik gepleit voor CG's die
functioneel van opzet zijn. Semantische en pragmatische aspecten van taal zijn immers
veelal bekend bij taalleerders, ook als ze geen grammaticaonderwijs hebben genoten.
Ik heb verder laten zien dat zo'n functioneel opgezette CG verschillen tussen twee
talen naar voren kan brengen die in een formele CG impliciet zouden blijven.
Hoewel lange tijd ontkend, zijn CG's mijns inziens dan ook zeer nuttig voor het
taalverwervingsonderwijs, mits men in de opzet ervan rekening houdt met hun functie
en het louter opsommen van syntactische en morfologische contrasten vermijdt.
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Nederlandse cultuur in Europees verband
D.W. Fokkema (Universiteit Utrecht)
Na jarenlange voorbereiding zullen binnenkort vijf delen zijn verschenen in de reeks
Nederlandse cultuur in Europese context. Zij zijn het resultaat van tien jaar onderzoek,
dat gedeeltelijk tot tussentijdse publicatie in de vorm van proefschriften en
monografieën heeft geleid maar nu ook in samenvattende studies rond vier significante
momenten uit de Nederlandse geschiedenis - 1650, 1800, 1900, 1950 - voor een
groter publiek toegankelijk wordt gemaakt.
De redacteuren van deze delen, die grotendeels ook zelf als auteur optreden, zijn:
Willem Frijhoff en Marijke Spies (Bevochten Eendracht, dat de Nederlandse cultuur
omstreeks 1650 beschrijft), Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt (Blauwdrukken voor
een samenleving, dat ontwikkelingen in de Bataafse Republiek analyseert), Jan Bank
en Maarten van Buuren (Hoogtij van burgerlijke cultuur, betreffende de periode rond
1900), en Kees Schuyt en Ed Taverne (Welvaart in zwart-wit, over de jaren na de
Tweede Wereldoorlog). Er is een vijfde deel in voorbereiding, Rekenschap, onder
redactie van Frans Grijzenhout en ondergetekende, waaraan twaalf auteurs meewerken
die in de vorm van essays een aantal aspecten van de Nederlandse cultuur in Europees
verband analyseren en hun persoonlijke visie geven op de betekenis van kwesties
als democratie en tolerantie, de Europese integratie, de onderwijspolitiek, de
ruimtelijke ordening, de ontwikkeling van de kunsten en de literatuur, religiositeit
en secularisering, de positie van de vrouw, het beeld dat Nederlanders van zichzelf
hebben en dat anderen van hen hebben. Ten slotte wordt de vraag besproken of een
theoretische verklaring van het relatieve succes van het Nederlandse model mogelijk
is. In de loop van het jaar 2000 wordt het onderzoeksprogramma afgesloten. Bij het
ter perse gaan van dit artikel is deel 1 van de reeks verschenen; de overige vier delen
zullen naar verwachting in de loop van 2000 worden gepubliceerd. De uitgeverij Sdu
in Den Haag heeft in september 1999 een folder de wereld ingestuurd waarin het
publicatieschema is vermeld.
Op verzoek van de redactie van Neerlandica extra Muros wil ik graag ingaan op
de ontstaansgeschiedenis van het onderzoeksprogramma, de wetenschappelijke
vragen die leidraad bij het onderzoek zijn geweest, de interdisciplinaire samenwerking
die noodzakelijk was, en het afsluitende congres in 2001.

Vragen
Vrijwel alle onderzoekers die zich bezighouden met literatuur en met
cultuurgeschiedenis hebben momenten waarop zij zich de vraag stellen van de
relevantie van hun vak. Maatschappelijke betrokkenheid is niet hetzelfde als
wetenschappelijk belang, maar de vraag naar de relatie tussen cultuur in de beperkte
betekenis van kunsten en wetenschappen en cultuur in de brede betekenis van
menselijk gedrag roept tal van wetenschappelijke vragen op. Het wetenschappelijke
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onderzoek dat hieruit voortvloeit kan een maatschappelijke motivering hebben,
zonder dat de kwaliteit van het onderzoek erdoor behoeft te worden aangetast. De
opstellers van het oorspronkelijke onderzoeksprogramma waren vooral geïnteresseerd
in het sociale belang van ‘cultuur’: de betekenis van deelname aan culturele
activiteiten voor het welzijn van sociale groeperingen en voor hun welvaart in
economische zin. Wat zijn de condities waaronder culturele activiteiten een sociale
betekenis kunnen hebben? De lijn die kunst met maatschappelijk belang verbindt is
lang niet altijd zichtbaar. Dat een nieuwe roman een bijdrage aan een verhoging van
de welvaart zou kunnen leveren is een lachwekkende gedachte. Zelfs het belang van
het fundamentele wetenschappelijke onderzoek is jarenlang miskend. Anderzijds
wordt meestal wel aangenomen dat goed onderwijs een eerste voorwaarde is voor
economische groei en is er een hardnekkige theorie dat het calvinisme de accumulatie
van kapitaal en daardoor handel en welvaart heeft bevorderd. De betekenis van de
factor ‘cultuur’ voor een samenleving is door vraagtekens omgeven, maar juist
daardoor een enorme wetenschappelijke uitdaging.
Politieke omstandigheden kwamen de geboorte van het prioriteitsprogramma
‘Nederlandse cultuur in Europese context’ te hulp. De Europese eenwording heeft
ook bij politici aandacht gewekt voor het belang van ‘cultuur’. Zij vragen zich af
wat er in de toekomst met de Nederlandse taal gaat gebeuren, en in hoeverre er een
band is tussen taal en cultuur. Loopt wellicht de Nederlandse cultuur gevaar te worden
fijngemalen tussen de aspiraties van de grote buurlanden of te worden verdrongen
door producten van de Angelsaksische cultuurindustrie? Na terugkeer van een
succesvolle top van Europese regeringsleiders in Hannover op 27 juni 1988 gaf de
toenmalige minister-president Lubbers uiting aan zijn bezorgdheid. De economische
eenwording was weliswaar dichterbij gebracht, maar hij vroeg zich af wat de gevolgen
op cultureel gebied zouden zijn.
Vermoedend dat het tij gunstig was heb ik als voorzitter van de NWO Stichting
Literatuurwetenschap in de zomer van 1988 het initiatief genomen voor overleg met
andere stichtingen op het gebied van de geestes- en de maatschappijwetenschappen
om tot een interdisciplinair onderzoeksprogramma te komen dat al spoedig de naam
‘Nederlandse cultuur in Europese context’ kreeg. Bij de eerste belangrijke vergadering
moest ik echter vanwege vakantie verstek laten gaan. Mijn rol werd overgenomen
door prof. dr. P.W.M. de Meijer, die kort daarop rector van de Universiteit van
Amsterdam zou worden en wiens overtuigingskracht waarschijnlijk sterker was dan
de mijne geweest zou zijn. Er werd een stuurgroep gevormd die een aanvraag voor
een prioriteitsprogramma bij NWO heeft ingediend, en die na de definitieve
goedkeuring van het programma in 1990 in enigszins gewijzigde samenstelling de
leiding van het programma op zich heeft genomen. Het programma ontving van
NWO een genereuze subsidie voor een periode van negen jaar.
In de loop van 1991 heeft de stuurgroep via open werving een
secretaris/bureauredacteur en acht redacteuren aangesteld. De redacteuren van de
vier ‘ijkpunten’ zijn aan het begin van dit artikel vermeld. Aan de hand van de in het
prioriteitsprogramma geschetste onderzoeksopzet, waarin de redacteuren wel

Neerlandica extra Muros. Jaargang 2000

35
enkele creatieve veranderingen hebben aangebracht, werd vervolgens een betrekkelijk
groot aantal onderzoekers-in-opleiding en postdocs geworven om specifieke vragen
te beantwoorden. De voornaamste resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in
de reeks ‘Nederlandse cultuur in Europese context; monografieën en studies’, waarin
op dit moment zeventien delen zijn verschenen, terwijl nog verscheidene boeken
verwacht kunnen worden. Deze zg. ‘lange reeks’ verschijnt eveneens bij Sdu.

Cultuur
De onderwerpen die in deze ‘monografieën en studies’ aan de orde zijn gesteld
betreffen onder meer de boekgeschiedenis, de standaardisatie van het Nederlands,
de rooms-katholieke en protestantse spiritualiteit, het zelfbeeld van de Nederlanders
en het beeld dat zij van anderen hebben, de herinnering aan de vervolging van de
Joden, het gemengde huwelijk, ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderwijs,
de opkomst van het gespecialiseerde tijdschrift, de invloed van esthetische theorieën.
Het lijkt een disparate verzameling van onderwerpen maar zij wordt bijeengehouden
door een bepaalde opvatting van cultuur die ik, op persoonlijke titel, in drie stappen
zou willen formuleren. (1) Cultuur wordt geproduceerd en geconsumeerd door mensen
die met behulp van of naar aanleiding van culturele objecten met elkaar in gesprek
zijn. Cultuur ligt dan ook niet besloten in een aan te wijzen reeks van objecten, maar
in de omgang met die objecten. Scherp gesteld: het gaat niet om het culturele erfgoed
als zodanig, maar om de betekenis die eraan kan worden toegekend. Cultuur is niet
te reduceren tot objecten, maar wordt onderwezen en geleerd, getoond en ervaren.
(2) De nadruk op de omgang met culturele objecten leidt naar de bestudering van
conventies. In navolging van David Lewis wordt een conventie opgevat als een
stilzwijgende of expliciete afspraak met behulp waarvan mensen hun gedrag, reacties
en oordelen coördineren. Een cultuur kan worden beschreven als een systeem van
conventies. Daarbij dient steeds in het oog te worden gehouden dat er meer en minder
stringente conventies zijn, dat er sancties bestaan op de handhaving van sommige
conventies (die in wetten en verordeningen kunnen zijn vastgelegd), en vooral ook
dat de sociale groepering die een bepaalde conventie in acht neemt meer of minder
omvangrijk kan zijn. (3) De opvatting van cultuur als een systeem van conventies is
van toepassing zowel op het brede, antropologische als het beperkte,
intellectueel-esthetische begrip van cultuur. Hiermee wordt de theoretische scheiding
tussen de twee cultuurbegrippen in feite ongedaan gemaakt. Die scheiding levert ook
meer problemen op dan zij oplost, want de tussenvormen zijn legio. Dit blijkt ook
uit de onderwerpen die in de ‘lange reeks’ zijn behandeld. Behoren de standaardisatie
van het Nederlands, de religiositeit, de vorming van een zelfbeeld, de formulering
van politieke idealen enzovoort nu tot het brede of het smalle begrip ‘cultuur’?
Ik zou het normatieve karakter van het smalle cultuurbegrip niet als criterium ter
onderscheiding van het brede cultuurbegrip willen hanteren. Ik ontken niet

Neerlandica extra Muros. Jaargang 2000

36
dat bepaalde objecten (inclusief maatschappelijke organisatievormen en instituties)
door meer mensen waardevol worden geacht dan andere objecten, maar die waardering
geldt zaken die traditioneel tot zowel de cultuur in de brede betekenis als cultuur in
engere zin worden gerekend. Om misverstand te voorkomen wil ik hieraan toevoegen
dat bij de waardering van culturele objecten niet uitsluitend het principe geldt dat de
meeste stemmen beslissen. Dikwijls is er een getrapte waardering, waarbij een kleine
groep experts kan bepalen wat zij waardevol acht, omdat zij het vertrouwen heeft
van een grotere gemeenschap.
De wetenschappelijke vragen die in het kader van het prioriteitsprogramma gesteld
zijn, hebben in veel gevallen een sociologische component: wat waren de
getalsverhoudingen tussen de protestanten en katholieken in het Nederland van de
zeventiende eeuw en op welke wijze wisten de protestanten zich van een dominante
positie te verzekeren? In hoeverre waren literatuur en beeldende kunst een middel
ter versterking van de sociale cohesie, of een uitdrukking daarvan? De organisatie
en toegankelijkheid van het onderwijs is ook een thema dat veel aandacht krijgt. De
ontwikkeling van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden naar een Europese
Unie, waarin Nederland slechts een bescheiden rol kan spelen en zich in velerlei
opzicht aan de grote buurlanden moet aanpassen, impliceert een perspectief dat met
de term ‘schaalvergroting’ kan worden aangeduid maar waarvan de consequenties
moeilijk te overzien zijn. Toen minister Hermans zich in juni 1999 over het onderzoek
liet voorlichten, interesseerde hem met name het thema van de schaalvergroting, die
niet alleen een gevolg van politieke en economische ontwikkeling is, maar ook een
resultaat van de informatie- en communicatietechnologie.
Bij de beantwoording van de vele vragen die gesteld zijn bleek interdisciplinaire
samenwerking een eerste vereiste, maar wel steeds op basis van grondige expertise
in het eigen vak. Ook ben ik ervan overtuigd dat het verstandig is geweest om de
historische component te benadrukken, de langetermijnontwikkeling. In
driehonderdvijftig jaar is meer veranderd dan men zich doorgaans realiseert. Maar
men zal ook verrast worden door zaken die hetzelfde zijn gebleven: bij voorbeeld
de inzameling van geld ten behoeve van slachtoffers van vervolging in verre landen
was in de zeventiende eeuw even gewoon als nu.

Congres
In het najaar van 2001 beogen wij een congres te beleggen waarop de gepubliceerde
resultaten van het onderzoek zullen worden besproken en beoordeeld. Hoewel de
omvang van dit congres gelimiteerd zal zijn, wil ik lezers van dit artikel graag
oproepen hun belangstelling ervoor kenbaar te maken. Juist degenen die zowel
Nederland alsook het buitenland kennen en daardoor over de nodige kritische afstand
beschikken, zouden aan de evaluatie van de resultaten kunnen bijdragen.
Belangstellenden kunnen zich melden bij drs. H.J.W. Nap, NWO
(Geesteswetenschappen), postbus 93138, 2509 AC Den Haag.
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Bron voor neerlandici: Bibliografie van de Nederlandse Taal- en
Literatuurwetenschap
Annuska Graver (Amsterdam)
In de Haagse vestiging van NIWI, het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke
Informatiediensten, wordt al sinds 1970 gewerkt aan de Bibliografie van de
Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL). Samen met het Bureau voor
de Bibliografie van de Neerlandistiek te Brussel wordt ieder jaar een boekdeel
gepubliceerd met de titels die in een bepaald jaar zijn verschenen of in herdruk zijn
verschenen. De BNTL wordt aangevuld met de Bibliografie van de Friese Taal- en
Literatuurwetenschap (BFTL), die wordt gemaakt door de Fryske Akademy en het
Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum.

Secundaire literatuur
De BNTL bevat bibliografische gegevens van boeken, tijdschriften en artikelen op
het gebied van de Nederlandse en de Friese taal- en literatuurwetenschap. Naast
Nederlandstalige titels worden ook anderstalige buitenlandse publicaties opgenomen.
Voor de BNTL wordt zowel lopend als retrospectief materiaal bekeken. De
doelstelling van de BNTL is een bibliografie waarin secundaire publicaties op het
gebied van Nederlandse taal- en literatuurwetenschap worden geregistreerd. De
redactie van de BNTL stelt het opnamebeleid vast en streeft daarbij naar volledigheid.
Een kwaliteitsoordeel door de redactie over de opgenomen publicaties wordt in
principe uitgesloten.
In de BNTL kan men dus secundaire literatuur vinden over de Nederlandse en
Friese taal- en literatuurwetenschap. Publicaties die voornamelijk aankondigend of
mededelend van aard zijn, worden niet opgenomen. Zowel naar de inhoud (1) als
naar de verschijningsvorm (2) van publicaties is opname in de BNTL begrensd.

Ad1: naar de inhoud
Publicaties over Nederlandse taalkunde, inclusief haar regionale vormen, worden
opgenomen. Daarnaast komen interdisciplinair gerichte publicaties voor opname in
de BNTL in aanmerking indien een publicatie bijdraagt aan de Nederlandse
taalwetenschap.
Publicaties over Nederlandse letterkunde worden opgenomen, evenals titels die
populaire literatuur als onderwerp hebben en binnen de neerlandistiek een rol spelen,
zoals streekliteratuur of jeugdliteratuur. Ook voor de letterkunde geldt dat
interdisciplinaire publicaties opgenomen worden in de BNTL als de inhoud van
toepassing is op de Nederlandse letterkunde. Daarnaast worden tekstedities
opgenomen, mits het geen schooledities betreft.
Publicaties op het gebied van de didactiek van het Nederlands die meer bevatten
dan lesadviezen, worden opgenomen in de BNTL. Interessant voor de
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neerlandicus extra muros is opname van titels die Nederlands als tweede en/of
vreemde taal als onderwerp hebben. Leerboeken en methodes Nederlands voor
buitenlanders vallen daar ook onder. Voor wat betreft de frisistiek worden
schoolboeken Friese taal- en letterkunde, zowel voor het lager als het voortgezet
onderwijs, opgenomen.

Ad2: naar de verschijningsvorm
De BNTL vermeldt in ieder geval zelfstandig verschenen publicaties. Periodieke
publicaties en seriewerken worden opgenomen indien ze voor de eerste maal
verschijnen of wanneer ze ophouden te verschijnen.
Voor niet-zelfstandig verschenen publicaties geldt dat over het algemeen onderdelen
van monografieën, publicaties in bundels, publicaties in periodieken (met uitzondering
van dag- en weekbladen) met een minimumgrens van 150 woorden worden
opgenomen in de BNTL.
Sinds 1993 zijn alle verschenen titels in de BNTL beschreven op de eerste
verschijningsvorm. Mocht een publicatie daarna in een uitgebreide of herziene uitgave
verschijnen, dan wordt deze laatste als uitgangspunt genomen voor de beschrijving.
In de annotatie vindt men dan de drukgeschiedenis.

Aanlevering van publicaties
De BNTL wordt gemaakt door vakspecialisten. Er wordt gebruikgemaakt van de
collectie van de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag, waarin de sectie
neerlandistiek van NIWI zetelt. Binnen de KB is het Nederlands depot van publicaties
gevestigd. Dit levert als voordeel op dat nieuwe uitgaven direct binnen handbereik
zijn.
Uiteraard wordt ook research gedaan naar titels die via andere publicaties gevonden
worden. De extra informatie die bij een titelbeschrijving staat, komt soms na
nauwkeurig speurwerk tot stand.

Ontsluiting
Aan iedere titelbeschrijving (volgens de ISBD-regels) zijn trefwoorden en
systematische codes toegevoegd. Daarnaast wordt via een annotatie de meest
noodzakelijke bibliografische en inhoudelijke informatie verstrekt. De
trefwoordenreeks die aan iedere titel kan worden toegekend, vormt een directe toegang
tot één of meer ontsloten publicaties. Trefwoorden maken een uitgebreidere
inhoudelijke ontsluiting mogelijk dan alleen de systematische codering. De annotatie
kan bestaan uit de vermelding van recensies, speciale drukken, drukgeschiedenis of
informatie over bijvoorbeeld lezingen en proefschriften.
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De systematiek binnen de BNTL is gevormd door verschillende ordeningsprincipes,
namelijk vorm, inhoud, tijd en plaats. De opbouw van een systematische code is
hierdoor zodanig dat de eerste decimaal steeds de grotere categorie omvat, terwijl
de laatste decimaal steeds de meest bijzondere aanduidt. Publicaties kunnen bij meer
dan één decimale codering worden ingedeeld.
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Gebruik
De BNTL wordt gebruikt door wetenschappers, docenten en studenten neerlandistiek,
maar ook belangstellenden in de niet-wetenschappelijke sfeer raadplegen de BNTL.
Uit onderzoek is gebleken dat men de BNTL een handig hulpmiddel vindt voor het
verkrijgen van inzicht in een bepaald onderwerp binnen de neerlandistiek. Daarnaast
speelt verificatie en controle van bibliografische gegevens een belangrijke rol bij het
gebruik van de BNTL.
Het gebruik van de elektronische BNTL is flink gestegen in de afgelopen jaren.
In 1997 bedroeg het aantal sessies binnen de elektronische BNTL 14 111. In 1998
was dat 21 619, een toename van 53,2%.

De gedrukte BNTL
De gedrukte BNTL verschijnt 1x per jaar. Iedere drie jaar verschijnt een cumulatief
deel, waarin ook de voorgaande twee jaardelen zijn ondergebracht. De gedrukte delen
zijn nog steeds een veel geraadpleegde bron op de studiezalen van bibliotheken,
ondanks de ruimte die de jaardelen innemen. De perioden 1940-1945 en 1960-1997
zijn in gedrukte vorm raadpleegbaar. Zo juist is het cumulatiedeel 1996-1998
verschenen.
De gedrukte versie van de BNTL bestaat uit diverse registers:
- Lijst van afkortingen: sommige periodieke publicaties die in de BNTL vermeld
staan, zijn afgekort. De volledige titels zijn opgenomen in een lijst.
- Systematisch gedeelte: het grootste gedeelte van de BNTL bevat
titelbeschrijvingen van boeken en artikelen, inclusief annotaties. De titels zijn
ingedeeld volgens een bepaalde systematiek die in de handleiding van de BNTL
is te vinden. Aan de hand van deze systematiek kan de gebruiker nagaan hoe
de verschillende onderdelen van de Nederlandse taal- en letterkunde geordend
zijn en hoever de onderverdeling van de afzonderlijke rubrieken gaat.
- Onderwerpenregister: dit register is, naast het systematische gedeelte, een goede
ingang tot de bibliografie. Via systematische codes wordt vanuit dit register
naar bibliografische beschrijvingen in het systematische gedeelte verwezen.
- Personenregister: hierin zijn vermeld de auteurs van de in het systematische
gedeelte opgenomen titels.

De elektronische BNTL
De elektronische versie van de BNTL bevat thans ca. 185 000 titels. Iedere week
wordt deze databank uitgebreid. De perioden 1940-1945 en 1960-1997 zijn geheel
ontsloten; deze zijn tevens in gedrukte vorm verkrijgbaar. De perioden 1946-1959
en 1998-1999 zijn in bewerking. Sinds kort is het mogelijk om gevonden titels te
downloaden naar de eigen e-mailbox. Er kan daarbij worden gekozen voor een korte
titelpresentatie of een uitgebreide titelbeschrijving.
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Een van de grootste voordelen van de elektronische BNTL is dat het zoeken in de
bibliografie veel eenvoudiger gaat. Zoeken kan men op alle woorden, titelwoorden,
trefwoord, (mos) micro-ontsluiting, toelichting trefwoorden, systematische code,
auteur, nummer, taalcode, landcode, update datum. Scannen kan ook, op alle
bovengenoemde velden; men komt dan in de index van de BNTL terecht. Men kan
zien hoe vaak een term een treffer oplevert.
Om het zoeken in de BNTL te vergemakkelijken kan gebruikgemaakt worden van
een eenvoudige zoekfunctie en een expert-functie. Deze laatste is bedoeld voor
gecompliceerdere zoekacties en voor de ervaren gebruiker van de BNTL.

Docenten extra muros
Sinds 1 februari 1998 bestaat de mogelijkheid voor neerlandici in het buitenland om
on line de BNTL te raadplegen. De elektronische BNTL kan worden geraadpleegd
via kanalen van de hostorganisatie PICA. De Nederlandse Taalunie heeft een kanaal
ten behoeve van de neerlandici extra muros beschikbaar gesteld. Inmiddels zijn er
meer dan 100 docenten extra muros geregistreerd die een abonnement op de
elektronische BNTL hebben aangevraagd. Iedereen die zich buiten Nederland en
Vlaanderen bezighoudt met de bestudering of het onderwijs van de Nederlandse taalen letterkunde kan (in principe) toegang krijgen tot de elektronische versie van de
BNTL. Toegang wordt op persoonlijke basis verleend door middel van het verstrekken
van gebruikersnummer en wachtwoord. Instellingen en vakgroepen krijgen als orgaan
dus geen toegang.
In oktober 1998 is door het NIWI een gebruikersonderzoek gehouden speciaal onder
de docenten extra muros. Het bleek dat de meeste docenten de BNTL voor hun werk
gebruiken. Nog niet alle docenten hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid
vanwege technische problemen of tijdgebrek. Het (relatieve) gemak en de snelheid
waarmee men de elektronische BNTL kan raadplegen, wordt als groot voordeel door
de docenten genoemd. Blijkens het onderzoek denken veel docenten in het buitenland
als eerste aan de BNTL als zij op zoek zijn naar literatuur of bibliografische gegevens.
Veel docenten bekijken de informatie vanaf het computerscherm of printen deze
vanaf het scherm. Verbetering en/of vereenvoudiging van de download-mogelijkheden
lijkt hier noodzakelijk. Er wordt over het algemeen meer, beter en sneller literatuur
gevonden met behulp van de elektronische BNTL.
De ervaringen met betrekking tot het uitvoeren van een zoekactie in de
elektronische BNTL zijn erg verschillend. Enkelen geven aan dat het moeilijk,
complex en technisch ingewikkeld is om binnen te geraken en te zoeken. Vooral de
drukte op het net geeft vaak problemen.
De interface en de ontsluiting stemmen over het algemeen tot tevredenheid, hoewel
er ook enkele kanttekeningen zijn. De technische en inhoudelijke problemen die zijn
genoemd, hebben de aandacht van NIWI. De handleiding die aan iedere nieuwe
abonnee is gestuurd, wordt door de meeste docenten als nuttig ervaren. Er zal
overigens binnenkort een nieuwe handleiding verschijnen
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en het idee van gebruikerssuggesties zal worden uitgewerkt.
Als u als neerlandicus extra muros ook toegang wilt krijgen tot de elektronische
BNTL, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij NIWI.
(Annuska.Graver@niwi.knaw.nl). De kosten hiervan worden door de Nederlandse
Taalunie gedekt (in ieder geval tot eind 2000). Toegang wordt op persoonlijke titel
verstrekt. Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheid moet u beschikken
over:
- een e-mailadres in het buitenland
- een toegang tot internet (IP)
- een PC met minimaal een 486-processor en 8 MB intern geheugen
- Netscape 4.0 (of hoger) of Microsoft Internet Explorer 3.0

Een abonnement op de gedrukte BNTL kost een instelling f 130 per jaaraflevering.
Sinds 1 januari 1999 vergoedt de Nederlandse Taalunie deze abonnementen niet
meer. Docenten neerlandistiek kunnen voor f 80 een persoonlijk abonnement krijgen.
Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI), Postbus
95180, 1090 HD Amsterdam; tel. 020-4628628, fax. 020-6639257.
e-mail: info@niwi.knaw.nl
Internet: http://www.niwi.knaw.nl
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Nederlandse cultuur ‘op het breukvlak van twee eeuwen’
Kroniek cultuur en maatschappij
Ludo Beheydt (Louvain-la-Neuve)
Op het breukvlak van twee eeuwen was de wat hoogdravende titel die de historicus
Jan Romein meegaf aan zijn magnum opus uit de jaren vijftig. Hij keek daarin met
heel veel historische distantie naar de afgelopen 19de eeuw en voorspelde voor de
20ste eeuw ‘lente en vernieuwing’, maar ook ‘herfst en aftakeling’. Aan het einde
van deze eeuw en van dit millennium heb ik de neiging om ook eens een stand van
zaken op te maken van de Nederlandse cultuur en maatschappij. Dat is geen sinecure.
Het stof van de aflopende eeuw wolkt nog belemmerend op en ik mis de afstand om
rustig te inventariseren.
Op het breukvlak van twee millennia schieten mij onwillekeurig enkele vragen
door het hoofd waar ik slechts aarzelend en zoekend op durf te antwoorden. Heeft
de cultuur der Nederlanden nog een eigen gezicht? Is er nog een toekomst voor een
Nederlandse cultuur? Wat is de status van de Nederlandstalige cultuur en maatschappij
in een mondiale context?

Samenwerking
Hoopgevend en in deze kroniek het vermelden waard is wel dat in het laatste
decennium van deze eeuw de Nederlandse en de Vlaamse regering een cultureel
verdrag hebben gesloten ‘inzake de samenwerking op het gebied van cultuur,
onderwijs en wetenschappen’ en dat de Commissie die moet toezien op de uitvoering
van dit cultureel verdrag op 27 november 1999 een veelbelovend advies heeft
uitgebracht dat het gezamenlijke optreden van Vlaanderen en Nederland in de
toekomst in betere banen moet leiden. Betekent dit nu dat we in de toekomst één
uniform cultureel beleid gaan krijgen? Hoegenaamd niet. De vaste wil om samen te
werken, betekent niet dat het cultuurbeleid uitgaat of zelfs maar wil uitgaan van een
integratiegedachte. De integratiegedachte heeft in het verleden veel kwaad bloed
gezet en tot nogal wat misverstanden geleid. Met een roep om integratie slecht je
niet ‘het ravijn tussen Essen en Roosendaal’. Integendeel! Dat is tenminste de mening
van Ludo Simons in zijn boek Antwerpen-Den Haag retour (Lannoo: Tielt - ISBN
90 209 3633 6 - f 39,50). Hij schrijft: ‘Nogal wat Nederlanders wilden misschien
wel met Vlaanderen samenwerken als hun dat goed uitkwam, maar “integratie” was
en bleef een vies woord dat alleen de weinige overtuigden in de mond wilden nemen.
Ook bij vele Vlamingen stond het woord “integratie” gelijk met de bereidheid zich
te laten “verhollandsen”, en daartoe voelde in het zopas autonoom geworden
Vlaanderen nagenoeg niemand zich geroepen. Geen integratie dus.’ Dat boek van
Simons ‘over twee volken gescheiden door dezelfde taal’ is een wat merkwaardige
bundel. Het citaat hiervoor is afkomstig uit het eindessay dat al eerder apart als boekje
gepubliceerd was en dat probeert de taalkundige,
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literaire en cultuurpolitieke dimensies van een culturele samenwerking tussen Noord
en Zuid in kaart te brengen. Dat enigszins geactualiseerde essay wordt hier
voorafgegaan door opstellen over Jan Baptist Verlooy, de eerste Groot-Nederlander,
over Frans Hendrik Mertens, een bibliothecaris uit de revolutiedagen die met zijn
hart aan de heel-Nederlandse beschaving hing, over Pieter Geyl, de promotor van
de de Groot-Nederlandse ‘stam’ en over Johan Fleerackers, de Vlaamse vader van
de Nederlandse Taalunie. De opstellen zijn heel verschillend in toon en stijl en doen
daarmee jammer genoeg afbreuk aan de bedoelde eenheid van het boek. Het polemisch
dispuut over Geyl leest heel anders dan de gelegenheidstoespraak over Mertens of
de lofrede op Johan Fleerackers. Hoewel het gedachtegoed in deze bundel mij dierbaar
is, heeft de lectuur mij niet helemaal bevredigd. Wel heb ik bewondering voor de
genuanceerde visie die Simons naadloos in het veranderend culturele denkklimaat
weet in te bedden en voor de intellectuele distantie waarmee hij discussiepunten
aanpakt. Terzijde maak ik wel nog de bedenking dat de titel van dit boek ongelukkig
gekozen is: Antwerpen - Den Haag retour doet mij net iets te veel denken aan het
Landeskundeboek Retour Amsterdam - Brussel van G. Janssens en H.J. Vannisselrooy.
Of is dat bedoeld?
Dat ‘integratie’ niet meteen de geschiktste term is om het cultuurbeleid der
Nederlanden mee te betitelen, blijkt ook overduidelijk uit de grote inventariserende
studie die Annick Schramme gepubliceerd heeft over de opbouw van het internationale
cultuurbeleid van Vlaanderen in de periode 1965-1988. Deze studie is een proefschrift
dat onder de titel Vlaanderen en zijn grote buitenland (Lannoo: Tielt - ISBN 90 209
3667 0 - 1495 BEF) de lezer wegwijs probeert te maken in het negentig meter
strekkende persoonsarchief van Johan Fleerackers, hiervoor al vermeld als één van
de geestelijke vaders van de Nederlandse Taalunie. Schramme heeft met dit boek
een zorgvuldig gedocumenteerd parcours getekend van de moeizame maar gestadige
uitbouw van het internationale cultuurbeleid van Vlaanderen. Haar verdienste is dat
ze erin slaagt zeer zichtbaar een rode draad aan te brengen in de chaotische massa
rapporten, brieven, perscommentaren en toespraken. Ze legt daarbij bijwijlen een
aandoenlijke vrees voor onvolledigheid en voor persoonlijke interpretatie aan den
dag. Zo besluit ze een omstandige opsomming van evenementen uit de naoorlogse
periode met de onbedoeld ironische opmerking: ‘Dit was maar een greep uit de
talrijke activiteiten die in het kader van het cultureel akkoord georganiseerd werden’.
Ironisch noem ik deze opmerking omdat deze studie bezwijkt onder het materiaal.
Heeft de auteur te lang in de overvloed van het archiefmateriaal gezwommen of
ontbreekt het haar aan zin voor synthese? In elk geval heeft ze te weinig hoofd- van
bijzaken gescheiden. Misschien had ze dit proefschrift niet onaangepast als boek
moeten publiceren. Meer getrimd en opgeschoond zou de studie aan kracht gewonnen
hebben. Bovendien ontbreekt hier een goed onderbouwde theoretische inleiding
waarin de centrale begrippen uit de discussie omtrent buitenlands cultuurbeleid hun
geëigende plaats en betekenis krijgen. Nu we in een era gekomen zijn van een nieuwe
richting in de geschiedwetenschap: die van de begripsgeschiedenis, waarin
kernbegrippen uit de historiografie in
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hun historische ontwikkeling worden onderzocht (zie bij voorbeeld Jan Blokker in
de Volkskrant 3.IX. 1999) voelen we een ontbrekende begripsbepaling scherper aan
als een lacune. Dat tekort wreekt zich trouwens. Het ontbreken van een expliciete
conceptualisering van het kernbegrip ‘cultuur’ bij voorbeeld maakt opmerkingen als
‘dat ze cultuur te zeer behandelen als economische grootheid’ of ‘we merken een
verruiming van het cultuurbegrip’ onduidelijk of nietszeggend. Vlaanderen en zijn
grote buitenland is mede daardoor een prematuur gepubliceerd taxonomisch overzicht
geworden: de kam had er nog eens door gemogen en de fundamenten hadden wat
steviger gemoeten. Een theoretische onderbouw op basis van Valerie Hudsons Culture
& Foreign Policy (1997) bij voorbeeld had een methodologisch steviger boek kunnen
opleveren. Toch is dit boek de meest volledige gestructureerde bron voor de studie
van het buitenlands cultuurbeleid van Vlaanderen geworden en de moedige lezer zal
merken dat dit beleid geëvolueerd is van moeizame imagovorming bij de verwerving
van de culturele autonomie, via culturele samenwerking met Nederland tot
cultuurbeleid als onderdeel van Vlaams exportbeleid.
Met de laatste ontwikkeling komen we wel heel dicht in de buurt van de
superpragmatische opvatting die een Nederlands minister ooit verwoordde als:
‘Cultuur is het glijmiddel van onze buitenlandse handel’. Of dit nu het parool moet
worden van het cultuurbeleid van de Lage Landen voor het nieuwe millennium durf
ik sterk te betwijfelen. Het stemt mij gelukkig dat het eindrapport van de Commissie
van het cultureel verdrag ook niet zulke toonzetting heeft.

Onvergelijkbaar
Het samenwerkingsverband dat wordt voorgesteld door die Commissie is veel
genuanceerder en veel breder. Toch zal dit samenwerkingsverband er in de toekomst
niet gemakkelijker op worden. Politiek, maatschappelijk en cultureel lijken Nederland
en Vlaanderen uit elkaar te drijven, ondanks toenemende Europese banden en opening
van grenzen. Die indruk krijg ik tenminste als ik recente inhoudelijk diepgravender
studies naast elkaar leg over Nederland en Vlaanderen.
Voor Nederland heb ik het dan over Een land van kleine gebaren (SUN: Nijmegen
- ISBN 90 6168 624 5 - f 49,50) van R. Aerts, H. de Liagre Böhl, P. de Rooy en H.
te Velde. ‘Inhoudelijk diepgravender’ is een eufemisme voor deze vierledige
historiografie van het Nederlandse politieke bestel. Vier historici hebben de afgelopen
twee eeuwen in vier kloeke brokken verdeeld: de periode van de moeizame
eenwording van Nederland van de patriotten tot Thorbecke, de periode van de
toenemende politieke participatie en de kiesrechtstrijd, de periode van voor en na de
oorlog, en ten slotte de naoorlogse periode van consensus en polarisatie in de
verzorgingsstaat. Het analyserende en documenterende intellect van vier bezonnen
historici, elk in hun eigen stijl, reveleert dat de ‘Nederlandse cultuur [...] zelden
beheerst is door de dramatiek van het grote gebaar. Van Speyk - “dan liever de lucht
in” - vond in 1830 wel veel bewondering, maar niet veel navolging.’ Het beeld dat
na lectuur op mijn netvlies blijft, is dat
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van een evenwichtig consensusland waar je politiek maar beter niet al te veel boven
het maaiveld uitkomt. Zeker in de politiek wordt het ‘kleine gebaar’ geapprecieerd.
Nederland is na de verwerking van de constitutionele veranderingen, de schoolstrijd,
de democratisering en de sociale kwestie uiteindelijk in een nieuwe politieke cultuur
terechtgekomen die treffend gekarakteriseerd wordt in het thematische woordgebruik
van De Liagre Böhl: ‘consensus’, ‘hervonden overeenstemming’, ‘vreedzaam
onderling overleg’, ‘overlegeconomie’ en wat dies meer zij. Concreet betekent dit
in het no-nonsense erfgoed van Lubbers dat door verregaande deregulering en
bezuiniging het ‘karwei gezamenlijk geklaard wordt’. Daarbij toont Nederland zich
in allerlei opzichten een gidsland: met zijn vredesbeweging ‘stond het model voor
de vorming van pacifistische stromingen elders’, met zijn kraakbeweging en zijn
vrouwenbeweging zette het de toon voor de rest van Europa en ‘met het verlenen
van zeggenschapsrechten aan immigranten [werd het] een van de meest liberale
landen in de westerse wereld’. Maar hiermee stuit ik op de voortdurende paradox in
dit boek. Nederland wordt door de vier historici als een goed geleide politieke B.V.
voorgesteld die kapsones en nieuwlichterijen vakkundig inkapselt, maar anderzijds
is datzelfde Nederland steeds weer soepel en bijdehand genoeg om creatief in te
spelen op steeds wisselende internationale verhoudingen en interne maatschappelijke
veranderingen.
Hoe anders is het beeld van België dat blijft hangen na lectuur van het boekje van
de politiek redacteur van De Standaard Dirk Achten. De omineuze betekenis van de
titel Achter België (Uitgeverij Scoop: Gent - ISBN 90 5312 136 6 - prijs onbekend)
laat al vermoeden dat we hier niet het verhaal zullen krijgen van een goedgeoliede
natie die haar zaakjes voor elkaar heeft. Als ik het België-beeld van Achten in zijn
eigen woorden samenvat komt het hierop neer: ‘een rammelend bestuur, gebrekkige
slagkracht, uiteenlopende politieke cultuur, sociaal-economische blokkeringen,
eindeloos gekibbel over bevoegdheden. Daarbij komt dan nog de vaststelling dat de
communautaire hypotheek een wezenstrek van België is.’ Kortom, een land in een
impasse.
Natuurlijk, men moet bedenken dat dit een journalistieke analyse is, gemaakt door
iemand die zich dagelijks middenin het gehakketak van politici bevindt, tussen
‘roodaangelopen PS'ers die na de pousse-café in de Kamer [komen] bulderen’ en
‘Vlamingen die blaken van affirmatiedrift’. Van zo iemand kan je niet het serene
relaas van een historisch onderzoek verwachten. Achter België is dan ook geen
descriptieve studie geworden maar een wat pijnlijke analyse die uitmondt in een
‘pamflet voor degenen die verder willen denken’, zoals de ondertitel aangeeft. Het
pamflettaire alternatief is een journalistieke agenda voor een oplossing van het
‘Belgisch Probleem’, als België opgehouden heeft te bestaan. Want dat België een
gepasseerd station is, is voor Achten duidelijk. Het was, zegt hij, verrassend voor
hem te ontdekken dat de culturele wereld van de laatste Franstalige studenten die uit
Leuven vertrokken ‘meer verschilde van die van de zijne dan die van de Nederlanders
die waren uitgeloot en daarom hier geneeskunde kwamen studeren’. Ondanks zijn
uitnodiging om voor deze zwakke staat een rationeel goed bestuur voor de toekomst
uit te dokteren, heeft hij zelf
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geen concrete oplossing. Hoofdzakelijk vanwege het obstakel Brussel ziet hij zo'n
oplossing ook niet.
‘Op het breukvlak van twee eeuwen’ blijven we dus met een gefragmenteerde
Nederlandstalige gemeenschap zitten die verdeeld is over twee staatkundig en
maatschappelijk onvergelijkbare samenlevingen. Nederland, een florissant
poldermodel, maakt zich op om in het komende millennium onbeschroomd zijn rol
te spelen, België, een communautair slagveld, blijft verkommerd achter. Niet meteen
een stevige basis om gezamenlijk een cultureel beleid op te zetten.

Correcties
Of is dit beeld toch wat versimpeld? Is het perspectief wel objectief genoeg? Op dit
punt in mijn verhaal verander ik van lectuur. Ik neem de dwarse bundel Nieuwe
uitbarstingen (Uitgeverij Atlas: Amsterdam/Antwerpen - ISBN 90 450 0157 8 - f
39,90) van Geert van Istendael weer ter hand en lees daar over het verkommerde
België: ‘Het is een voorrecht in dat ingewikkelde landje van ons te wonen. Het is
toch een groot geluk te kunnen leven en werken in dit onzuivere bastaardland, een
land waar de Latijnse wereld zich tegen de Germaanse wereld aanschurkt, waar het
Germaanse wordt gevoed door de Romaanse cultuur. Er zijn niet zoveel multiculturele
landen of steden overgebleven in ons Europa’. Van Istendael, de onvolprezen schrijver
van grondige analyses als Het Belgisch Labyrint en Arm Brussel, toont zich in zijn
bundel Uitbarstingen de sarcastische commentator van het België dat hij liefheeft
en verfoeit met een hartstochtelijke verscheurdheid. Nieuwe uitbarstingen dat ook
stukken bevat over literatuur, over het vroegere Oostblok en zelfs over de nieuwe
bijbelvertaling, vind ik vooral lezenswaard als het gaat over België, Brussel of over
de Belgisch-Nederlandse verhoudingen. Dan is Van Istendael vaak ronduit hilarisch.
Ik kan het echt niet nalaten hem even te citeren over de poging van ABN-Amro om
de Generale Bank op te kopen. ‘Oh onwillige Willem, oh Frederik frotje, dat heb ik
gedacht, toen ik zag hoe de heer Kalff van ABN-Amro ontspannen glimlachend over
de drempel van de Belgische haute finance probeerde te stappen om effe gauw de
Generale Bank op te kopen als was het een tonnetje nieuwe haring aan een kraam
op de Nieuwmarkt. Kalff, de naam alleen al. Waarom denkt zo'n Nederlandse
topmanager toch altijd dat het buitenland één groot verlengstuk is van zijn Hollandse
polder? Dat over de grens alles gebeurt zoals in zijn nette kantoor? Dat het anders
niet deugt? Nederlanders zouden er eens van moeten uitgaan dat het Europees
buitenland als twee druppels water op België lijkt’. Van Istendael komt vaak
verrassend uit de hoek. Ik heb genoten van zijn ronduit geestige vergelijking tussen
de eigenaardige Belgische bouwgewoonte om achter het toch al te dikke huis nog
eens een sliert ‘koterij’ op te trekken en het biologische instinct om naast de federale
regering een politieke ‘koterij’ van Vlaamse, Waalse, Brusselse en Duitstalige
regeringen te maken. Toch is Nieuwe uitbarstingen een boek dat je goed moet doseren.
Te veel van dit opgeschroefde proza achter elkaar leidt tot indigestie, maar als
eigenzinnige correctie op de clichés van historici en journalisten heeft het een
louterende uitwerking.
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Een vergelijkbaar corrigerend accent op het gedegen Nederlandbeeld uit Land van
kleine gebaren vond ik in twee schatten van boekjes die al evenmin bedoeld zijn om
achter elkaar uit te lezen, maar die niettemin in een bibliotheek ‘cultuur en
maatschappij’ niet mogen ontbreken. Het eerste dient zich aan als een ‘Vademecum
van de Nederlandse identiteit’ onder de niet mis te verstane titel Typisch Nederlands
(Uitgeverij Contact: Amsterdam/Antwerpen - ISBN 90 254 9533 8 - f 29,90). Het is
van Herman Vuijsje en Jos van der Lans, een auteurskoppel dat al eerder Lage landen,
hoge sprongen, een culturele geschiedschrijving van Nederland in de twintigste eeuw
bezorgde en met dit vademecum resoluut vorm geeft aan de Nederlandse identiteit
in vele kleine alfabetisch geordende stukjes onder intrigerende en voor de hand
liggende trefwoorden als ‘bloemetje’, ‘calvinisme’, ‘deltaplan’, ‘koektrommel’ of
‘jijen en jouwen’, maar ook onder onverwachte als ‘Bond tegen het vloeken’,
‘spijbelbus’ of ‘uitstelmoeder’. De stukjes zijn afwisselend ‘leuk’, ‘gezellig’, ‘ludiek’
of ‘onthutsend’ (allemaal trefwoorden die behandeld worden!). Als documentatie
bij een college Landeskunde zijn ze zo uitdagend omdat ze telkens weer verrukkelijke
stof bieden voor toegepaste volksstereotiepie. Wat dacht u bij voorbeeld van de eerste
alinea bij Ja, da-hag!: ‘Nederlanders willen best iets voor een ander doen, maar niet
als het moet. Ze beginnen meteen te steigeren als iemand orders uitdeelt. “Bekijk
het maar”, roepen ze dan, “ik moet helemaal niks.” Of, als ze wat jonger zijn: “Ja,
da-hag!”’.
Een vergelijkbare publicatie is het Klein woordenboek van de Nederlandse identiteit
(Trouw: Amsterdam - ISBN 70 60 675 61 7 - f 15). Dit eveneens alfabetische
identiteitsboek is een bundeling van een feuilleton op de opiniepagina Podium van
het dagblad Trouw. In stijl en aanpak is het gevarieerder dan het vademecum van
Vuijsje en Van der Lans. Maar het leuke is dat een aantal ingangen in beide
voorkomen: fiets bij voorbeeld en calvinisme, Duitsland, Gouden Eeuw, helden,
poldermodel... Hier ligt voorgesneden brood voor de docent die vergelijkend werk
wil laten verrichten door zijn studenten. Zelfs voor taalanalyse in cultureel perspectief
lenen dergelijke tekstvergelijkingen zich uitstekend.

Erflaters
Op het breukvlak van twee eeuwen vormen deze twee boekjes een verrassende
synthese en inventaris van het Nederlander-zijn in de twintigste eeuw. Een andere
bijdrage tot die synthese is de portrettengalerij die de Volkskrant onder redactie van
Paul Brill bezorgd heeft in Kopstukken van het Laagland (Uitgeverij Balans:
Amsterdam - ISBN 90 5018 442 1 - f 49,50). In de traditie van Jan en Annie Romein
die in de jaren 50, met hun 36 Erflaters over zes eeuwen verspreid de ‘bijdrage van
de Nederlandse tot de Europese beschaving’ hebben gekarakteriseerd, heeft de
Volkskrant nu ‘een eeuw Nederland in honderd portretten’ samengevat. Die
kopstukken zijn natuurlijk niet allemaal ‘erflaters’: Johnny Jordaan speelt in een
andere klasse dan Huizinga. In 1991 publiceerden H.W. von der Dunk e.a. reeds de
Nederlandse Erflaters van de twintigste
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eeuw en het is opmerkelijk dat van die 18 erflaters er slechts 5 de selectie van de 100
kopstukken gehaald hebben: Mondriaan, Huizinga, Kamerlingh Onnes, Jan Tinbergen
en Willem Pijper. Verder heb ik mij soms wat verwonderd over de keuze van de top
honderd. Zo valt het mij op dat we bij de 100 kopstukken wel Gorter krijgen, maar
niet Marsman, wel Du Perron, niet Ter Braak, wel Berlage, niet Rietveld, wel
Troelstra, niet Kuyper, wel J.C. Bloem, niet W. Kloos. Maar goed, selecties zijn
altijd een beetje willekeurig en we hebben allemaal wel zo ons eigen lijstje. Het
leukste aan zo'n boek vind ik trouwens om je eigen lijstje naast dat van de ‘officiële’
selectie te kunnen leggen. Maar daarnaast vind ik Kopstukken van het laagland een
intrigerend en nuttig boek. Het biedt een representatief overzicht van de
persoonlijkheden die in de twintigste eeuw mee het beeldmerk ‘Nederland’ gemaakt
hebben. Natuurlijk is er in zo'n bundel portretten een bonte verscheidenheid, niet
alleen vanwege de variatie van sportlui, politici, kunstenaars, wetenschappers en
ondernemers, maar ook vanwege de grote stilistische diversiteit tussen de auteurs
van de stukken. Zelf heb ik het meest genoten van de heerlijke monografietjes van
Aleid Truyens die de literatuur en de kunst voor haar rekening nam. Zij heeft de gave
van de charmante maar treffende typering. Zo schrijft zij over de Amsterdamse
schilder G.H. Breitner: ‘Hij ving de snel voorbijschietende bewoners van de stad op
zijn doeken, vaak met ruige kwaststreek, gezichten niet meer dan een snelle veeg of
een vlek - een echte impressionist. Hij had geen programma en geen boodschap. Hij
liep door de stad, en hij keek, hij keek en hij keek.’ Kopstukken van het laagland
blijft nog een tijdje op mijn werktafel liggen, want af en toe wil ik nog eens een
portretje lezen. Zomaar tussendoor: voor mijn plezier, onder het genot van een glas
en met een streepje muziek op de achtergrond.

Panorama
Ook voor mijn plezier zal ik nog vaak het nieuwe jaarboek van The Low Countries
1999-2000 (Stichting: Ons Erfdeel - ISBN 90 75862 38 5 - 1500 BEF / f 85) ter hand
nemen, zoals ik nog vaak de vorige delen van dit ondertussen al zevendelige panorama
van ‘Arts and Society in Flanders and the Netherlands’ raadpleeg. The Low Countries
doet weliswaar niet mee aan de millenniumhype, maar biedt op zijn beurt toch een
panorama op het breukvlak van twee eeuwen. Het dossier over de diverse aspecten
van het landschap in Nederland en Vlaanderen waarmee het jaarboek opent is eigenlijk
een millenniumsynthese. Pieter Leroy opent het dossier met twee typeringen van
ruimtelijke ordening: in Vlaanderen gefragmenteerde verkaveling, in Nederland
ordelijke fysische planning. Deze twee typeringen weerspiegelen meteen de hele
geschiedenis en cultuur van beide gebieden: de ongeregelde bouwdrift van de
Vlamingen en de overgeorganiseerde regeldrift van de Nederlanders.
Het cultuurbeeld dat het hedendaagse landschap oplevert wordt dan in
vervolgartikelen geconfronteerd met het landschap in de schilderkunst van de
Nederlanden - van Breughel tot Tuymans en van Van Goyen tot Schippers - en met
het landschap in de poëzie en in de fotografie. De rijke fotoportfolio van
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Stephan Vanfleteren maakt ons er schrijnend op attent hoe bedreigd ons landschap
eigenlijk wel is en het artikel van Frans Vera benadrukt de noodzaak het land terug
te geven aan de natuur. Het landschapdossier in dit letterlijk en figuurlijk ‘groene’
jaarboek vestigt terecht de aandacht op de bedreiging die uitgaat van de urbane
constructie die wij aan het einde van deze eeuw zo achteloos laten voortwoekeren.
Daarnaast biedt dit jaarboek gewoontegetrouw een caleidoscopisch beeld van het
culturele leven in de Nederlanden in zijn ruimere multiculturele interactie. Dit jaar
krijgen de relaties met China en Japan bijzondere aandacht, maar ook bij voorbeeld
de bewerkingen van Shakespeare. Op het artistieke vlak is er zowel aandacht voor
de poëzie van Hadewijch, Slauerhoff en Christine D'haen als voor het proza van
Voskuil of van Frank Martinus Arion, zowel voor de schilderijen van Dirk Bouts,
Rembrandt of Luc Tuymans als voor houtsneden van Frans Masereel en tekeningen
van Dick Bruna. Dit prestigieuze meerjarenproject vind ik nog steeds een van de
meest wezenlijke bijdragen aan het internationale cultuurbeleid van de Nederlanden.
Het zijn publicaties als deze die de cultuur der Nederlanden op de wereldkaart zetten
en als dat kan gebeuren in de geest van Ralph Waldo Emersons uitspraak ‘The triumph
of culture is to overpower nationality’ die hier als leidmotief gekozen is, dan zijn we
meteen ook goed op weg om met de juiste geestesgesteldheid het nieuwe
multiculturele millennium binnen te treden.

Neerlandica extra Muros. Jaargang 2000

50

Vrouwenliteratuur?
Kroniek van het proza
Ton Anbeek (Leiden)
In Rails, een tijdschrift dat door de Nederlandse spoorwegen in alle treinen gratis
wordt verspreid, viel de volgende uitspraak van Ronald Giphart te lezen over
Zuiderkruis, de debuutroman van Pauline Slot: ‘Slot kan erg goed schrijven, buiten
kijf. Maar mij boeit het niet. Een typisch vrouwenboek over vrouwenvriendschappen,
vrouwenvijandschappen en vrouwenproblemen. (...) Mijn vriendin zit het nu te lezen
en haar spreekt het erg aan.’
Het lijkt of de dagen van Ter Braak zijn weergekeerd. Wat hij de ‘damesroman’
noemde, heet nu vrouwenliteratuur. En net als bij Ter Braak speelt ook bij iemand
als Giphart mogelijk een verholen jaloezie mee. Het is inmiddels een bekend gegeven
dat de Nederlandse leescultuur (en trouwens de cultuur in het algemeen) gedragen
wordt door goed opgeleide vrouwen van middelbare leeftijd en ouder. Zij zijn het
die in de rij staan voor de grote tentoonstellingen, hun man op sleeptouw nemen naar
het Concertgebouw, enz. Zij bepalen of een boek een bestseller wordt of een flop.
En tot afschuw van de heren recensenten trekken ze zich daarbij weinig aan van de
officiële literaire kritiek. Zo kan het gebeuren dat romans als De tweeling van Tessa
de Loo of Het geheim van Anna Enquist, door de recensenten lauw ontvangen, tot
megabestsellers werden.
Intussen zitten we weer mooi opgescheept met het oude/nieuwe etiket
‘vrouwenboek’. Wat betekent zo'n aanduiding nu eigenlijk? Dat een boek veel door
vrouwen gelezen wordt, dat zeker. Mogelijk ook: dat het door een vrouw geschreven
is. De vraag is of deze romans ook inhoudelijke overeenkomsten vertonen. Om dat
te onderzoeken doe ik iets dat tegenwoordig alleen nog een vrouwenblad als Opzij
in praktijk brengt: ik bespreek vijf recente romans die door vertegenwoordigers van
maar één sekse (‘gender’) geschreven zijn. Geen man die zich op dit moment nog
aan zo'n onderneming waagt.
Ik begin met een boek dat de critici verbijsterd heeft omdat een internationaal succes
vrijwel meteen binnen handbereik leek. Op de Frankfurter Buchmesse in oktober
1998 werd Het huis van de zeven zusters, het debuut van de veertigjarige Elle Eggels,
aan uitgevers uit niet minder dan negen landen verkocht! Duitse en Engelse contracten
zouden al tweehonderdduizend dollar hebben opgeleverd. De uitgever riep dan ook
triomfantelijk uit: ‘Gerard Reve en Joost Zwagerman worden voorbij Parijs niet meer
begrepen. Elle Eggels snappen ze tot in Brazilië. Het is internationale literatuur. Die
wordt door de grote Nederlandse uitgevers niet opgemerkt. Ze zitten te slapen’.
Wat is dat Huis van de zeven zusters, waarmee uitgever Vassallucci slapende rijk
werd, nu voor een boek?
Een vrouw vertelt hoe ze door zes tantes en haar moeder werd opgevoed in een
bakkerij in een dorpje ergens in het zuiden van Nederland. Deze vrouwen
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staan centraal. Mannen komen en gaan, maar de zusters keren steeds weer bij elkaar
terug.
Het huis van de zeven zusters is geen realistische roman. Het getal zeven in de
titel duidt al op iets sprookjesachtigs. Typerend is een passage als de volgende:
‘Camilla begon de gewoonte aan te nemen om plotseling doorschijnend te worden.
Haar lichaam werd dan van glas, zodat haar botten te zien waren, en als iemand het
raam openzette waaiden de beenderen weg. Ik begreep niet dat Martha het haar niet
verbood want het maakte me bang maar niemand scheen erop te letten.’
Dit soort zinnen geeft aan dat we ons niet in Limburg maar in een heel ander land
bevinden, namelijk in Isabel Allendië. De magische voorvallen in het boek lijken
echo's van bewonderde Latijns-Amerikaanse literatuur. Ook de sterke vrouwenfiguren
herinneren aan het werk van Allende. En omdat Allende nogal wat van Marquez
heeft geleerd, gaat het in Het huis van de zeven zusters dus om literaire imitatie in
het kwadraat.
Dat zou niet zo hinderlijk zijn wanneer Eggels niet gemeend had haar taal zo nu
en dan te moeten verrijken met ‘literaire’ middelen. Zo leest men ergens: ‘De paniek
vluchtte in twee richtingen door mijn lijf om in mijn borst op elkaar te botsen.’ Op
een andere plaats staat dat de hoofdpersoon haar snikken inslikte ‘zodat ze in mijn
buik stuiterden alsof ik een hand vol knikkers over de vloer had laten vallen.’
Helemaal bont maakt de schrijfster het op p. 19. Daar voelt Martha eerst ‘haar borsten
overeind springen in de versleten beha.’ Maar vervolgens ziet vreemd genoeg haar
minnaar ‘haar witte borsten met de roze tepels boven haar witte buik hangen.’
Kennelijk heeft Eggels ook ‘mooi’ willen schrijven - en raakte ze daarbij verstrikt
in haar eigen taalgebruik. Zeker kan ze een vlot verhaal vertellen, maar ik kan me
niet voorstellen dat buitenlandse recensenten in Het huis van de zeven zusters
(Vassallucci, Amsterdam 1998, 191 pp., f 34,90) meer dan een Allende-imitatie
zullen zien.
Heel wat origineler is Rascha Peper. Zij is een schrijfster die ver van het
mediageweld rustig bouwt aan een oeuvre dat imponeert door integriteit en
vakmanschap. Het verhaal van haar nieuwe boek, de novelle Dooi (Veen, Amsterdam
1999, 158 pp., f 32,90) klinkt simpel. Een man van in de vijftig, vertaler van beroep,
raakt op zijn schip ingevroren op het IJsselmeer. In die witte stilte heeft hij weinig
anders te doen dan wat wandelen, werken en staren naar zijn ‘ouwe misantropenkop’.
Zijn eenzaamheid leidt tot eigenaardige angsten en visioenen. Maar de verdwaalde
schaatster die hij ziet is echt. Het is een jonge vrouw met rood haar die zijn verkilde
hart in vuur en vlam zet: ‘dat zoete, vrouwelijke rood deed hem duidelijk beseffen
hoe vaal en verschraald zijn bestaan hier geworden was en hoe dor en vreugdeloos
zijn gedachten.’ De betekenis van de titel is duidelijk: de hoofdpersoon ‘ontdooit’.
Tussen de twee eenlingen ontstaat een plotselinge intimiteit - de afloop zal ik hier
niet spellen, al laat die zich raden.
Dooi is een zorgvuldig geschreven novelle. Toch maakt het geheel een wat al te
doordachte indruk. Zo heet de hoofdpersoon ‘Saarloos’, een naam die, zoals
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hij zelf ook opmerkt, een gemis aanduidt. Zijn schip draagt de naam ‘Harnasman’.
Kortom, allemaal elementen die het verhaal wat al te zwaar in de verf zetten. Zelfs
de open plekken krijgen iets voorspelbaars. Het is allemaal zo keurig, zo vlekkeloos
literair. Sommige lezers zullen verlangen naar wat meer verrassing, verbaal vuurwerk,
wat meer waanzin ook. Kortom, wat meer Mutsaers.
Charlotte Mutsaers heeft zich met haar bescheiden oeuvre al van een vaste plaats
in de Nederlandse literatuur verzekerd. Ook de verschijning van haar nieuwe
essaybundel Zeepijn (Meulenhoff Amsterdam, 254 pp., f 39,90) is weer door de critici
jubelend begroet.
Het kenmerkende van haar werk is dat ze voortdurend een kinderlijke, onbevangen
kijk op de wereld nastreeft. Tekenend is wat ze schrijft over een door haar bewonderde
auteur: ‘Terecht betreurt Lequier het feit dat met het ouder worden vaak zoveel
kwaliteiten verloren gaan. Zoals stoutmoedigheid, integriteit, eenvoud die hand in
hand gaat met diepzinnigheid en het vermogen om verrassende vragen te stellen’.
Even verder noemt ze als belangrijk onderscheid tussen kinderen en volwassenen:
‘terwijl het kind altijd weer beangstigd en verbijsterd wordt door de dwingende en
vaak zo duistere samenhang van alles, stelt de volwassene zich meestal supersceptisch
op’. Aan die volwassenen geeft ze dan haar eigen devies: ‘Je openstellen voor
betovering, wonderen en raadsels’.
In Zeepijn verdiept de schrijfster zich in de samenhang tussen twee van haar
obsessies, die de titel al bij elkaar brengt: de zee en pijnbomen. Een
zout-peper-en-mosterdstel in de vorm van een vis met een dennentakje op de zij
geschilderd vormt het uitgangspunt voor een speurtocht door literatuur en leven die
moet bewijzen dat de op het eerste gezicht volstrekt absurde combinatie vis-dennentak
een eigen logica bezit. In allerlei teksten vindt Mutsaers bewijsmateriaal: ‘dwars
door het rijk der wereldliteratuur voert een onsterfelijk spoor van dennennaalden’.
Daarbij gaat het vaak om details uit een tekst. Maar het detail is voor het kinderoog
veel sprekender dan het abstracte idee van een geheel. Het zijn ook deze details die
een tekst of beeld groots maken, of het nu om een stripverhaal, een roman van Robert
Walser of een schilderij gaat.
Het plezier van de lezer wordt voor een groot deel bepaald door zijn vermogen
zich over te geven aan de kinderblik. Soms loopt de volwassene wat hinderlijk door
het beeld zoals in het verhaal dat begint met de zinnen: ‘Fictie raakt uit. Wat je écht
hebt meegemaakt, willen ze weten’. En dan verandert het strikt autobiografische
verhaal dat is aangekondigd natuurlijk al snel in een sprookje.
Intrigerender zijn de plaatsen in het boek waar de lezer op een merkwaardige
paradox stuit. Aan de ene kant belijdt de schrijfster haar geloof in het pure plezier.
Met dat laatste woord begint een tekst van Ponge en zij merkt op dat daarmee
‘misschien elk boek zou moeten beginnen omdat er zonder plezier geen enthousiasme
is’. Maar de keerzijde van dit enthousiast-kinderlijke beleven is de dreiging van de
dood die de ondertoon van dit boek (en Mutsaers' hele oeuvre) vormt. Zo lezen we
het volgende: ‘De eerlijkheid gebiedt te bekennen dat ik doodsbenauwd ben voor de
zee. Tegelijkertijd ben ik er verzot op. Dat kan. In de liefde komt dat ook voor.
Welnu, ik kan slechts van de zee genieten als ik me gesteund weet door...
dennenbomen’. Het is deze tweezang van

Neerlandica extra Muros. Jaargang 2000

53
enthousiasme en doodsangst die in de boeiendste stukken van Zeepijn zuiver
doorklinkt.
De laatste twee boeken die ik bespreek vertonen een opvallende overeenkomst:
ze gaan allebei over een reis. In De tuin der onschuldigen (Atlas, Amsterdam 1999,
223 pp., f 39,90) van Kristien Hemmerechts zijn drie zusjes op weg naar een plaats
aan de Costa Brava waaraan ze verwarrende jeugdherinneringen bewaren. Tijdens
de tocht komt het verleden sterk terug, zowel in de gesprekken tussen de zusjes als
in de gedachten van het hoofdpersonage. Al snel wordt duidelijk dat er vroeger iets
schokkends gebeurd is, een of andere seksueel incident. En er wordt niets nagelaten
om de lezer in spanning te houden: ‘Ooit zal ik vertellen hoe het precies is gegaan
op dat jacht waarop we door Heleens onbesuisdheid terecht waren gekomen, en dan
is het aan u om te beslissen of er al dan niet een verband bestaat met alles wat er
daarna is gebeurd’. Men kan niet anders verwachten dan dat dit geheim aan het eind
van de reis wordt onthuld.
Het merkwaardige is nu dat de plot lang voor het bereiken van het reisdoel wordt
afgewikkeld. In feite heeft die onthulling ook niet veel om het lijf. Kennelijk ging
het Hemmerechts vooral om het weergeven van de verhoudingen tussen de drie zusjes
met hun zo heel verschillende karakters. Het probleem van De tuin der onschuldigen
is dat het boek maar niet boeiend wil worden. De jeugdherinneringen worden lang
uitgesponnen, de conflicten in heden en verleden doen nogal geforceerd aan. Het
exhibitionisme van de hoofdpersoon, mogelijk bedoeld als schokkend, wordt op den
duur eerder potsierlijk. De drie zusters zijn ook wat al te schematisch neergezet: de
uitdagend zelfstandige (in New York gewoond, gescheiden, zakenvrouw) tegenover
de volstrekt afhankelijke, wat onnozele verkoopster van make-up, met de aarzelende
hoofdpersoon er tussenin (getrouwd, maar wel overspelig). Op mij maakte het boek
een weinig geïnspireerde indruk.
Mogelijk komt dat doordat Hemmerechts eerder een zoveel interessanter boek
over rivaliserende vrouwen heeft geschreven: Veel vrouwen, af en toe een man. In
die roman krijgen de spanningen nog een extra lading omdat ook het generatieconflict
een rol speelt. Juist het geserreerde van dat boek ontbreekt in het voortkabbelende
proza van De tuin der onschuldigen.
Veel vrouwen, af en toe een man - het had ook de titel kunnen zijn van Zuiderkruis,
de debuutroman van Pauline Slot (Arbeiderspers, Amsterdam 1999, 202 pp, f 29,90).
Want ook in dat boek spelen mannen een ondergeschikte rol. Ze worden vooral
gebruikt wanneer een vrouw haar vriendin jaloers wil maken, of voor een kortstondig
erotisch intermezzo. Misschien is dat de reden dat sommige manlijke recensenten,
net als Giphart die ik aan het begin citeerde, nogal geprikkeld op het boek reageerden.
Het is of ze in deze vrouwenkosmos overbodig zijn geworden. Maar ook deze
gemarginaliseerde critici moesten erkennen dat er literair gezien weinig op Zuiderkruis
valt aan te merken. Integendeel, het is een buitengewoon knap gecomponeerde roman,
die de lezers makkelijk kan misleiden.
In eerste instantie lijkt het verhaal simpel: de hoofdpersoon komt aan in
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Australië om daar de route te volgen die haar vriendin Floor twee jaar eerder heeft
afgelegd. Deze Floor vond aan het eind van de tocht de dood - zelfmoord of een
ongeluk? Om het antwoord op die vraag te vinden treedt de hoofdpersoon in haar
voetsporen, spreekt ze met mensen die haar ontmoet hebben, reconstrueert ze tot in
details het fataal afgelopen avontuur. Net als bij Hemmerechts wordt het reisverslag
onderbroken door uitvoerige flashbacks die de relatie tussen Floor en de hoofdpersoon
uitdiepen.
Maar daarin zit nu juist het misleidende van de tekst. Eerst lijkt die hoofdpersoon
sympathiek, omdat ze zich kennelijk zozeer identificeert met Floor dat ze al haar
gangen nagaat om het raadsel van haar dood op te lossen. Maar geleidelijk dringt
zich de vraag op: wie is deze ik-vertelster eigenlijk, die pas aan het eind van het boek
een naam (Emma) krijgt? Klopt haar beeld van de Floor met wie ze zich bijna
dwangmatig vereenzelvigt eigenlijk wel? Wil ze niet in feite alleen maar bewijzen
dat zij zelf de belangrijkste vriendin voor Floor was, dat wil zeggen: wordt ze niet
vooral gedreven door afgunst?
Kennelijk lijdt ze aan een grote onzekerheid. Uiteindelijk leidt de tocht in de
bandsporen van Floor tot een zelfbevrijding van Emma - maar zal zij, die meer dan
twintig jaar een geleend leven heeft geleid, werkelijk op eigen benen kunnen staan?
Zulke vragen dwingen tot herlezen. Dit knappe debuut van Pauline Slot doet
denken aan de hier eerder besproken kleine roman Over het water van H.M. van den
Brink. In beide gevallen staat de erotisch geladen relatie tussen twee personages van
hetzelfde geslacht centraal. In beide gevallen blijft de lezer met een reeks
onuitgesproken en onopgeloste vragen achter en tast vergeefs naar antwoorden die
de tekst hem tartend onthoudt. Beide boeken blinken ook uit door een zorgvuldig
taalgebruik. Zo wordt in Zuiderkruis de magische wereld van de aboriginals op de
volgende manier met de zoektocht van de hoofdpersoon verbonden: ‘Ik begreep hun
mythologie. Voor mij was het landschap vol sporen van Floor. Waar zij eens haar
voet neerzette was de aarde hol als na de inslag van een meteoriet. Waar zij water
morste uit haar bidon stroomde nu een rivier. Haar zweetdruppels werden zoutmeren.
Waar zij zich neerlegde om te slapen ontstond een glooiend landschap. Een steentje
waar zij tegenaan schopte rolde door, verzamelde woestijnzand om zich heen als een
sneeuwbal, en kwam tot stilstand als een berg. Zij ademde wolken uit’.
Deze vergelijking tussen H.M. van den Brink en Pauline Slot bewijst, ten
overvloede hoop ik, dat al dat gemonkel over de zogenaamde ‘vrouwenliteratuur’
maar onzin is. Literaire overeenkomsten tussen boeken zijn veel boeiender dan de
anatomische verschillen tussen auteurs.
P.S.: Giphart is benoemd tot hoofdredacteur van Rails.
P.P.S.: Op het omslag van het tweede boek van Elle Eggels wordt een recensie
aangehaald waarin Het huis van de zeven zusters lovend wordt aangeprezen als ‘een
echt vrouwenboek’.
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De eer aan de lezer
Kroniek van de literatuurwetenschap
Anne Marie Musschoot (Gent)
Kort voor zijn overlijden op 7 juli 1999 verscheen J.J. Oversteegens Etalages. Uit
het leven van een lezer (Amsterdam, Meulenhoff, 286 blz.; ISBN 90 290 5927 3; f
39.90; BEF 798), waarmee de emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde (in
Amsterdam) en theoretische literatuurwetenschap (in Utrecht) een persoonlijk portret
van zichzelf als lezer heeft nagelaten. Een testament als het ware van de schrijver,
biograaf en criticus, die een centrale rol heeft gespeeld in het literaire leven in
Nederland van de afgelopen drie decennia. Aan zijn carrière kan ook de ontwikkeling
worden afgelezen die de literatuurwetenschap in Nederland in die periode heeft
doorgemaakt.
Oversteegen was van opleiding historicus en neerlandicus. Samen met Kees Fens
en H.U. Jessurun d'Oliveira heeft hij het bekende literair-kritische tijdschrift Merlyn
opgericht (1962-1966), waarin een leeswijze werd beoefend die een verlate variant
van het New Criticism in de Nederlanden introduceerde. Het blad huldigde het
standpunt dat de literaire tekst zelf centraal staat, niet de persoonlijkheid van de
auteur, zoals de doorwerkende erfenis van Forum dit nog voorschreef. Een van de
programmatische opstellen van Merlyn, ‘Analyse en oordeel’, is van de hand van
Oversteegen. Daaruit blijkt dat de interesse voor de tekst zelf of voor de vorm, die
voor de Merlinisten inderdaad belangrijker was dan de persoonlijkheid van de auteur
of ‘de vent achter het werk’, toch veel minder strak was dan bij de New Critics. Bij
Oversteegen stond - toen al - de ervaring van de lezer centraal, waarbij de
lezer-criticus probeert te achterhalen wat de tekst doet en hoe dat gebeurt: het oordeel
dient gebaseerd te zijn op een analyse en de criticus dient zich hierbij bewust te zijn
van de principes die hij hanteert.
De introductie van de ergocentrische of autonomistische benadering, of van die
Nederlandse variant van close reading, zorgde aanvankelijk voor heel wat
gepolemiseer. Maar het was vervolgens Oversteegen zelf die de discussie meer
historische diepgang heeft gegeven door in zijn academisch proefschrift de
ontwikkeling te beschrijven van de ‘opvattingen over de aard van het literair werk
in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen’. Hij vatte de discussie
samen onder de noemer ‘vorm of vent’, ook de titel van zijn proefschrift (1969).
In Etalage wordt bevestigd wat al duidelijk was geworden in de eerdere publicaties
van Oversteegen: hij was niet een theoreticus pur sang maar eerst en vooral een lezer,
die in een bepaalde fase van zijn ontwikkeling de behoefte heeft gekregen ook de
reflectie over het lezen in kaart te brengen en wetenschappelijk te bestuderen: wat
gebeurt er als ik lees, hoe lees ik? Voor Oversteegen kon dit ook onvermoede,
niet-merliniaanse kanten uit. Reeds in Beperkingen (1982) werd de dwangmatige
systematiek terzijde geschoven en werden twijfels
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geformuleerd over de mogelijkheid van een ‘wetenschappelijk’ oordeel. In Anastasio
en de schaal van Richter (1986) ging de problematisering van rigide standpunten en
principes nog verder: in dit boek wordt een poëzietheorie ontworpen uitgaande van
de poëtische schok, de heel bijzondere sensatie die een lezer soms bij de lectuur van
een gedicht overvalt, de esthetische ontroering die ook wordt omschreven als de
ervaring van het sublieme of de epifanie, maar die zo oud is als de esthetische ervaring
zelf. Het registreren en analyseren van de ontroering verbindt de persoonlijke beleving
met de systematiek, maar de reflectie op de leesstrategie, het nadenken over hoe
wordt gelezen, blijft secundair: de beleving zélf blijft Oversteegens centrale
preoccupatie.
Achteraf beschouwd is het dan ook niet zo bevreemdend of verrassend dat
Oversteegen zich na zijn emeritaat ging toeleggen op een biografie over Cola Debrot,
de Antilliaanse schrijver en politicus voor wie hij, net zoals de door hem zeer
bewonderde Du Perron, een grote verering had. Naar aanleiding van de publicatie
van de tweedelige biografie stelde Oversteegen dat hij in het geheel van zijn werk
steeds op zoek is gegaan naar het ‘ethos’ van de auteur. Ethos is niet hetzelfde als
ethiek en heeft hier zeker geen moralistische connotatie, verklaarde hij zelf in een
gesprek met Jaap Goedegebuure en Odile Heynders (in Literatuurwetenschap in
Nederland. Een vakgeschiedenis. Amsterdam University Press 1996, p. 36): ‘ethos
is de poging om te benoemen wat je als de kern van het bestaan ervaart en wat niet
in expliciete termen uit te drukken is’. Een kunstwerk is een ontwerp om een ethos
uit te drukken, een projectieve vormgeving ervan. Nog in een recent interview met
Willem Kuipers, naar aanleiding van het verschijnen van Etalages (in de Volkskrant
van 9 april 1999), bevestigde Oversteegen dat het ook in Merlyn al primair daarom
ging, om het ethos van de schrijver: ‘Die wilden we laten zien en dat kan maar op
één manier, namelijk door te laten zien wat hij doet’. De criticus speelt daarbij een
bemiddelende rol: hij ‘zit in het midden, hij moet de blik van de lezer richten’
(Literatuurwetenschap in Nederland, p. 37).
Etalage laat Oversteegen zien in de veelkantigheid van zijn ontwikkeling én in
zijn levenslange obsessie of verslaving, waarbij de eigenlijke ‘schokervaringen’ zich
onttrekken aan elke rationele analyse. Het boek zit boordevol uitweidingen, omwegen
en anekdotes, die vooral interessant en informatief zijn als het gaat om de periode
waarin Oversteegen directeur werd van de Stichting ter Bevordering van de Vertaling
van Nederlands Letterkundig Werk, kortweg Stichting voor vertalingen. In die jaren
(van 1955 tot 1965) ontmoette hij ‘als handelsreiziger in literatuur’ ontzettend veel
schrijvers en uitgevers, onder meer de ‘onverzadigbare lezer’ Roberto (Bobi) Bazlen,
Oversteegens raadsman in Italië, die hier uitvoerig en met heel veel sympathie wordt
geportretteerd. Er waren ook notoire ontmoetingen met Nescio en met T.S. Eliot.
Deze laatste was redacteur bij Faber & Faber en vond de hem voorgelegde
proefvertaling van Nijhoff maar niks; het werd dus ook niks met Nijhoff in het Engels.
Zoals ook de vertaling van Het land van herkomst in het Frans aanvankelijk niet
lukte, omdat Du Perrons persoonlijke vriend Malraux vreesde voor een vertekende
interpretatie van zijn portret in het boek.
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Dat Oversteegen zijn carrière heeft afgesloten met een boek over het waarom van
het lezen mag karakteristiek worden genoemd voor de positie en de benaderingswijze
van literatuur aan het einde van deze eeuw: teksten zijn er vooral voor de lezer, ze
ontlenen hun betekenis aan de ‘leesact’, om het met een term van Wolfgang Iser en
de receptie-esthetica te zeggen.
Een - eerder toevallige, maar daarom niet minder symptomatische - bevestiging
hiervan is te vinden bij Ralf Grüttemeier, die in 1997 aantrad als professor
‘Niederländische Literaturwissenschaft’ in Oldenburg en zojuist zijn oratie liet
verschijnen over ‘Intentionalität als Kippfigur’ (Oldenburger Universitätsreden hrsgn.
von F.W. Busch und H. Havekost, nr. 116, Oldenburg 1999; ISBN 3 8142 1116 2;
DM 6).
Oraties zijn vaak indicatief voor de nieuwe richtingen die worden ingeslagen of
voor actuele ontwikkelingen en dat is hier niet anders. Grüttemeier pleit ervoor een
geschiedenis van de intentionaliteit te schrijven. Zijn eigen aanzet hiertoe is een
onderzoek naar het moment waarop de intentie van de auteur niet meer samenviel
met wat door de lezers of critici werd waargenomen. De strikte beperking van de
tekstbetekenis tot wat de auteur ermee bedoelt vindt in de twintigste eeuw nog maar
weinig aanhangers in de academische wereld (enkel nog in de Verenigde Staten, in
de voetsporen van E.D. Hirsch is dat zo). De meest verspreide opvatting nu, aan het
eind van de twintigste eeuw, is wel wat Grüttemeier in de voetsporen van Eco de
intentio operis noemt: een leeswijze die een controleerbare interpretatie van de tekst
als de meest plausibele betekenis aanvaardt. Dat is de leeswijze die ook al door
Merlyn werd beoefend en die nu zelfs als ‘programma’ in het middelbaar onderwijs
is doorgedrongen. Maar er zijn ook ‘anti-intentionalisten’ aan het werk, dat zijn
sommige poststructuralisten (de zogenaamde ‘Wild critics’), die menen dat de
auteursintentie geen of dan toch geen centrale rol mag spelen bij de interpretatie van
een tekst en die de lectuur helemaal ‘open’ laten.
Die overgang in de visie op intentionaliteit heeft volgens Grüttemeier een klik- of
knikmoment gekend, zoals in de bekende afbeelding waarin de waarnemer naar
gelang van instelling of standpunt hetzij de kop van een eend, hetzij de kop van een
konijn ziet. Grüttemeier illustreert de overgang aan de hand van de literaire vervalsing,
met als voorbeeld onder meer de Julia-affaire, die de Tachtigers ruim de gelegenheid
bood om de ‘onbevoegdheid’ van de literaire kritiek in Nederland aan te tonen.
Dat de leeservaring zelf dominant blijft in de literatuurstudie blijkt ook nog uit Aan
de mond van al die rivieren door Redbad Fokkema (Amsterdam-Antwerpen, De
Arbeiderspers, 1999, 318 blz.; ISBN 90 295 1622 4; f 39,90). Fokkema heeft aan
zijn studie, waarvan de titel is ontleend aan een gedicht uit Luceberts bundel Atonaal,
de ondertitel ‘Een geschiedenis van de Nederlandse poëzie sinds 1945’ meegegeven.
Het blijkt echter veel minder te gaan om een overzicht, dan wel om een uitgebreide
demonstratie van hoe men aandachtig poëzie kan lezen en daarbij wijzen op poëticale
gelijkenissen en verschillen. Fokkema's boek brengt geen poëziegeschiedenis, maar
is het relaas van een
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zeer belezen lezer en liefhebber van poëzie, meer bepaald die van de Vijftigers en
meer eigentijdse dichters.
Twintig jaar geleden al heeft Redbad Fokkema Het komplot der Vijftigers
gepubliceerd, dat meer een geschiedenis biedt dan dit nieuwe boek: Het komplot is
een uitvoerig, met documenten en brieven gestoffeerd literairhistorisch overzicht
van de opkomst van de nieuwe beweging. Fokkema heeft zijn studie over wat hij ‘de
modernistische traditie na 45’ noemt, hier voortgezet in de vorm van zorgvuldige
tekstanalyses, gesitueerd tegen de ruime achtergrond van de poëticale tegenstellingen.
In het eerste hoofdstuk wordt teruggegrepen naar de voorgeschiedenis, naar de
Tachtigers en hun voorbeelden in het buitenland: de breuk met de traditie van het
idealisme wordt gesitueerd bij Leopold (de Leopold van Cheops) en bij Nijhoff (De
wandelaar) en verder bij Minne en Du Perron. Reeds vanaf het tweede hoofdstuk
wordt een breed panoramisch beeld van de naoorlogse poëzie opgetrokken, te
beginnen met de ‘moeilijke’ doorbraak van de ‘proefondervindelijke’ of experimentele
poëzie. Fokkema neemt ook de niet-experimentele dichters en groeperingen mee in
het beeld op, en verbreedt dit tot in de jaren '60. Uitgangspunt daarbij is dat ‘het
aloude debat over de verhouding van idealisme en realisme sinds de Tweede
Wereldoorlog in toenemende mate veranderd is in een discussie over de relatie tussen
taal en werkelijkheid’ (Inleiding, p. 10) en dat er een waterscheiding is ontstaan
‘tussen dichters die poëzie opvatten als grensverleggend taalonderzoek en dichters
die hun onderzoek meer richten op de werkelijkheid’ (ibidem).
Zoals gezegd: Fokkema is vooral een aandachtig lezer. Hij presenteert een aantal
fragmenten die hij van commentaar voorziet, waarbij geleidelijk aan een beeld ontstaat
van de verschillende soorten poëzie en de tegengestelde denkbeelden. De
‘waterscheiding’ waarvan al sprake was in de inleiding, wordt pas verduidelijkt in
het vierde hoofdstuk, ‘van kwade reuk tot wierook’, waarin Fokkema - vrij verrassend
toch wel - voorstelt om alle tot dusver gebruikte benamingen voor de diverse
stromingen (neorealisme, neoromantiek en neosymbolisme) als inconsistent en onjuist
terzijde te schuiven en de benaming postmodernisme te gebruiken als overkoepelende
noemer voor al die soorten poëzie die, sinds 1960, meer gericht zijn op de
werkelijkheid dan op taal. Die dichters ‘die in wezen het lyrische gedicht zijn blijven
zien als een cognitief instrument, zoals dat sinds de Romantiek het geval is’, kan
men dan modernisten blijven noemen (p. 134).
Het voorstel is niet alleen verrassend maar ook nogal verwarrend, omdat het gebruik
om ‘talige’ dichters als Beurskens en Hertmans postmodernisten te noemen, al vrij
goed is ingeburgerd en omdat bovendien steeds duidelijker wordt dat de term
postmodernisme met zoveel verschillende betekenissen wordt belast en beladen dat
hij eigenlijk hoe langer hoe onbruikbaarder blijkt te worden. Op zich doet dit hier
natuurlijk niet ter zake. Belangrijk is wel hier te vermelden dat Fokkema, als
poëzielezer, een uitstekende gids is bij de lectuur van Lucebert, Rob Schouten, Robert
Anker, Chris van Geel en zovele andere naoorlogse dichters. Fokkema's voorstel om
de meer op de werkelijkheid gerichte poëzie postmodernistisch te noemen zal wellicht
controversieel blijven, zijn analyses

Neerlandica extra Muros. Jaargang 2000

59
van verschillende soorten poëzie zijn daarom niet minder relevant.
Een goed lezer van poëzie, maar dan zonder wetenschappelijke pretentie en al
helemaal niet met de bedoeling een geschiedenis van de poëzie te schrijven, is ook
wel Adriaan Morriën (o 1912). Zijn activiteiten als dichter en als criticus bestrijken
zowat de volledige naoorlogse periode. Morriën richtte in 1946 Literair paspoort op
en was mederedacteur van Criterium, Libertinage en Tirade, evenals literair criticus
bij de dagbladen Het Parool en NRC Handelsblad. Hij is, tot op vandaag, een notoir
aanbrenger van jong (poëtisch) talent gebleven. De ‘geautoriseerde keuze’ uit
Morriëns kritisch proza is dan ook een autobiografie van een hartstochtelijk lezer
geworden en een getuigenis over een literair tijdperk.
Brood op de plank. Verzameld kritisch proza (Amsterdam, G.A. van Oorschot, 2
dln, samen 1350 blz.; ISBN 90 282 0932 8; f 125; BEF 2500) werd bezorgd en van
annotaties voorzien (o.m. een bibliografie en een algemeen register) door Rob Molin,
die in 1995 promoveerde op een uitgebreid proefschrift over Adriaan Morriën en
het heelal in de huiskamer. De opvattingen van een eigenzinnige literatuurcriticus
en dus bijzonder vertrouwd is met deze kritieken. Fraai, en vooral ook significant in
de hierboven gesignaleerde context, is het citaat van Morriën zelf dat op de flap van
het tweede deel is opgenomen: ‘Lezen is het innigste contact dat er tussen mensen
bestaat, inniger zelfs dan dat tussen man en vrouw, en wanneer ieder daarvan
doordrongen was, zou de jaloersheid op de lezende echtgenoot of de in lectuur
verzonken vriendin nog groter zijn dan zij over het algemeen nu al is. Een enkele
goed gekozen en met de volle inzet der persoonlijkheid geschreven regel uit een boek
kan ons tot een ander mens maken, tot de slaaf of de slavin van een schrijver die wij
misschien nooit hebben ontmoet, die wellicht al eeuwen dood is, maar die wij proeven
met onze vingertoppen en tot in de schuilhoeken van onze ziel.’
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De export van de Nederlandse letteren
Elisabeth Leijnse (Namen)
De lang verwachte grote Franstalige Nederlandse literatuurgeschiedenis gaat niet
gebukt onder methodologische complexen. In het voorwoord wordt alleen verteld
dat negen hoogleraren (acht Nederlandse en één Vlaamse) hun schouders hebben
gezet onder de redactie van dit eerste overzichtswerk van de Nederlandse literatuur
in het Frans. De ‘grote diversiteit’ in stijl en benadering van hun stukken wordt
verantwoord door de eigen aanpak die elke periode nu eenmaal vraagt: nu eens schijnt
inbedding in een bredere buitenlandse context noodzakelijk, dan weer een meer
sociale contextualisering of het inzoomen op een auteursbiografie. Er wordt
aangekondigd dat de negen auteurs lussen zullen spannen van en naar de Franse
literatuur om de kloof tussen Nederlandse en Franse referentiekaders te dichten.
Moeilijke woorden als beeldvorming of canoniseringsprocessen vallen niet. Wel
wordt de doelgroep omschreven: er studeren tegenwoordig ‘vele studenten’
Nederlands aan Franse universiteiten, en de Fransen treffen in hun boekhandels nu
vertalingen aan van ‘Claus, Haasse, Mulisch, Nooteboom en Van Dis’.
Dit bijna laconieke voorwoord (van Hanna Stouten) is op drie manieren impliciet
beledigend. Ten eerste is dit boek natuurlijk niet de eerste Franstalige Nederlandse
literatuurgeschiedenis. De overzichten die al bestonden, van o.a. Pierre Brachin of
Jean Weisgerber, waren dan wel minder prestigieus of compleet, ze hadden ten minste
het voordeel van hun directe bruikbaarheid: ze waren geschreven door mensen ‘in
het veld’ die vertrouwd waren met de kennis- en verwachtingshorizon van de
Franstalige lezer. Ten tweede is dit voorwoord merkwaardig nonchalant tegenover
de grootste groep potentiële kopers: de Franstalige Belgen. In Brussel en Wallonië
wordt het Nederlands vanaf de eerste klas van de lagere school tot en met het laatste
jaar van de middelbare school onderwezen, waardoor het lerarenkorps Nederlands
Vreemde Taal er het grootste is ter wereld; ook buiten het onderwijs zijn er nogal
wat Franstalige - ook jonge - intellectuelen die uitkijken naar een modern, aangenaam
leesbaar werk in hun eigen taal over het literaire gebeuren bij hun landgenoten, dat
ze maar al te slecht kennen. Ten derde blijft hier een belangrijke categorie mensen
op een bijna freudiaanse manier onvermeld: de vertalers van deze
literatuurgeschiedenis. Toch kreeg één van hen - Anne-Marie de Both-Diez - in 1998
nog de Martinus Nijhoff-prijs. Dat de namen van de vertalers alleen maar door de
meest gemotiveerde lezers kunnen worden opgespoord (tussen haakjes, in een kleiner
lettertype en cursief) onder de auteursnaam aan het einde van elk hoofdstuk, doet
vermoeden dat het vertaalproces door de makers van dit boek alleen maar als een
onbelangrijke eindfase in de productie werd beschouwd. Dat kan niet altijd goed zijn
voor de tekstkwaliteit.
Er is uitgegaan van een periodisering in vier tijdvakken: Middeleeuwen; van 1560
tot 1725; van 1725 tot 1880; van 1880 tot 1980 (die laatste tijdafbakening
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is niet absoluut: het meest recente boek dat wordt besproken is Indische duinen uit
1994). We beginnen de lectuur met het stuk van Frits van Oostrom. De auteur
kennende, bereiden we ons voor op waar leesplezier. De eerste bladzijde zorgt al
voor een domper. Van Oostrom begint zijn verhaal met de AKO-prijs die Bernlef
kreeg voor zijn roman Publiek geheim in 1987. Vervolgens legt hij uit dat Bernlef
eigenlijk Marsman heet, maar dat deze naam al ‘bezet’ was in de Nederlandse
literatuur. De titels Verzen en Tempel en kruis vallen. En we horen dat er een ándere
auteur, uit de achtste eeuw, bestaat die Bernlef heet. De Franstalige lezer zit intussen
ongeveer een bladzijde verder, en heeft álles gemist van wat voor de belezen
Nederlander ongetwijfeld een boeiend hinkelspel door zijn eigen literatuur oplevert
(AKO-prijs? Secret public? Marsman? Le Temple et la Croix? Bernlef?). Van Oostrom
heeft zijn stuk geschreven, zo lijkt het wel, voor zijn Nederlandse lezers die hem
voor de aardigheid ook eens in het Frans willen lezen. Wat moet de Fransman immers
aan met het ‘Droogstoppel-imago’ van Van Maerlant? (Anne-Marie de Both-Diez
probeert in een voetnoot te redden wat er te redden valt door uit te leggen dat
Droogstoppel eigenlijk ‘chaume sec’ betekent etc.) Wat betekent de pontificale zin:
‘Voilà qui illustre parfaitement le plurale tantum de Robert Jauss’ (p. 31)?
Gelukkig volgen er hoofdstukken over de rederijkers, de zeventiende, achttiende
en negentiende eeuw, die de doelstelling van dit werk waarmaken. Hier vergeten we
dat dit boek een in het Frans vertaalde literatuurgeschiedenis door Nederlanders is,
en krijgen we het gevoel een geschiedenis van de Nederlandse literatuur voor
Franstaligen te lezen. Deze hoofdstukken geven voldoende historische achtergrond,
en de aanknopingspunten met de Franse letterkunde werden hier goed benut. We
krijgen bijvoorbeeld een uiterst leesbare belichting van Europese tussenfiguren als
Jan van der Noot of Justus van Effen. Over het algemeen wordt in deze delen over
de oudere letterkunde veel aandacht besteed aan institutionele en economische
aspecten, en aan de functionaliteit van de literatuur: het genootschapsleven, de werking
van de vrije markt en de censuur, de natiebevestigende functie van de letterkunde in
de Republiek komen aan bod. Zeer lezenswaard is ook de canonverbredende bijdrage
van Maria A. Schenkeveld-van der Dussen over de literatuur als elitair verschijnsel
in de zeventiende eeuw. De presentatie is helder, in het bijzonder die voor de
achttiende en negentiende eeuw.
Helaas beslaat het Vierde Deel (van 1880 tot nu) meer dan één derde van deze
geschiedenis. Het overschaduwt het geheel. De schaduw is des te zwarter omdat we
ervan uit kunnen gaan dat de Franstalige lezer juist eerst met de moderne Nederlandse
literatuur kennis zal willen maken, en dit deel dus het belangrijkste is voor de
beeldvorming van het boek bij de Fransen. Hier is de presentatie fragmentarisch en
diffuus, omdat men de periode van één eeuw (1880-1980) heeft opgedeeld in korte
tijdssegmenten en de behandeling hiervan heeft toevertrouwd aan verschillende
auteurs. Ook andere dingen gaan hier fout: de balans van de gepresenteerde canon,
de aanpassing aan het doelpubliek, de leesbaarheid, de afstemming van de tekststukken
op elkaar, de eindredactie. Ik begin met de eerste twee punten.
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Het lijkt vanzelfsprekend dat een literatuurgeschiedenis die is bestemd voor het
buitenland, een canon aanbiedt die aansluit bij wat er leeft bij het doelpubliek en
waarin tegelijk de gemiddelde Nederlandstalige zijn eigen letterkunde min of meer
kan herkennen - en in geen geval de stokpaardjes van de toevallige auteurs. Een
zonneklare illustratie van het laatste euvel vinden we helaas in het stuk van Jaap
Goedegebuure over het interbellum, bijna honderd bladzijden in het Franse boek.
Het trekt het gehele beeld van de twintigste eeuw uit zijn voegen.
Anders dan op de flap aangekondigd, heeft Goedegebuure zijn bijdrage niet
geschreven ‘à l'intention spécifique du public francophone’, maar wel in de
dichtstbijzijnde copy service samengesteld, vooral met behulp van zijn in 1992
verschenen studie Nieuwe zakelijkheid die bijna alleen referenties aan de Duitse
cultuur bevat en zeer weinig aan de Franse. Voor de tweetalige lezer biedt dit knipen plakwerk wel voordelen. Ten eerste kan die nu zijn pogingen staken om door het
Frans heen te komen, en gewoon de brontekst erbij nemen. Ten tweede begrijpt hij
eindelijk waarom hij in dit standaardwerk voor de Franstalige lezer hoofdstukjes
vindt als ‘Cinéma et littérature’, ‘Le culte voué à Chaplin’; ‘Journalisme et littérature’:
ze zijn letterlijk overgenomen uit Nieuwe zakelijkheid.
Ten derde wordt nu ook het groteske onevenwicht duidelijk in de bespreking van
de diverse auteurs: waarom Willem Elsschot niet beter verdient dan één bladzijde
(waarvan de helft is gewijd aan een onbelangrijk gedicht), terwijl Albert Kuyle en
Jef Last samen goed zijn voor zeven pagina's (waarin - pech voor de Franse lezer nergens sprake is van Lasts vriendschap met André Gide). Of waarom Constant van
Wessem op 25 (!) bladzijden van dit boek langdradig aan het woord mag komen.
Alleen al op grond van deze gigantische hoeveelheid tekst moet er voor de Franstalige
lezer geen twijfel meer over bestaan dat Constant van Wessem onze belangrijkste
schrijver van de twintigste eeuw is: hij krijgt méér aandacht dan de in het voorwoord
genoemde auteurs Haasse, Mulisch, Nooteboom en Van Dis samen. Maar zijn
tijdgenoten Bertus Aafjes of Anton van Duinkerken worden dan weer helemaal niet
genoemd of besproken. Nu ja, de laatste krijgt wel één kwalificatie in dit boek, vanuit
het perspectief van Ter Braak: een ‘adorateur de menhirs’ is hij, omwille van de
klakkeloze onderschrijving van katholieke leerstukken in zijn essays.
Bekijken we nu een klein fragment uit de specifiek voor de Franstalige lezer
gefotokopieerde brontekst, dan begrijpen we ook de beklagenswaardige positie van
de Franse vertaler. Goedegebuure 1992 (p. 66) gaat zo:
Gerard Bruning, die Chaplin op één lijn stelt met Jean Cocteau, spreekt
van ‘heldere zakelijkheid’ en ontwaart ‘dezelfde scherpe intellectualiteit,
hetzelfde anti-romantisme, dezelfde gespannen slankheid, welke beiden
er voor behoeden ooit een situatie naar de aandoenlijkheid heen uit te
buiten’. De parallel met de on-sentimentele Cocteau moet Bruning zijn
ingegeven door Van Wessem, zoals gebruikelijk de man met de fijne neus
voor nieuwe trends.
De vertaler heeft systematisch gekozen voor een letterlijke in plaats van functionele
weergave van de brontekst. De ‘heldere zakelijkheid’ wordt in het Frans
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‘une zakelijkheid limpide’; ‘dezelfde gespannen slankheid’ wordt ‘la même sveltesse
contractée’; Van Wessem is ‘l'homme au nez creux’; Cocteau ‘le non sentimental
Cocteau’. Het resultaat is hocuspocustaal in de tweede macht.
Over een aantal vragen die het maken van een literatuurgeschiedenis extra muros
nu eenmaal oproept, is onvoldoende gereflecteerd. Bijvoorbeeld over de functie van
name dropping: wat zeggen simpele namen zonder uitleg een lezer met een blanco
kennis van de Nederlandse literatuur? Vooral als die name dropping in negatieve zin
gebeurt, kan men zich afvragen wat haar effect is. Zo wordt Werumeus Buning alleen
genoemd in verband met de cultuurkamer; waarom verdient iemand die te onbelangrijk
is voor een eenvoudige vermelding als auteur, ineens wél een sneer als (vermeend)
collaborateur? Wat is de zin van de volgende uitspraak over schrijvers die van hun
pen leven (de geciteerde namen worden verder niet besproken in het boek), waarin
we ook weer kijken door de bril van de alwetende Ter Braak:
Ceux qui parvenaient à vivre de leurs honoraires relevaient d'une tout autre
catégorie. Il s'agit des auteurs de ‘romans de dames’ - tant dénigrés par
Ter Braak -, de récits d'aventures ou de voyage: A. den Doolaard
(pseudonyme de C. Spoelstra, 1901-1995), de romans ‘régionalistes’:
Anton Coolen (1897-1961), A.M. de Jong (1888-1943), Herman de Man
(pseudonyme de S.H. Hamburger, 1898-1946), ou encore d'ouvrages
ressortissant plus au genre de l'évasion qu'à autre chose: Johan Fabricius
(1899-1981), les époux Scharten-Antink. (p. 652)
Over een ander probleem van de literatuurgeschiedschrijving, de balans tussen
auteursbiografische en tekstuele informatie, is men niet tot een consensus willen
komen. Vreemd toch dat de Franstalige lezer daardoor de crime passionnel in
Achterbergs leven wordt onthouden (door Jaap Goedegebuure) - ook in literair opzicht
toch niet onbelangrijk -, terwijl hij wél wordt getrakteerd op Emants'
huwelijksperikelen (door Ton Anbeek) en veel eerder al op een twee bladzijden
lange, bijna psycho-analytische (en overigens aardige) verklaring van het celibaat
van Anna Bijns (door Herman Pleij).
Andere belangrijke contradicties tussen de stukken van de verschillende auteurs
werden niet opgeheven. Een bijna tragi-komisch voorbeeld van tegenspraak leveren
de inleidingen van Wim van den Berg en Ton Anbeek tot respectievelijk de
negentiende eeuw en de periode 1880-1893. Van den Berg citeert in zijn inleiding
eerst uit Lidewyde van Busken Huet. Vervolgens zet hij de negatieve beeldvorming
over de negentiende eeuw recht, die vooral onder invloed van de Tachtigers was
ontstaan. Dit beeld is intussen achterhaald, zegt Van den Berg. Ton Anbeek noemt
in zijn inleiding eerst Lidewyde een boek dat in elkaar is geflanst en de vergelijking
met Madame Bovary ‘une insulte à l'adresse de Flaubert’. Vervolgens maakt hij
gewag van ‘la prose stagnante et la poésie plus stagnante encore’ van de negentiende
eeuw, en van ‘une vie littéraire plutôt apathique’ - iets waaraan dankzij ‘la force des
hommes de Tachtig’ een einde kwam! Het klinkt bijna als een natrap naar de collega
die pas het vorige hoofdstuk heeft afgesloten. Mogelijk voelt de Franstalige lezer
zich hier de voyeur van een territoriumstrijd tussen twee Nederlandse hoogleraren
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(elk eist ‘de literaire vernieuwing’ op voor de periode waarin hij zelf is
gespecialiseerd), tenzij hij op de meer prozaïsche gedachte komt dat dit boek nooit
door een kritische eindredacteur in zijn geheel is doorgenomen voor het ter perse
ging.
Die indruk wordt versterkt door de vele slordigheden - zo wordt Van Schendel
besproken onder de titel ‘Un élan flamand’ en wordt Jacob Israël de Haan slechts
één keer genoemd: als ‘de auteur van wie hiervoor sprake was’. Of door de pertinente
inhoudelijke fouten die in de vertaling zijn blijven staan - zo wordt de poëtica van
Van Deyssel aan Gorter toegeschreven (p. 512). Ook het auteursregister, de
chronologische lijst van werken en de inhoudsopgave zorgen voor raadsels. Waarom
moet de lezer in het register Van Gogh onder de V zoeken, Van Wessem (Le Grand!)
onder de W, Betje Wolff onder de B van Elisabeth Bekker maar Henriëtte van der
Schalk dan weer onder de R van Roland Holst? Is ‘Breda’ werkelijk de schrijver van
het Spel vanden heilighen sacramente vander Nyeuwervaert en Arthur Ducroo die
van Het land van herkomst? En hoe heten de twee coryfeeën van onze letteren volgens
de inhoudstafel? Joost van den Wondel en Multaluli (sic).
Ten slotte kan men zich de vraag stellen of het Vierde Deel van deze geschiedenis
ook in het perspectief van de Nederlandse cultuurpolitiek niet enkele onhandigheden
bevat. Is dit de juiste plaats om laatdunkend te doen over de eigen letterkunde? Als
de Franse lezer eerst hoort dat de literatuur van de negentiende eeuw (op enkele
uitzonderingen na) stilstaat als brak water, en daarna dat - gegeven de dood van
Slauerhoff in 1936 en van Du Perron, Ter Braak en Marsman in 1940 - ‘seuls trois
auteurs de premier plan’ de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd: Nijhoff, Vestdijk,
A. Roland Holst - dan moet die lezer zich toch ernstig gaan afvragen of het sop de
kool wel waard is. Dergelijke normatieve uitspraken getuigen niet alleen van een
elitaire, masculiene en verouderde literatuuropvatting, ze zetten ook de docent extra
muros voor schut die zijn/haar best doet studenten warm te krijgen voor de literatuur
van een kleiner taalgebied. Ongewild illustreert het laatste deel van dit boek daarom
de woorden van Philippe Noble, vertaler en voormalig directeur van het Maison
Descartes in Amsterdam, over het ‘grote misverstand’ tussen Nederlanders en Fransen
(Septentrion 1 (1998) 1: 10): ‘Les Néerlandais, habitués à exporter les biens plus que
les idées, [...] doivent apprendre à se vendre.’
Histoire de la littérature néerlandaise (Pays-Bas et Flandre). Ouvrage
dirigé par Hanna Stouten, Jaap Goedegebuure et Frits van Oostrom. Fayard,
Paris 1999 (915 pp). 2691 BF of 390 FF.
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Besprekingen en aankondigingen
Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. Dertiende, herziene
uitgave door G. Geerts en C.A. den Boon [hoofdred.], in samenw. met D.
Geeraerts en E. Vos, etymologie door N. van der Sijs. Utrecht/Antwerpen:
Van Dale Lexicografie 1999. 3 dln. 4295 pp. f 339. ISBN 90 6648 4217.
Bij de opnoemer slaapluis onder het trefwoord slaap lezen we behalve (de), (uitdr.,
gew.), (m.n. van kinderen) ‘slaapluizen hebben, krijgen, slaperig zijn, worden, slaap
krijgen; - (uitdr.) de slaapluizen beginnen hem te bijten, hij krijgt slaap.’ In de druk
uit 1992 staat ongeveer hetzelfde, maar de genusaanduiding was toen nog v.(m.).
Zou de pronominale aanduiding in 1999 weggelaten zijn, omdat deze informatie bij
luis staat, of omdat het woord alleen in het meervoud wordt gebruikt? De variant
‘vaakluis’ wordt in 1992 vermeld, maar ontbreekt in de nieuwe druk. Dat spaart wat
ruimte. In beide drukken wordt overigens vaakluis bij het trefwoord vaakachtig wel
vermeld. Ruimte is er vooral gewonnen door ongeveer 5.500 woorden te schrappen,
bijvoorbeeld doorzichtige samenstellingen als energieoverschot, maar ook volstrekt
verouderde woorden. Meer plaats ontstond verder door systematisch alle
samenstellingen bij het kernwoord op te nemen: benedictijnenklooster en
norbertijnenklooster staan nu als opnoemers bij klooster, zoals zakagenda en
zakalmanak bij het bepalende woord zak staan, maar dit laatste schept nauwelijks
ruimte. Onder de letter B wordt echter wel naar klooster verwezen:
benedictijnen>klooster.
Ondanks de verkortingen in definities en de nieuwe behandeling van
samenstellingen is Van Dale met 232.743 trefwoorden 400 pagina's dikker geworden
dan de vorige druk, de omvang die de uitgever had vastgesteld. Dat komt niet alleen
doordat van 28.000 woorden de oudste datum van voorkomen is aangegeven (het
substantief vaak tussen 1201 en 1250) en ook niet doordat woorden die niet de
normale Nederlandse uitspraakregels volgen mede in fonetisch schrift worden
weergegeven (bijvoorbeeld junta), maar vooral doordat ongeveer 9.000 nieuwe
woorden zijn opgenomen, waaronder asielcentrum, enchilada, hyperlink, koopzondag,
stalken en vitrectomie. De Nederlandse taal is in het laatste decennium onder meer
verrijkt met veel internetwoorden en namen voor uitheemse gerechten, een
afspiegeling van de moderne cultuur. Van de nieuwe woorden komt 10% uit het
Engels, en dat valt best mee. Ik mis nog klimsparen en stomerette, maar zo heeft
ieder z'n kleine verlangens.
De houding tegenover Vlaanderen is enigszins veranderd. Woorden die in
Vlaanderen algemeen geaccepteerd zijn en gebruikt worden, zijn ruimhartig
opgenomen, zoals denkpiste ‘richting waarin verder gedacht wordt, nog verder te
ontwikkelen gedachtegang, syn. denkspoor: een denkpiste volgen’, maar wel met het
label ‘Belg.N’.
Een onbegrijpelijke omissie uit vorige drukken is hersteld: het woord leeslint is
opgenomen, en wel omdat ieder deel van twee leeslinten is voorzien en de
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redactie bemerkte dat het woord in 1992 niet voorkwam. Onbegrijpelijk, omdat
andere uitgaven van Van Dale Lexicografie, zoals de grote en kleine tweetalige
woordenboeken én het eendelige Nederlandse woordenboek het woord wel hebben
opgenomen. De in het voorwoord geroemde uitwisseling van bestanden, waarover
straks meer, kan dus verbeterd worden.
Er zou erg veel ruimte gewonnen kunnen worden door de ongeveer 10.000 citaten
weg te laten. In een wetenschappelijk woordenboek als het WNT zijn citaten nodig,
want ze vormen de bewijsplaatsen voor de definities en vooral ook voor de
betekenisontwikkelingen. Van Dale blijft het WNT trouw door de oudste betekenis
het eerst te vermelden, maar zonder dit met bewijsplaatsen te staven. De citaten zijn
louter versieringen, maar ze geven het boek wel fleur. Zat er in de vorige druk nog
veel Bosboom-Toussaint, nu zijn Van Schendel, Gossaert, Vestdijk en Huizinga de
favoriete schrijvers, en jongeren als Claus en Voskuil dringen ook door.
Het complete bestand van Van Dale is opgenomen in een databank. Dit stelde de
redactie is staat op een andere wijze te werken dan voorheen, wat de interne
consistentie heeft vergroot. In de vorige druk werkten de twee redacteuren,
Heestermans en Geerts, ieder aan eigen letters. Dat gaf wel eens inconsistenties bij
de behandeling van woorden die tot hetzelfde woordveld behoren, bijvoorbeeld dat
van schaaktermen. Met een databank kunnen woorden uit woordvelden op eenvoudige
wijze bijeengeplaatst worden. Deze thematische werkwijze dwingt de verschillende
redacteuren niet alleen tot consistentie, maar vereenvoudigt ook het aantrekken van
externe deskundigen, zoals bijvoorbeeld voor Surinaams-Nederlandse woorden en
militaire termen is gedaan. Maar nog niet alle woordvelden zijn op deze wijze bewerkt.
Al met al is ongeveer 30% van Van Dale herzien, reden genoeg om deze nieuwe
druk aan te schaffen.
Afkeurende puristische labels als ‘anglicisme’ zijn vervangen door informatie
over de talige herkomst. Onder gaan vinden we in 1999, maar nog niet in 1992, ‘voor
iets gaan [vertaling van Eng. to go for], er zich voor inspannen, toe engageren: deze
atleet gaat voor goud’. In 1992 zou er ongetwijfeld opgemerkt zijn dat het een
anglicisme is.
De gehanteerde spelling is die van de Woordenlijst Nederlandse taal, de uitgave
van de Nederlandse Taalunie uit 1995, waaruit in de erop volgende drukken overigens
ongemerkt fouten weggewerkt zijn. In ruim 300 gevallen wordt het Groene Boekje
niet gevolgd, zoals in de gevallen klassestrijd en eendenkroos. Wel wordt hieraan
toegevoegd dat de spelling van de officiële woordenlijst klassenstrijd en eendekroos
is. In het hoofdstuk Spelling uit het Eerste Deel worden de afwijkende regels
gemotiveerd.
Van de twaalfde druk zijn 300.000 exemplaren verkocht. De eerste uitgave van
de dertiende druk, met een oplage van 65.000, was voor de officiële presentatie al
uitverkocht. Ondanks de uitgave op cd-rom zal het driedelige boek, gebonden in
donkerbruine kaft, opnieuw gedrukt met het fraaie lettertype Lexicon, maar wel op
wat gladder papier, en niet te vergeten van leeslinten voorzien, zijn weg wel vinden.
Van Dale, schreef ik in NEM XXXI, 1 uit 1993 is ‘een volksboek: een sieraad in de
kast, een lust om in te kijken en met een gezag
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dat ooit de bijbel in calvinistische kring had’. En zo is het nog steeds: als een woord
erin staat, bestaat het, en mag ermee gescrabbeld worden.
J.W. de Vries (Leiden)

Kees Groeneboer (vert. Myra Scholz), Gateway to the West: The Dutch
Language in Colonial Indonesia 1600-1950; A History of Language Policy.
Amsterdam: Amsterdam University Press, 1998. XIV + 400 blz., geïll., f
85 ISBN 90 5356 323 7.
Bij de bespreking in NEM XXXII, 3 (oktober 1994) van Groeneboers dissertatie Weg
tot het Westen uit 1993 waarvan bovengenoemde titel een vertaalde bewerking is,
gaf ik de wens te kennen dat de auteur nog eens een standaardwerk zou schrijven
‘waarin hij de Nederlandse koloniale taal- en cultuurpolitiek vergelijkt met die van
de Engelsen, Fransen, Portugezen en Spanjaarden’. Welnu, een standaardwerk zat
er niet in, maar in de voor deze gelegenheid herschreven inleiding van Gateway to
the West vindt die vergelijking wel degelijk plaats.
Groeneboer confronteert zijn lezers met de constatering van De Swaan dat van de
vijf talen die in de Aziatische koloniën werden gebruikt - Portugees, Spaans,
Nederlands, Engels en Frans - er nu vier behoren tot de groep van twaalf grote
bovennationale talen van de wereld. Alleen het Nederlands niet. De oorzaak van dat
verschijnsel ligt in de verschillende taalpolitiek van de koloniale mogendheden. De
Nederlandse taalpolitiek in het voormalige Nederlands-Indië (kortweg gezegd: de
taal van de overheerser reserveren voor een kleine inheemse elite en overigens het
gebruik van het Maleis als lingua franca en van lokale talen stimuleren) valt alleen
te vergelijken met wat Belgen deden in de Belgische Congo - met als enig verschil
dat het daar om vier en in Indië om dertig talen ging die als onderwijstaal gebruikt
werden. Andere kolonisatoren deden dat heel anders, onder andere op grond van hun
minachting voor die lokale talen. Zo achtte Macaulay (uitspraak van 1835) Europese
talen superieur aan bij voorbeeld Sanskriet en meende dat ‘een enkel plankje Europese
boeken net zoveel waard was als de hele literatuur van India en Arabië’. De
Amerikanen stonden in de Filippijnen tot 1938 zelfs op de speelplaats van scholen
het gebruik van een inheemse taal niet toe. De Fransen meenden dat het onderwijzen
van Frans een mission civilisatrice was en de Spanjaarden achtten het Spaans het
perfecte middel om Mexicanen de Castiliaanse religie en ideologie bij te brengen.
Het was natuurlijk allemaal ingewikkelder dan ik hier vermeld maar het resultaat
was in ieder geval dat in 1940 nog geen twee procent van de bevolking van
Nederlands-Indië Nederlands sprak. Maar in de Filippijnen sprak zestig jaar na de
Spaanse periode, in de jaren zestig van deze eeuw, nog twee procent Spaans; in 1950
sprak 50% er Engels. In Zuid-Azië (India, Pakistan, Bangladesh enz.) spreken
momenteel een 60 miljoen mensen Engels, in Maleisië en Singapore een derde van
de bevolking. De inleiding bevat nog veel meer van

Neerlandica extra Muros. Jaargang 2000

68
dergelijke wetenswaardigheden en legt uit waarvan die stand van zaken het gevolg
is. Een mooi stuk.
Voor het overige verschilt het boek niet veel van het originele standaardwerk uit
1993. Wel is de bibliografie aangevuld met publicaties die na dat jaar verschenen
zijn terwijl in deze Engelse editie nogal wat wijzigingen naar Nederlands
onderwijsmateriaal werden geschrapt. Het (gebonden) boek is door Amsterdam
University Press prachtig uitgegeven en is daardoor alleen al heel geschikt als
geschenk voor buitenlandse collega's. Dat het in geen enkele bibliotheek van
universiteiten waar Nederlands gedoceerd wordt mag ontbreken, spreekt vanzelf.
H.J. Boukema (Driebergen)

E. Ham, W.H.T.M. Tersteeg en L. Zijlmans, Help! Een cursus voor
anderstaligen. Deel I, Kunt u mij helpen? Boek voor de cursist. Utrecht:
Nederlands Centrum Buitenlanders, 1998. 304 bl. f 39,75. ISBN 90 5517
08 98 4
De serie Help (Een cursus voor anderstaligen) ondergaat een grondige herziening.
Nadat eerst van deel 3 een nieuwe versie was verschenen, heeft in 1998 deel 1 niet
alleen een nieuwe jas gekregen, maar ook een bijna geheel nieuw binnenwerk. Als
dan vervolgens het tweede deel herzien wordt, ligt binnenkort de hele serie nieuw
voor ons, op de markt gekomen in dezelfde volgorde waarin ze in de jaren tachtig
voor het eerst verscheen: eerst deel 3, dan deel 1 en vervolgens deel 2. De uitgever
stelt aan besprekers alleen het cursistenboek ter beschikking, wat jammer is, want
er zijn cassettes en een cd, een docentenhandleiding, hulpboeken voor verschillende
talen. Oefenmateriaal op cd-rom is in voorbereiding. Wij beperken ons hier dus
noodgedwongen tot het cursistenboek, al kunnen we niet nalaten van het zelf
aangekochte andere materiaal gebruik te maken.
Het is moeilijk om alleen over het cursistenboek van deel 1 te spreken waar de serie
zichzelf presenteert als een complete leergang die anderstaligen moet helpen het
Nederlands zodanig te leren beheersen dat zij zich kunnen redden in het hoger
onderwijs. Het nieuwe eerste deel geeft echter hoop dat naar bezwaren tegen de serie
zoals die er eerst lag - met name de aansluiting van deel 2 op deel 1 - goed is
geluisterd.
Het nieuwe cursistenboek is ingedeeld in zestien lessen en gebruikt van de oude
(acht) lessen hier en daar nog wat tekstmateriaal. Het merendeel is echter nieuw en
het oude is alleen nog te herkennen voor wie er vroeger mee gewerkt heeft. Het boek
is vooral uitgebreid: meer woordmateriaal (2500 i.p.v. 1600), meer leesmateriaal.
Ondergetekenden ondervonden in het verleden in hun onderwijssituatie in Jakarta
al snel behoefte aan aanvullende leesoefeningen. Voor intern gebruik werd een boekje
met oefeningen samengesteld om de leemtes weg te werken. De reacties van docenten
in Jakarta waren meteen enthousiast bij het bekijken van de nieuwe druk en na bijna
een jaar ervaring met
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het nieuwe Help 1 is dat enthousiasme gebleven.
De lessen zijn ingedeeld in twee delen: basis en oefeningen. In het basisdeel zitten
steeds eerst twee teksten, vervolgens taalhulp (situatiegebonden kernzinnen en
belangrijke begrippen) en grammatica. De teksten zijn aanvankelijk vooral
luisterteksten (op de cassettes), later komen er meer leesteksten bij. Het is veelal
authentiek of in ieder geval authentiek aandoend materiaal. De functionele benadering
blijkt uit het belang van het onderdeel ‘taalhulp’ waar taalfuncties nadrukkelijk
worden gepresenteerd, gelicht uit hun tekstuele omgeving. De presentatie van dit
onderdeel vormt een van de belangrijkste verbeteringen van het boek. Ook van het
onderdeel ‘grammatica’ kan gezegd worden dat de presentatie een sprong vooruit
is. Wat vroeger ten onrechte een ‘schrijfoefening’ heette, is nu als grammaticale
presentatie op een veel duidelijker plek terecht gekomen. Bovendien is de geleidelijke
opbouw veel overtuigender.
In het oefendeel zijn op twee niveaus oefeningen opgenomen: basis en uitgebreid.
Ze zijn ingedeeld in acht categorieën: taalhulp, vocabulaire, grammatica, luisteren,
prosodie, spreken, schrijven en lezen.
Deze indeling is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de vorige editie.
De oefeningen staan in een logische en werkbare volgorde en het is daardoor voor
de gebruikers betrekkelijk eenvoudig om de weg te vinden door het oefeningendeel
van de lessen. Daarbij is het een voordeel dat de oefeningen in het cursistenboek zijn
opgenomen en niet in een apart oefeningenboek. Nieuw zijn de oefeningen die horen
bij de functionele aanpak van de afdeling Taalhulp, terwijl wij uit de praktijk kunnen
melden dat de prosodie-oefeningen goed werken. De uitgebreide inhoudsopgave is
een goede hulp bij het terugvinden van grammaticale onderwerpen.
Een gemis is de woordenlijst, die in de vorige editie achterin het boek stond.
Woorden konden daarmee worden getraceerd en snel in hun eerste context van
voorkomen worden nagelezen. Het is onduidelijk waarom deze lijst verhuisd is naar
de hulpboeken. Verder zijn ook de handige appendices (telwoorden, maten en
gewichten, klokkijken, dagen, maanden, data) naar de hulpboeken verdwenen, een
tweede gemis. Misschien hoopt de uitgever hierdoor de verkoop van de hulpboeken
te stimuleren, terwijl het hulpboek nu juist een in principe misbaar onderdeel moet
zijn.
Wat het tekst- en oefenmateriaal betreft is er nog een zaak die voor collega's
buitengaats interessant is. Help richt zich bewust op NT2- én NVT-leerders en slaagt
erin om vooral de NVT-leerders bij de les te houden door in het spanningsveld tussen
NT2 en NVT een neutrale plaats in te nemen. Het stoot in ieder geval docenten en
cursisten in Indonesië in het eerste gebruiksjaar niet af, integendeel: docenten voelen
zich erdoor aangetrokken en het weet cursisten te enthousiasmeren. Docenten van
het Erasmus Taalcentrum in Jakarta hebben het gevoel dat hun cursisten door het
aantrekkelijke en gestructureerde aanbod met het nieuwe cursusboek Help 1 beter
uit de voeten kunnen dan het geval
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was met de oude editie. Ze kijken dan ook met spanning uit naar het vernieuwde deel
2 van dezelfde serie.
Ondertussen blijft men in afwachting van het computeroefenmateriaal, dat echt niet
te lang op zich mag laten wachten. Dan pas is te overzien hoe het materiaal als geheel
werkt.
Felina Sugiharto - Hans Groot - Yanna Parengkuan (Jakarta)

Klassieke letterkunde van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers.
CD-ROM Het Spectrum Electronic Publishing B.V. f 99,90 ISBN 90 5344
045 3
De hoestekst van de cd-rom laat weten dat er zo'n 125 complete werken uit de
Nederlandse en Vlaamse literatuur op de cd-rom staan, maar op de cd-rom zelf is er
sprake van zo'n 150 werken. Wie in het hoofdmenu de rubriek ‘Bibliotheek’ opent,
krijgt 87 ingangen (titels van anonieme werken of auteursnamen), waarop men via
klikken eerst op een inleiding en vervolgens bij de tekst zelf kan terechtkomen.
Volgens de rubriek ‘Uitleg/over’ verleenden literatuurhistorici van de vakgroepen
Nederlands van met name de universiteiten van Utrecht en Amsterdam hun
medewerking. Die van andere universiteiten zijn kennelijk door de uitgeverij niet
gevraagd. De teksten van de opgenomen werken zijn niet altijd compleet: bij het
Geuzenliedboek van 1581, Van Manders Schilder-boeck, Bredero's Groot Liedboek
enz. gaat het om een nogal beperkte selectie.
Het is zeker verheugend dat nu zoveel klassieke teksten op cd-rom beschikbaar
zijn. Neerlandici-extra-muros zouden die zeker moeten aanschaffen voor hun eigen
opleidingsbibliotheek. Ze kunnen hun eigen selectie in een
tekstverwerkingsprogramma opslaan (Word of WordPerfect onder Windows) en die
voor hun colleges gebruiken, zonder afhankelijk te zijn van het aanbod in hun
plaatselijke bibliotheek. Het selecteren van teksten voor eigen gebruik verloopt
bijzonder vlot dankzij de heldere instructies. De rubriek ‘Zoeken’ maakt het bovendien
mogelijk om citaten op te sporen. Sommigen zullen hun wenkbrauwen optrekken
over de gemaakte tekstkeuze: waarom geen teksten van Marnix, Van der Noot of
Busken Huet? Waarom geen lyriek van Focquenbroch, geen hekeldichten van Vondel?
Intussen zijn we blij met de vele teksten die we wel hebben en die voorzien zijn van
een inleiding, secundaire literatuur en een verantwoording. Soms wordt de naam van
een deskundige vermeld: bij Jan van Hout (Johan Koppenol) en bij Jacob Campo
Weyerman (André Hanou), maar het getuigt van een nauwe blik om bij Van Mander
niet Hessel Miedema als deskundige te vermelden. Sommige teksten zijn van
annotaties voorzien. Dit is vrij willekeurig gebeurd: Elckerlijc krijgt geen annotaties,
maar een aantal werken uit het Hulthemse handschrift wel. Bij Gezelles
Kerkhofblommen is met de annotaties iets grondig misgegaan bij: ‘De strate ging
winkelen al te mets’.
Het hoofdmenu kent ook nog de rubriek ‘Tijdbalk’. Daar kan de neerlandicus extra
muros maar beter niet al te veel op vertrouwen. Wat bijvoorbeeld over de
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beeldenstorm wordt gemeld (‘De beeldenstorm begint in 1566 in Antwerpen enz.’)
is krankzinnig. Denken Amsterdamse en Utrechtse neerlandici dat werkelijk? Ze
kunnen snel uit die onzalige droom worden geholpen door meteen de internetsite
(http://www.etcl.nl/opstand) te raadplegen.
De rubriek ‘Internet’ in het hoofdmenu voldoet niet. De opgegeven sites zijn nu
meestal onvindbaar geworden. Het is beter gebruik te maken van de gemarkeerde
onderwerpen in de rubriek ‘Tijdbalk’. In de rubrieken ‘Fragmenten’ en ‘Muziek’
vindt men de audioweergave (geluidskaart en speakers noodzakelijk) van bepaalde
teksten. Onder anderen Gerrit Komrij heeft hieraan zijn medewerking verleend.
Al met al betekent de uitgave van deze cd-rom een enorme aanwinst voor onze
docenten. Moge ze door menige gelijkaardige uitgave worden gevolgd!
Karel Bostoen (Leiden)

Stanisław Predota (1998). Wymowa języka niderlandzkiego. Wrocław,
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 123 blz. ISBN 83 229 1700
7
‘Wymowa języka niderlandzkiego’ betekent ‘uitspraak van de Nederlandse taal’ en
is bedoeld als leerboek/naslagwerk voor Poolse eerstejaarsstudenten Nederlands. In
het boek wordt ook aandacht besteed aan uitspraakverschillen tussen het Nederlands
en het Pools.
MK
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Na vijftig jaar
In het midden van de zojuist verlopen eeuw, in oktober 1949, begon mijn eerste
studiejaar aan de Groninger universiteit. Het was in die overoude tijden dat men
onder ‘corpsbal’ nog het dansfeest van een studentenvereniging verstond en niet wat
het ‘Groene Boekje’ er nu van maakt. Lang geleden, kortom.
Ik had de romanistiek gekozen omdat het mij als doordesemd alfa-gymnasiast leuk
leek om te zien hoe uit het oude Latijn het moderne Frans was voortgekomen. Daar
wilde ik mijn jonge leven aan wijden. Dat kwam goed uit: wij (de vakgroep telde in
totaal achttien studenten) bestudeerden brokstukken van het Friuli, het oud-Sardisch
en de tweeënnegentig dialecten van het Reto-Romaans. Mijn eerste tentamen (op 13
juni 1950, bij de toen al briljante Paul Zumthor) ging over een curieus construct dat
de naam ‘vulgair latijn’ droeg en waarin de Peregrinatio Aetheriae een hoofdrol
speelde, een reisverhaal geschreven door een vroeg vijfde-eeuwse non die niet spellen
kon. Ik vond het prachtig.
Om mezelf te verwennen na het gunstig verlopen tentamen liep ik naar boekhandel
Scholtens en kocht in een impuls een onbesneden Franse dichtbundel, omdat die
open viel op een kort gedicht: ‘Louis I, Louis II, Louis III, Louis IV’, dat zo doorging
tot onder aan de bladzijde. De manier waarop Jacques Prévert, toch niet de diepste
denker over het literaire complex, hier de literatuur als zodanig ter discussie stelde,
sloeg bij mij in als een bolbliksem.
Het had in mijn eerste jaar aan meteorologische wonderen ontbroken. De moderne
Franse literatuur werd namelijk gedoceerd door een lector die zijn ziel en zaligheid
had verkocht aan Leconte de Lisle, wiens volledige werken werden geacht tot onze
culturele bagage te behoren. Eén deel daarvan heb ik nog, gekocht op 24 nov. 1949.
De andere delen zijn mij kwijtgeraakt. In een ander college droeg hij voor uit ‘Les
fausses confidences’ van Marivaux. Niks probleemstelling. Dat was de moderne
literatuur. Provincialer onderwijs dan dat van deze Parijzenaar was niet denkbaar.
Als er in die situatie geen verandering was gekomen, zou ik naar rechten zijn
omgezwaaid, maar in het tweede jaar bleek de man te zijn opgevolgd door Mia
Gerhardt, de jongste zuster van Ida, en toen bloeide opeens de letterkunde open. Ze
was jong, ze was knap, ze was serieus, ze had een verfijnde smaak en een scherp
literair inzicht. Puur theoretisch was het misschien niet zo interessant wat er in haar
vroegste colleges omging, maar je leerde er wel heel zorgzaam lezen, Malherbe,
Nerval, Larbaud, Proust. Spontaan begonnen we onder elkaar, gesteund door
Barbarossa-bier en Hooghoudt-jenever, met oeverloze, diep delvende interpretaties.
Mia ging ons voor in het curieuze construct dat ‘vergelijkende literatuur’ heette.
Ieder jaar beëindigde ze haar colleges met een onderwerp uit een aanpalende
letterkunde. De eerste keer was dat James Joyce. Ik dacht dat ik dat ook maar eens
moest bekijken, merkte al gauw dat het lezen van Ulysses wel een jaar zou vergen,
trok dat jaar er toen maar voor uit, en maakte daarna een scriptie over dat boek van
de eeuw. Wat zou er in de tweefasestructuur van mijn studie terecht zijn gekomen,
als mijn studietijd gemuilkorfd en in studiepunten vermuilezeld was geworden?
Aetheria, waar ben je gebleven?
F. Bulhof
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[Neerlandica extra Muros - oktober 2000]
Veelheid en verscheidenheid
Diachrone constanten in koloniale beeldvorming
Arie Jan Gelderblom (Utrecht)*
Eind 1941 - Nederland was al ruim anderhalf jaar door Duitsland bezet, maar
Nederlands-Indië nog niet door Japan, - verscheen bij Elsevier in Amsterdam een
forse overzichtsbundel over Nederlands koloniale inspanningen in Indië tijdens de
voorafgaande decennia: Daar wèrd wat groots verricht.... Nederlandsch-Indië in de
XXste eeuw. In 528 pagina's worden de zegeningen van het koloniale bewind
geboekstaafd. De hoofdstukken dragen krachtdadige titels: ‘De strijd om de natuurlijke
rijkdommen. Westerse energie en techniek’, ‘Impulsen tot Indië's ontwikkeling’ en
natuurlijk ‘De zorg voor de bevolking’, namelijk ‘de inheemsche bevolkingsgroepen
in hun verscheidenheid en verwantschap’(1). Met de boektitel knoopt hoofdredacteur
W.H. van Helsdingen bewust aan bij de woorden van oer-kolonisator Jan Pieterszoon
Coen uit 1618: ‘Daer can in Indien wat groots verricht worden’. Een historisch
hoofdstuk (auteur F.W. Stapel) overspant de eeuwen met dezelfde parallel: ‘Van
Coen tot Van Heutsz. Hoe uit de Oost-Indiën Nederlandsch-Indië werd’(2). Het zijn
voorbeelden van een idioom met diachrone continuïteit. Het heden van 1941 blijkt
nog benoembaar als onderdeel van een eeuwenoude geschiedenis. Het doel van deze
discursieve techniek laat zich makkelijk bevroeden: de bestendigheid van Nederlands
aanwezigheid in de Oost te illustreren en de noodzaak ervan nog eens aan te tonen.
Als ondertoon resoneren Nederlands goede bedoelingen en ‘Westerse’ dadendrang.
Meegedragen op de lange golven van de mentaliteitsgeschiedenis zijn woorden en
beelden uit de zeventiende eeuw in 1941 kennelijk nog bruikbaar in een politiek
geladen betoog. In dit artikel worden enkele continue elementen uit dat Nederlandse
koloniale discours nader belicht: taaie beeldvormingsprocessen in woord en beeld,
in diverse registers.
Anno 1600 schrijft Hendrik Laurenszoon Spiegel een lofdicht op de handelsstad
Amsterdam(3). Hij gaat ogenschijnlijk uit van de waarneming, maar drukt zich uit in
de vereiste retorische gemeenplaatsen van de Renaissance, de zgn. topoi, die refereren
aan common knowledge en algemeen aanvaarde opvattingen. Over de stad Amsterdam
als fysieke verschijning zegt hij bijvoorbeeld dat ze gefundeerd is op geheide palen:
‘Waar [Ware] de grond om ghekeert men soud int Bosch verdwalen’. De heipalen
als een oerwoud ondersteboven: je komt het in renaissancistische teksten over
Amsterdam steeds tegen en zo'n vast element werd door lezers herkend en op prijs
gesteld.
Een andere topos uit de lof van de handelsstad is de vergelijking alii-nos, waarbij
de inwoners worden geplaatst tegenover bezoekers van elders(4). Spiegel noemt
bijvoorbeeld de Fries die verse boter brengt, de Keulenaar met wijn en de ‘Pruysser
Kaerel’ als leverancier van rogge en bouwmaterialen. Enkelen krijgen hun
karakterisering via een adjectief: ‘De woeste Noorman’ [Scandinaviër],
‘D'Engelschman loos’ [sluw], ‘De Fransman luchtich’ [lichtzinnig] en ‘De
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ghaile [wellustige] Spanjaert’. Dit zijn geen willekeurig gekozen epitheta. Volgens
de opvattingen van 1600 waren woest, loos, luchtig en geil onveranderlijke
kenmerken, door God aan de bewoners van verschillende windstreken toebedeeld
in overeenstemming met de klimaattheorie, die stelde dat de temperamenten der
verschillende volkeren werden gedetermineerd door de klimatologische
omstandigheden waaronder ze moesten leven. De wellust van Spanjaarden zou
veroorzaakt worden door de hitte van hun bloed, een gevolg van het leven in een
land waar de zon overvloedig schijnt(5). Het lidwoord ‘de’ drukt in deze voorbeelden
de stereotypering uit: Spiegel spreekt niet van een toevallige Spaanse bezoeker, maar
van de typische Spanjaard die nu eenmaal wellustig van aard is.
Zulke stereotypische beelden zijn gemeengoed in renaissanceteksten. Ze werden
voorgeschreven door de poëtica's als passende, herkenbare verfraaiing. Ze zijn in
hun onveranderlijkheid tevens representaties in de zin die Edward Said aan die term
toekent: vaste en door de tijd heen nauwelijks veranderende beelden van de Ander,
wensvoorstellingen die door de gebruikers ervan worden gekoesterd en die een
confrontatie met de werkelijkheid van de Ander in de weg staan(6). Impliciet zijn
zulke representaties ook zelfrepresentaties. Je hoeft de adjectieven in Spiegels gedicht
maar in hun tegendeel te veranderen om er een gewenst zelfbeeld van de
Amsterdammer uit te construeren: niet woest zoals de Scandinaviër, maar beschaafd;
niet sluw zoals de Engelsman, maar betrouwbaar; niet lichtzinnig zoals de Fransman,
maar degelijk; niet geil zoals de Spanjaard, maar beheerst. De Amsterdammer of
Hollander van 1600 plaatst zichzelf via deze representaties als betrouwbaar
handelsman in het centrum van de beschaafde wereld.
Visueel materiaal vertoont hetzelfde beeldvormingsprocédé. Bijvoorbeeld het
Drachtthoneel van Zacharias Heyns (1601), een 147 bladzijden tellende verzameling
van prenten met klederdrachten uit de gehele destijds bekende wereld, elk toegelicht
met een vierregelig gedicht(7). De plaatjes, behalve dat ze nieuwsgierigheid en zucht
naar kennis bevredigden, konden dienen als voorbeelden voor toneelkostuums en
stoffering van landkaarten of als modellen voor schilderijen met een exotisch
onderwerp. Heyns gebruikt weliswaar een Frans voorbeeld, maar hij rangschikt zijn
stof neerlandocentrisch, door beginnend met ‘Den Nederlander’ de eerste 26 prenten
te wijden aan mannen en vrouwen uit de Lage Landen. Vervolgens cirkelt hij door
Europa, en gaat hij via het Turkse Rijk naar Arabië, Perzië en Egypte. Van Afrika
steekt hij over naar de Amerika's, waar de mensen naar het zuiden toe steeds naakter
en wilder worden. Enkele varia, waaronder zeemonsters, besluiten de collectie. Het
Drachtthoneel geeft visuele stereotypen; in de titels en bijschriften is het lidwoord
de altijd aanwezig; soms staat er een adjectief: ‘de wilde Yersche [lerse] vrouw’,
‘De Fransman licht’, ‘Den Tarter wreet’(8). In de volle, gevarieerde wereld lopen de
beschaafde Nederlanders voorop.
Teksten en beelden over de Europese koloniale expansie stellen de nieuw ontdekte
werelddelen met hun vreemde mensen, dieren, planten en mineralen
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stelselmatig voor als door God gewilde copia et varietas: rijkdom en verscheidenheid.
Europa bekleedt van de werelddelen door kennis, beschaving en christelijk geloof
uiteraard de voornaamste positie; daaruit volgt een natuurlijk recht om andere
continenten te koloniseren. De Nederlanders achtten zich bij uitstek geschikt voor
deze Europese roeping: ze waren volgens de klimaattheorie mensen van het water,
en dus geboren zeevaarders(9). Bovendien beschouwden ze hun koloniale successen
als bewijzen van Gods goedgunstigheid jegens de kleine calvinistische Republiek,
die zich zo dapper had ontworsteld aan het wrede Spaanse katholicisme. Gods speciale
hulp bij de Nederlandse exploratie van Oost-Indië wordt in tal van reisverhalen
gethematiseerd; bidden aan boord, het lezen van preken en het zingen van psalmen
zijn topoi van reisteksten, evenals wonderbaarlijke reddingen na verhoord gebed of
de met Gods genade verkregen lucratieve thuiskomst. Representatief is het populaire
Journaal van Bontekoe (eerste uitgave 1646), waarin de gelovige succesrijke
hoofdpersoon zelfs trekken van Mozes en de apostel Paulus krijgt toebedeeld(10). De
copia et varietas van de nieuw ontdekte landen krijgen bij Bontekoe ruime aandacht.
Zijn beschrijvingen van verre volkeren laten zich lezen als kleine hoofdstukjes
vergelijkende etnologie:
De inwoonders van 't landt [Madagascar] ons siende, zijn datelijck met
een prauwtjen (zijnde een schuytjen uyt een boom ghehouwen) aen ons
boort ghekomen, en brochten eenige appelen, lemoenen, wat rijs en
hoenderen, met haer, bewesen ons dat sy sylck [zulk] goed meer aen landt
hadden, brachten dit tot een munster [proeve]. Bewesen ons oock door
kennelijcke tekenen met de mondt, dat sy oock noch koeyen, schapen,
kalveren, hoenderen en ander goet hadden, riepen boe, bee, koekleloe loe,
dat waren koeyen, schapen en hoenderen. Wy sagen dit volck met
verwonderingh aen, wy gaven haer wyn te drincken, uyt een silveren
schael, sy waren soo wijs niet dat sy daer te degen uyt konden drincken,
maer staken het hooft of aengesicht in de schael, en droncken ghelijck de
beesten uyt een emmer drincken; en doen sy de wijn in 't lijf hadden,
tierden sy haer of sy geck waren.
Dit volck was gantsch naeckt, uytgeseydt dat sy een kleetjen om de middel
hadden, voor de schamelheydt [voor hun geslachtsdelen], waren
geelachtigh-swart van coleur.(11)
Zo klinkt het in veel reisteksten. Heidense wilden in verre streken vertonen dierachtig
gedrag en kunnen zich niet beheersen. Vanwege de warmte zijn ze schaars gekleed,
tevens een bewijs van hun onbeschaafdheid. De klimaattheorie stelde de
omgevingswarmte bovendien verantwoordelijk voor een actief seksueel leven. Talrijk
zijn in reisteksten dan ook de toespelingen op de hoge erotische activiteit van
Afrikanen en Aziaten, mannen zowel als vrouwen. Een warm klimaat drijft overigens
ook bij Europeanen de geilheid op. Aernout van Overbeke, in 1668 naar Java gezeild,
schrijft over de Indische meisjes als over ‘lantvruchten (die hier op haer 11, 12, of
13. laren rijp zijn)’ en waarvan de
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Hollandse mannen dan ook gaan ‘snoepen’(12). Bekend is de hekeling van het gedrag
(‘rits en gaeyl, als een deel [stel] ritse teeven’) van Europese, Euraziatische en
Aziatische vrouwen in Batavia, in de Oost-Indise spiegel (1701) van schrijvend
VOC-chirurgijn Nicolaas de Graaff. Dit gegeven wordt ook in andere contemporaine
teksten vermeid(13).
In de achttiende eeuw blijft dit samenstel van (zelf)representaties intact, terwijl de
Verlichting er als tegenwicht een ideaalbeeld aan toevoegt: de goede wilde. Hij is
een tabula rasa. Niet besmet door de corrumperende Europese ‘beschaving’ heeft
hij in zijn primitieve eenvoud juist een natuurlijke zuiverheid bewaard. Als vervolg
op het Verlichtingsdenken proclameert de Franse Revolutie de vrijheid, gelijkheid
en broederschap van alle menselijke individuen, ongeacht woonplaats of huidskleur.
Het gedachtegoed van de Franse Revolutie en de Amerikaanse Declaration of
independence leidt in de negentiende eeuw tot afschaffing van de slavernij, in de
twintigste uiteindelijk tot het einde van het Europese kolonialisme. Maar tegelijk
met de opkomst van het vrijheidsstreven ontstaan krachtige anti-egalitaire
tegenbewegingen, zoals het Europese nationalisme dat rond 1800 het toneel betreedt(14).
Geworteld in hun eigen geschiedenis, taal en instituties zouden de afzonderlijke
Europese volkeren hun beste uitdrukking vinden in de nationale staat, gedomineerd
door een unificerende Volksgeist. In de jaren 1815-1870 worden verschillende
Europese natiestaten ‘geconstrueerd’, inclusief mythische visies op de geschiedenis
en een arsenaal aan nationale symbolen(15). Uiteraard gaf het naast elkaar bestaan van
verschillende natiestaten aanleiding tot vergelijkende karakteriseringen en het
oppoetsen van oude stereotypen. Werd binnen de natiestaten gestreefd naar
homogenisering op nationale basis, naar buiten toe kregen juist de verschillen in
‘volkskarakter’ het meeste accent. Lichamelijke kenmerken van de inwoners, politieke
en militaire organisatie, artistieke productie en mate van beschaving dienden daarbij
over en weer als beoordelingsnormen.
De negentiende eeuw transponeert het Europese nationalisme ook naar de copia
et varietas van de gekoloniseerde volkeren overzee. Weliswaar zijn die nog niet aan
eigen natiestaten toe - daartoe zullen ze eerst langdurig moeten worden opgevoed ze zijn wel observeerbaar en classificeerbaar volgens in Europa ontwikkelde normen:
lichaamskenmerken (al gauw ‘raskenmerken’ genoemd), politieke en militaire
organisatie, taal, artisticiteit, beschaving. Voor het opstellen van karakteristieken en
het bestuderen van verschillen staan de Europeaan diverse nieuwe wetenschappen
ten dienste: antropologie, vergelijkende taalwetenschap, etnologie, sociaal-darwinisme,
Völkerpsychologie. Stereotypen over ‘wilden’ worden nu wetenschappelijk ‘bewezen’.
Vergelijkingen met dieren leveren ‘bewijsmateriaal’. Ook wordt herhaaldelijk gesteld
dat Afrikanen en Aziaten, vergeleken bij de ‘volwassen’ Europeanen, een kinderlijker,
instinctiever stadium van leven vertegenwoordigen(16). Tegenover de primitieve
natuurvolkeren aanvaardt Europa natuurlijk graag zijn white man's burden, zijn
mission civilisatrice om wat groots te verrichten.
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In negentiende-eeuws Nederland raakt deze ontwikkeling gekleurd door eigen
historische ervaring. Als reactie op economische achteruitgang en de vernederingen
van de Franse overheersing en de Belgische Afscheiding worden nieuwe nationale
wensvoorstellingen ontworpen. Een daarvan is de ‘Hollandse jongen’: gelovig, trouw,
vaderlandslievend, een blanke pit in een ruwe bolster. Hij is een echte waterrat, het
ideale type om oceanen te bevaren en in de koloniën het avontuur te zoeken. Zijn
voorbeelden vindt hij bij de zeehelden van de Gouden Eeuw. Een uitgewerkte typering
vinden we in De man in de vier tijdperken zijns levens van Adriaan Loosjes (1809).
Loosjes' ideale Hollandse jongen is nuchter en heeft een helder verstand. Zijn ogen
kijken niet in boeken, maar verkennen de ruimte om hem heen. In zijn spelletjes
oefent hij zijn lichaam in kracht en beweging. Als hij met bravoure in bomen klimt,
is dat een goede voorbereiding op zijn latere carrière op zee: ‘Dan, ja dan beschouwen
wij in dien jongen een der toekomende zeehachjes, die, met de vlugheid van katten
in het wand klauterende, zoo gerust de raën en masten der groote schepen beklimmen,
als of zij langs vast en welgeplaatste ladders tegen stevige muren opstegen’. Vanuit
die natuurlijke aandrift was ooit ook Michiel de Ruyter op de torenspits van de Grote
Kerk van Vlissingen geklommen! ‘Waar kinderen zulke doorslaande proeven geven
van oorspronkelijke geschiktheid voor den zeedienst, is de landaard voor de Zeevaart
en Koophandel gevormd’(17).
Eigentijds toonbeeld van dit type werd Jan van Speyk, die op 8 februari 1831 in
de haven van Antwerpen zijn vastgelopen kanonneerboot en zichzelf in de lucht liet
vliegen om te verhinderen dat opstandige Belgen de Nederlandse vlag zouden
buitmaken. De nationale emoties bij zijn dood gierden als een orkaan over het
vaderland(18). Diepe ontgoocheling kwam ervoor in de plaats toen België zich
daadwerkelijk wist los te maken. Potgieter werkte verschillende nuances van de
‘Hollandse jongen’ uit in Jan, Jannetje en hun jongste kind (1842). In 1840 had hij
met de Liedekens van Bontekoe de zeventiende-eeuwse Hoornse schipper tot nationaal
archetype uitgeroepen. Het oorspronkelijke Journaal bevat een beroemde passage
waarin Bontekoe agressieve Sumatranen weet te kalmeren door het zingen van liedjes.
Potgieter beeldt die gebeurtenis uit met scherpe contrasten tussen de trouwe, zingende
IJsbrant-baas en de ‘uitgelaten rei van wilden’(19). Mede door Potgieters toedoen
ontwikkelde Bontekoe zich tot een steracteur in Nederlands collectieve verbeelding.
In 1924 bewerkte Johan Fabricius het Journaal tot het beroemde jeugdboek De
scheepsjongens van Bontekoe. Het grote succes daarvan is door Willem van Toorn
als volgt verklaard. Het was een dik boek, het was echt gebeurd, en het bevatte een
belangrijke boodschap: ‘Holland was het centrum van de wereld, alles buiten Holland
was een soort bizar prentenboek vol dreigende schoonheid, monsters, bodemloze
zeeën en oerwouden vol slangen, gluiperige Spanjaarden en trouweloze heidenen.
Maar hoe angstaanjagend dat allemaal ook mocht zijn, alles kwam goed’(20).
Indië speelt in dit ideeëncomplex een hoofdrol. Het bezit van de kolonie is voor
Nederlands collectieve ervaring van enorm belang geweest. Het heeft het

Neerlandica extra Muros. Jaargang 2000

6
mythische zelfbeeld in stand gehouden van ‘Hollandse jongens’ als mondiaal
georiënteerde, met de beste bedoelingen bezielde zeevaarders (en vliegeniers),
handelaars en bestuurders. Indië was de natie door God en geschiedenis geschonken
als werkterrein. De Indische archipel wordt in deze visie bevolkt door een copia et
varietas van volkeren, van wie de meeste op een lage trap van ontwikkeling staan.
Ze kunnen het niet stellen zonder een matigend en beschavend Nederlands
opperbestuur. Hun materiële ontplooiing is alleen gegarandeerd door een op Nederland
gerichte economie. In een eindeloze hoeveelheid woord- en beeldmateriaal wordt
deze ideologie tot in het midden van de twintigste eeuw herhaald: jeugdboeken,
bellettrie, onderwijsmethoden, schoolplaten, beschuit-plaatjesalbums, brochures van
missie en zending, ansichtkaarten, woordenboeken, encyclopedieën, wetenschappelijke
studies in vele disciplines. Bij de uitbeelding van etnografische copia et varietas
gedijen de stereotypen:
De Papoea's van Nieuw-Guinea zijn in vele stammen onderverdeeld. In
ontwikkeling verschillen zij echter niet veel van elkaar. Zij zijn het meest
achterlijk van de vele bevolkingsgroepen in den Archipel.
De Papoea's van Merauke behooren tot den grooten stam der Marinde.
Ofschoon van uiterlijk forsch, zijn zij toch zwak. Zooals men uit de
afbeelding ziet is de kleeding al zeer primitief en onvolledig.
Onder den naam Dajaks verstaat men gewoonlijk de inheemsche,
niet-Mohammedaansche bevolking van Borneo, die in een zeer groot aantal
stammen is verdeeld. Dajaks zijn over het algemeen goed gebouwd, doch
klein. Van karakter zijn zij eerlijk, openhartig en gastvrij, doch zij bezitten
weinig energie. Hun kunstzin is bijzonder hoog ontwikkeld.(21)
De representaties van de archipelbevolking vertonen bij alle diversiteit ook enkele
opvallende constanten. De inheemse bewoners van Nederlands-Indië - zo hoort de
Europeaan het graag - zijn doorgaans onbeheerst, sluw en onbetrouwbaar, lichtzinnig,
lui, intuïtief en irrationeel, en seksueel gepreoccupeerd. Het zijn de bekende topoi
van de Europese koloniale ideologie; sommige motieven zagen we al bij Spiegel in
1600, maar dan nog op Europeanen geprojecteerd. En er zijn uiteraard altijd
uitzonderingen, zoals de eerlijke Dajaks. De expliciete vermelding van hun
oprechtheid suggereert evenwel de onbetrouwbaarheid van vele, vele anderen.
Sprekende voorbeelden vind je in taalboekjes en tweetalige woordenlijstjes, die de
Europeaan moesten helpen in dagelijkse situaties. In de volgende citaten zijn
kortheidshalve alleen de Nederlandse teksten overgenomen. Uit 1888:
Ik ben door mijnen bediende bedrogen geworden. Die man schijnt een
bedrieger te zijn. Gij moet mij niet bedriegen. Hij bedriegt zijnen meester.
Gij bedriegt mij. Ik wil niet bedrogen worden. Koop geen goed van die
rondventers, die lieden bedriegen steeds. Die Chinees heeft u bedrogen.
Wij moeten ons wachten voor de listen en lagen van dien Arabier. Hij
heeft mij met die
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Japansche tafel bedrogen. [...] Die heer wordt altijd door de Chineezen
bedrogen.(22)
Een andere taalgids, bijna zestig jaar later, in 1945: ‘Ik vertrouw dien bedelaar niet;
hij vraagt altijd maar geld. Hij zegt dat zijn huis verbrand is, maar ik denk, dat dat
niet waar is’(23).
Na 1900, als er steeds meer Nederlandse vrouwen naar Indië gaan en het gewoon
wordt dat Nederlanders er in gezinsverband jarenlang verblijven, zien we een nieuwe
representatie van de Indonesiër populair worden: de huisbediende. De beeldvorming
van het huispersoneel berust op een aantal vaste sociale karakters (de baboe, de
kokkie, de kebon [tuinman], de boy, de djongos), die worden ingekleurd met de
inmiddels bekende etnische kenmerken. Tekenend voor dit wereldbeeld is de kleine
handleiding Onze bedienden in Indië uit de jaren '30, door de romanschrijfster M.H.
Székely-Lulofs. De vorm is een fictief verhaal van een njonja [blanke mevrouw] in
Indië. Alle topoi van sociaaletnische inferioriteit passeren de revue, zoals het
onvermogen van personeel om met geld om te gaan en daaruit voortvloeiende
leugentjes over marktprijzen en wisselgeld; luiheid; wreedheid tegenover dieren;
ondoorgrondelijkheid; wellust. ‘Op een avond, als njonja weer alleen is, nemen Sitih's
bruine vogeloogjes haar scherper op’: met haar dierlijk geconnoteerde intuïtie weet
Sitih al eerder dan de betrokkene zelf dat njonja zwanger is. Later, als het inmiddels
geboren blanke jongetje groter is geworden, trekt het tijdens de middagrust naar de
kinderen van de bedienden in de bijgebouwen. Hij leert er meer van Indië kennen
dan zijn ouders: ‘Hij klimt met hen in de boomen, hij leert hun handigheden en hun
wreedheden, hun natuurlijkheid en hun obsceenheid. Hij raakt vertrouwd met hun
anderszijn en zij met zijn andersheid’(24).
Een taalmethode uit 1945 schetst een Nederlands gezin op Java. Mevrouw en de
kinderen vertrekken naar de bergen. ‘Meneer blijft alleen. De boy moet op 't huis
passen. De koki moet koken. Elke dag is meneer boos. Als meneer thuis komt, is het
eten niet klaar. Als meneer wil baden, is het bademmertje er niet. Als het regent, is
er geen paraplu. 't Huishoudgeld is gauw op. In de klamboe zijn muskieten. De kebon
wordt weggejaagd omdat hij lui is. Meneer vindt het niet prettig, alleen thuis te
zijn’(25).
Vanuit genderperspectief gelezen een opmerkelijke passage: Meneer is kennelijk
niet in staat tot wat Mevrouw wél kan, een Europees huishouden met inheemse
bedienden efficiënt bestieren. Zonder haar dagelijkse leiding maken de
personeelsleden er onmiddellijk een zootje van. Tegelijkertijd is dit een politieke
metafoor: als Indonesiërs al niet in staat zijn op eigen houtje een huishouden te laten
functioneren, hoe zouden ze dan een heel land kunnen besturen...
Dezelfde visie spreekt uit de bundel Zóó leven wij in Indië. Het boek schetst ten
behoeve van het vaderland het wens-Indië van de blanke kolonisten, met zijn cultures,
fabrieken en efficiënte bestuur. Mevrouw Székely-Lulofs draagt het hoofdstuk ‘Ons
leven in de rubber’ bij, hoofdredacteur Wormser ‘Zoo wonen wij in de steden’.
Afgezien van een bijdrage over ‘Indonesisch personeel’ rept
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het boek (derde druk 1943, vierde druk 1945) niet over de Indonesische bewoners
van de archipel, alsof zij in het ideaalbeeld niet thuishoren. S. Franke, deskundige
ten aanzien van de bedienden, grossiert in stereotypen: ‘De Chinees met zijn draagbaar
winkeltje, de arme sloeber, die zaken doet per plak, zoowel als de rijke baba, die een
modern kantoor heeft en een staf van bedienden, zijn de mieren van ons Indië’.
Kenmerkend is het gebruik van verkleinwoorden om de betrokkenen op sub-Europees
niveau te plaatsen: ‘Baboe is een heel ander persoontje dan kokkie. Zij resideert niet
in de keuken en zij hurkt niet achter komforen met glorende houtskoolvuurtjes erin
en pruttelende, scherpriekende kostjes erop. Neen, baboe is een dametje op haar
manier’. Evenwel: ‘Baboe lijdt aan dezelfde kwaal als kokkie: zij kan niet al te goed
rekenen. Maar Annie [een jonge Hollandse] weet haar sommen op de juiste manier
te corrigeeren en daar neemt zij, zij het dan ook wel eens mokkend, ten slotte altijd
genoegen mee’. Het innerlijk leven van Indonesische arbeiders, weet Franke, is ‘zoo
geheel anders [...] dan het onze’. ‘Een lange rij van arbeiders trekt langs u heen,
menschen van allerlei slag - koelies voor het eenvoudige werk, opzichters,
kantoorbedienden, handwerkslieden, onderwijzers, allen werken mee aan den bloei
van ons mooie Indië, waar ons witte huis staat aan den rand van het diepe ravijn met
het uitzicht op den vuurreus [de vulkaan]. Zij allen hooren bij ons en wij bij hen.
Samen bouwen wij voort aan ons schoone eilandenrijk’. Copia et varietas, en boven
iedereen uit de Nederlander in zijn directeurswoning, aangeraakt door intermenselijke
emotie: ‘Ons hart tast naar dat van onzen bruinen broeder’(26).
Die broeder moest het overigens niet wagen voor zichzelf op te komen. De volgende
passage uit een taalgidsje weerspiegelt de gespannen verhoudingen na de
onafhankelijkheidsverklaring van 17 augustus 1945, toen iedere Indonesiër een
potentiële vijand geworden was:
Wie is dat? Wat kom je hier doen? Waar kom je vandaan? Waar wil je
naar toe? Waarom loop je hier? Wat zoek je? Loop hier niet langs! Je mag
hier niet lopen! Je moet daar blijven. Begrijp jij 't niet? Je bent niet slim
genoeg. Je bent een dom mens. Straks krijg jij een ongeluk. Wees
voorzichtig, niet zo! Denk eerst na. Schaam jij je niet? Ken je geen
manieren? Hoe zit die kwestie? Ik vraag inlichtingen. Ik begrijp 't niet. Ik
denk dat je liegt. Ik geloof 't niet. Praat geen onzin. Zeg 't maar ronduit.
Veroorzaak geen last! Hoor je 't niet? Ik denk dat die man gek is. Waarom
antwoord je niet? Wees niet bang, antwoord! Waarom hou jij je maar stil?
Waarom durf je niet? Ik wil zulk een onzin niet horen. Zwijg! 't Kan mij
niet schelen. Nu moet 't maar uit zijn. Die kwestie is al duidelijk.(27)
Als politiek argument verschijnt de etnologische diversiteit van het eilandenrijk in
de ‘reportage’ Soldaat overzee, in 1947 en 1948 in tienduizenden exemplaren gedrukt
om het thuisfront in te lichten over het leven ‘van den Nederlandsen soldaat in Indië’.
Soldaat overzee maakt propaganda voor de Nederlandse
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politiek van militair ingrijpen in het Indonesische onafhankelijkheidsproces. Het
anoniem geschreven relaas pretendeert op waarheid te berusten, zoals ook blijkt uit
de talrijke fotopagina's waaraan men nog ‘eigen foto's’ kan toevoegen.
Toepasselijkerwijs ziet het boek eruit als een album, in oblongformaat met een
ringband. De tropische werkelijkheid wordt ‘objectief’ gefocaliseerd vanuit de
Nederlandse soldaat. De militairen zelf zijn lachende, luid-zingende (!) helpers,
Hollandse jongens bij uitstek. Ze verbazen zich over alle verschillende mensen die
ze aantreffen:
Natuurlijk zijn er vele soorten mensen en evenzovele karakters en
gebruiken. De snel-opgewonden Ambonees lijkt niet op den luchthartigen
Menadonees: de kinderlijke Dajak heeft niets gemeen met den doldriftigen
Madoerees. De cultuur van den Balinees weeft wonder-fragiele
dans-arabesken over de duizenden poera's [tempels] en in Toradja-land is
het dodenfeest een losbreken van de primitiefste hartstochten in bizarre
vormen. Het Soendanese meisje kleedt zich in helle bloemenkleuren en
de Papoea draagt slechts een schaamgordel om het middel. De Javaan is
een landbouwer, de Badjo een desperado van de zeeën. Een Chinese
koopman handelt U het hemd van het lijf, de man van Haroekoe zal zich
voor U uitkleden.(28)
Copia et varietas worden hier als stereotypen gepresenteerd, om te ‘bewijzen’ dat
bij zoveel onderlinge verschillen tussen de archipelbewoners de (in 1945 uitgeroepen)
onafhankelijkheid een onmogelijkheid is. Een nationale eenheid van zulke
verschillende volkeren is ondenkbaar. Rust en orde kunnen dus alleen van Nederland
komen. Bij de gegeven typeringen staat het driftmatige, irrationele voorop.
Daartegenover heerst Nederlandse ratio, belichaamd in de soldaat. Opmerkelijk is
de typering van Bali, waarvan de hindoecultuur traditioneel bij Nederlanders op hoge
waardering kon rekenen(29). Hier wordt van Bali het kwetsbare benadrukt, en dus de
behoefte aan bescherming; vervolgens wordt Bali binnen de zinsstructuur gekoppeld
aan het in Europa laag aangeslagen Toradjaland. Ontwikkelde, moderne Indonesiërs,
middenstanders, artsen, politici of intellectuelen komen in de opsomming niet voor.
Ze vormen hier een nulteken, alsof ze eigenlijk niet bestaan. Ze zijn hooguit ‘het
slag mensen, dat zich zocht aan te passen aan de Westerse leefwijze en daarbij alle
schroom en innerlijke beschaving ter zijde schoof. Instinctief voelt de soldaat, dat
hier iets scheefs aan is. Het Javaanse meisje in nationale klederdracht is een
vorstinnetje van fragiele schoonheid; in een Europese jurk is het monstrueus. Er zijn
mannen, die wijde flodderbroeken en geruite hemden dragen zoals zij ze voor een
gulden kunnen zien in Wild-West-films’(30).
In de jaren '50, als de politieke tegenstellingen tussen Nederland en het onafhankelijke
Indonesië zich verscherpen, gaat de Nederlandse (weekblad)pers, ter ondersteuning
van vaderlandse standpunten, door met het gebruik van oude voorstellingen. Het zou
de moeite lonen de jaargangen van het protestants-
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christelijke weekblad De spiegel en van De katholieke illustratie hierop eens te
onderzoeken. Maar ook wetenschappelijke publicaties ontsnappen in die tijd nog
niet aan de macht van de representaties. In 1956 publiceert de Linschoten-Vereniging
De vijf gezantschapsreizen van Rijklof van Goens naar het hof van Mataram
1648-1654. Tekstbezorger H.J. de Graaf verrijkt zijn voetnoten steevast met
oordelende opmerkingen. Over de inachtneming van hiërarchie aan het hof van de
sultan zegt hij: ‘wat zelfs tot een zekere levenswijsheid was uitgegroeid’. De
kratonmusici vormen een gamelanorkestje. De ‘heete gecruijde pottagie’ op de
zeventiende-eeuwse sultansdis wordt toegelicht aan de hand van eetervaringen van
moderne Europeanen: ‘Sajoers? Inderdaad bij “baren” berucht!’ En bij Van Goens'
constatering dat het gebraad uit grove brokken vlees bestaat: ‘Bekwame vleeshouwers
zijn zeldzaam onder de Javanen’(31).
De Graaf gebruikt zijn twintigste-eeuwse opinies om een zeventiende-eeuws ritueel
op Java te annoteren, alsof de tijd had stilgestaan. Door de stereotypering met het
lidwoord ‘de’ maakt hij van Javanen een tijdloze, onveranderlijke categorie. Hun
cultuur stelt niet veel voor. Ze zijn grover besnaard dan Europeanen. Zo zijn ze nu
eenmaal, zelfs een beetje behoorlijk vlees snijden kunnen ze niet. Met als
onuitgesproken bijgedachte een laat-koloniaal vooroordeel: Hoe zouden ze dan een
miljoenenrijk kunnen besturen? Nog na 1950 blijkt het Nederlandse koloniale discours
zich zelfs in het wetenschappelijk register te bedienen van oude stereotypen, een taai
idioom met een traditie van meer dan 350 jaar.
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Regionale varianten in het extramurale onderwijs Nederlands
Christine Kasper (Wenen)
1. Een Vlaamse taal?
Nederlandstaligen lijken een talenknobbel te hebben. Wie de Nederlandse taal kent,
zou immers over zichzelf kunnen beweren dat zij of hij naast Nederlands ook Hollands
spreekt,(1) en dan eventueel nog Vlaams, misschien zelfs Belgisch. Blijkens sommige
personeelsadvertenties zouden heel wat potentiële werkgevers het bedrog niet eens
merken.(2) Maar zou het eigenlijk wel bedrog zijn? In de omgang met buitenlanders
gebruiken Nederlanders immers zelf graag de aanduiding Holland als ze Nederland
bedoelen.(3) Het begrip Vlaams heeft eveneens een lange traditie. Het adjectief werd
in de negentiende eeuw door Vlamingen ook in taalcontexten gebruikt, en daardoor
is het de Franse terminologie van België, maar ook van Frankrijk, binnengedrongen.
Wie ooit het nieuws van de NOS en de VRT vergeleken heeft, weet dat er een
behoorlijk verschil is tussen het Nederlands van Nederland en dat van Vlaanderen.
Roep tijdens de pauze van een congres eens ‘Neem jullie tassen maar mee!’ en
iedereen zal meteen Nederlanders (pakken hun aktetassen) en Vlamingen (pakken
hun kopjes) kunnen scheiden. Maar Vlaams als zelfstandige taal?
Taalkundigen aarzelen om van een Vlaamse taal te spreken. De hoofdargumenten
tegen het gebruik van die term zijn het feit dat de grens tussen Nederland en
Vlaanderen niet overeenkomt met een isoglossengrens en dat veel Vlaamse
‘afwijkingen’ teruggaan op invloeden vanuit het Frans. Nederlanders en Vlamingen
zijn het er wel over eens dat er grote mentaliteitsverschillen bestaan tussen het
Noorden en het Zuiden, maar die grens wordt doorgaans bij de grote rivieren
gesitueerd en dus ten noorden van de politieke grens.
In taalkundig opzicht stellen deze argumenten niet veel voor. In feite zijn er maar
heel weinig politieke grenzen die precies de taalkundige grenzen volgen, en die
betreffen dan in de eerste plaats talen van geheel verschillende families. Bovendien
zijn ze meestal kunstmatig, dat wil zeggen gebaseerd op etnische zuiveringen en
andere twijfelachtige politieke ingrepen. Niet eens de scheidslijn tussen het Nederlands
en het Duits valt op het niveau van de dialecten samen met de staatsgrens, ondanks
het feit dat ze al zo'n 350 jaar oud is.
Het Nederlands dat men in Vlaanderen gebruikt, is soms makkelijk herkenbaar
als vertaald Frans. Veel mensen gaan ervan uit dat mengvormen per definitie slecht
zouden zijn; men denke aan termen als verbastering, bastaardwoorden,
verbeulemansing, mengelmoes enz. Dat taalcontact juist een verrijking kan zijn, is
nog een recent inzicht, dat in een tijd waarin het racisme overal in Europa opnieuw
de kop opsteekt, steeds nadrukkelijker naar voren wordt gebracht. Uitdrukkigen als
een nummer vormen (i.p.v. draaien), jurken aan 100 frank (i.p.v. à of voor) mogen
raar klinken voor iemand die alleen maar met het Nederlands van Nederlanders
geconfronteerd werd, en de gestelde lichamen
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(voor Frans les corps constitués; d.w.z. de overheidsinstellingen) wer-ken vaak op
de lachspieren. Maar leenvertalingen zijn van alle tijden. Niemand zou zich
tegenwoordig nog storen aan het woord geweten dat letterlijk uit het Latijn vertaald
is: conscientia, waarbij con als collectief opgevat werd en naar analogie met woorden
als gebergte met ge vertaald. Dat heeft ook te maken met het feit dat het Latijn al
eeuwenlang niet meer als bedreiging voor het Nederlands (en andere talen) wordt
ervaren. Het is ook opmerkelijk dat Vlamingen die Franse invloeden in het Nederlands
aan de kaak stellen, bijna nooit over archaïsmen en purismen spreken, hoewel die
voor Hollandse oren even vreemd klinken als de Franse mengvormen (bijv.
ontgoochelen, of droogzwierder enz.).
Uiteindelijk is de vraag of men het Vlaams als zelfstandige taal mag beschouwen,
helemaal geen taalkundige vraag, maar een sociologische. Als mensen denken dat
datgene wat ze spreken een zelfstandige taal is, dan is het dat ook. Op die manier
groeien in de loop der tijden de leden van grote taalgemeenschappen om politieke,
religieuze en andere redenen uit elkaar, en ontstaan er wat Kloss Ausbausprachen
heeft genoemd.(4) Ook het Afrikaans is als het ware ooit begonnen als Nederlands.
Maar het Afrikaans is dan ook door tal van landen en zeeën van het Nederlandse
taalgebied gescheiden, wat de eigen ontwikkeling vergemakkelijkt heeft.
In Vlaanderen is het talige zelfbewustzijn in de laatste jaren aanzienlijk gegroeid,
maar het is nog steeds klein. Gedurende decennia werd het Nederlands uit het noorden
als een steunpilaar beschouwd die de Vlamingen moest sterken in hun strijd tegen
het Frans. Normatief georiënteerde taalkundigen als Paardekooper, Goossens en
Geerts hebben een krachtig stempel gedrukt op de perceptie van het Nederlands in
Vlaanderen; woordenlijsten met als opbouwprincipe ‘zeg niet/zeg wel’ vierden tot
kortgeleden hoogtij.(5) Overigens hebben ook de Franstalige Belgen in dezelfde periode
een grote bijdrage geleverd aan de normatieve taalkunde.(6)
Langzaamaan lijkt daar verandering in te komen. Dat werd ook duidelijk tijdens
het Taaluniecongres over Taalbeleid & Taalvariatie, waar niet alleen de algemeen
secretaris van de Nederlandse Taalunie. K. Jaspaert, maar ook talrijke andere sprekers
spraken over de noodzaak van een sterker permissief beleid ten opzichte van
taalvariaties.(7) Regionaal taalgebruik wordt niet langer uitsluitend in sociale
categorieën geïnterpreteerd. Met andere woorden, het gebruik van regionalismen
wordt niet langer als kenmerk van laaggeschoolden gezien. Als men het voorwoord
van de twaalfde en de dertiende druk van het Woordenboek der Nederlandse Taal
bekijkt, dan valt meteen op dat belgicismen daar niet meer als beter maar te vermijden
taalverschijnselen worden gepresenteerd. De vage label gewestelijk, die in feite
vrijwel altijd betrekking had op belgicismen, is verdwenen; belgicismen worden nu
doorgaans aangeduid als Belg. N.. Ineens wordt er - voor het eerst overigens - ook
de taal van Suriname expliciet vermeld.(8)
Toch zal men nog negatieve oordelen over het taalgebruik van de Vlamingen
blijven tegenkomen, niet in de laatste plaats bij de Vlamingen zelf, zoals blijkt uit
de volgende passage over de Vlaamse pers:(9)
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De Vlaamse kranten hebben niet de journalistieke kwaliteiten van de
Nederlandse. De Nederlandse journalisten beheersen beter hun taal dan
de Vlaamse. (In Nederland zijn er een viertal scholen voor journalistiek
op het niveau hoger beroepsonderwijs, in Vlaanderen is er geen enkele
school voor journalistiek). De Nederlandse kranten hebben buitenlandse
correspondenten, die meestal werken voor verschillende regionale en/of
landelijke kranten. De Vlaamse kranten hebben vrijwel geen buitenlandse
correspondenten. Ook columnisten zijn in de Vlaamse dagbladpers zo
goed als onbekend. In Nederland zijn er heel goede.
Dit staat in een basisboek voor buitenlandse neerlandici dat niet alleen in Vlaanderen
is uitgegeven, maar blijkens de kafttekst zelfs financiële steun van de Taalunie
gekregen heeft, dus ook door de Vlaamse belastingbetalers is betaald...
Het zelfbewustzijn dat de Vlamingen vooral na 1960 tegenover de Franstalige
Belgen hebben ontwikkeld, lijkt zich nu ook tegen de Nederlandstalige buren te
keren. De taal van Vlaanderen heeft Hollandse ontwikkelingen vaak niet of in mindere
mate meegemaakt en de mensen weigeren om ze te volgen. Dat betreft bijvoorbeeld
de zgn. rode volgorde in de werkwoordelijke eindgroep (dat dit wordt gedaan), de
splitsing van scheidbare werkwoorden in samengestelde tijden (dat hij op is gestaan),
de verwijzing naar de-woorden met behulp van het pronomen hij (door Geerts ooit
hollanditis genoemd)(10) of het gebruik van hun in de betekenis van ze (hun hebben
het gedaan), dat ook in Nederland voorlopig nog als fout wordt beschouwd.
Bovendien zijn er tal van woorden die in Nederland niet of anders worden gebruikt
en/of anders worden uitgesproken. Steeds vaker ervaren Vlamingen de taal van
Nederlanders en meer bepaald Hollanders als belachelijk,(11) wat natuurlijk even
dwaas is als het superioriteitsgevoel dat Nederlanders vaak tegenover Vlamingen
aan de dag leggen.
In steeds meer contexten worden Vlamingen in hun eigen taalvariant toegesproken.
In een tijdperk waar reclame en verkoopcijfers de maat bepalen, betekent dat
tegelijkertijd ook dat er een markt is voor Vlaamse taaleigenheden, dat de Vlamingen
het gewoon zo willen. Een goed voorbeeld is de Phonecard, een Belgische
telefoonkaart die een paar jaar geleden werd geïntroduceerd. De gebruiker wordt
verbonden met een automatische stem die in 1998 nog onmiskenbaar Hollands sprak
en het zelfs had over een tegoed in Belgische francs (Franse uitspraak!). Inmiddels
is die stem door een Vlaamse vervangen.
Een ander voorbeeld van de veranderde perceptie: Vlaamse journalisten die voor
een Nederlandse krant werken, hebben me verteld dat hun teksten daar van
belgicismen worden gezuiverd. Erg? Dat ligt eraan. De journalisten in kwestie vinden
namelijk tegelijkertijd dat ze in Nederland met open armen worden ontvangen.
Volgens hen gaan Nederlandse dagbladuitgevers ervan uit dat Vlamingen sappiger,
levendiger, creatiever, natuurlijker schrijven dan Nederlanders (misschien juist omdat
ze geen school voor journalistiek hebben kunnen volgen waar ze allemaal dezelfde
regels kregen aangeleerd?). Nederlandse krantenredacties hebben dan toch het recht
om een paar begrippen te vervangen
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die hun lezers niet kennen, aldus de Vlaamse journalisten unaniem, zolang de
betekenis maar dezelfde blijft. Tenslotte betalen ze ervoor.
Het financiële aspect speelt overigens ook een niet te onderschatten rol bij de vraag
of men in Vlaanderen Nederlands of Vlaams spreekt. Zelfs al groeit het talige
zelfbewustzijn van de gemiddelde Vlaming met de dag, het zou niet verstandig zijn
om het bestaan van een zelfstandige Vlaamse taal af te kondigen. Welke rol zou een
taal met maar zes miljoen sprekers op internationaal vlak gaan spelen? Het is afwegen
tussen de behoeften van het identiteitsgevoel en de internationale positie van de
taalgemeenschap.

2. De didactische kant van het probleem
De discussie rond regionale varianten van het Nederlands neemt bij neerlandici een
belangrijke plaats in. Dat heeft ook consequenties voor het extramurale onderwijs
Nederlands, maar niet alle concepten zijn ook meteen bruikbaar in het leslokaal.
Taalkundig en zelfs sociologisch gezien mag het dan (nog?) voorbarig zijn om van
een Vlaamse taal te spreken, de praktijk steunt een andere visie. Zo is Philips bezig
met het ontwikkelen van een taalherkenningsprogramma voor het Nederlands en
heeft voor twee varianten - Nederlands en Vlaams - gekozen. Nederlandse en Vlaamse
tv-producties worden steeds vaker in het andere land ondertiteld, en tekenfilms voor
kinderen worden van meet af aan in twee verschillende taalversies
nagesynchroniseerd. Zelfs wie geen woord Nederlands kent, kan na een paar minuutjes
een Nederlandse en een Vlaamse zender uit elkaar houden, alleen op basis van de
klankindruk. Dialectologen mogen het dan moeilijk vinden om een grens tussen
Noord- en Zuid-Nederlands af te bakenen, voor een taaldidacticus volstaat het feit
dat beide taalextremen hun zwaartepunt in een ander land hebben. In de meeste
gevallen is de label ‘Vlaams’ voldoende voor het leslokaal. Buitenlandse leerders
die nog met grammaticale vraagstukken worstelen, hebben geen baat bij gedetailleerde
afbakeningen van taalverschijnselen.
Maar zou men ze dan überhaupt moeten confronteren met Vlaamse taaluitingen?
Blijkens het beschikbare cursusmateriaal vinden de meeste lesboekmakers van niet.
Verreweg de meeste lesboeken voor Nederlands als vreemde taal zijn ontwikkeld in
Nederland en houden zo goed als geen rekening met Vlaamse taaleigenheden.(12) De
meeste buitenlandse studenten zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in Nederland,
wat niet uitsluitend aan het feit ligt dat men zich in Vlaanderen nog steeds desnoods
met het Frans kan redden, maar vooral ook aan het feit dat Nederland gewoon groter
is, meer sprekers telt en een onafhankelijke staat is. Veel studenten kiezen om
persoonlijke redenen voor het Nederlands - met andere woorden: ze leren de taal van
hun vriend(innet)je, en de kans dat die de Nederlandse nationaliteit heeft, is
eenvoudigweg twee keer zo groot. Bovendien associëren mensen een taal altijd in
de eerste plaats met het land dat dezelfde naam draagt. Dat is ook bij andere
pluricentrische talen zo, bijvoorbeeld het Duits (Duitsland) en het Frans (Frankrijk).
De kans dat een extramurale docent in Nederland en niet in Vlaanderen is opgeleid,
is eveneens groot. Bovendien is de huidige generatie Vlaamse lectoren nog ten volle
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opgegroeid met de ‘zeg niet/zeg wel’-houding. Ook buitenlandse docenten hebben
in de regel slechts weinig impulsen gekregen om zich bezig te houden met regionale
taalverschillen.
Een tweede reden waarom het Nederlands van Nederland de markt beheerst, ligt
waarschijnlijk aan het vaak gepropageerde didactische ideaal dat de te leren stof
ondubbelzinnig zou moeten zijn. Het lijdt geen twijfel dat het voor kinderen moeilijk
is om te begrijpen dat er verschillende en soms zelfs tegenstrijdige normen kunnen
zijn. Maar de mensen die Nederlands als vreemde taal leren, zijn doorgaans volwassen.
Bij het tentamen is het hanteren van strikte normen natuurlijk wel een voordeel, maar
uiteindelijk is het tentamen nergens het eigenlijke doel van het onderwijs. Dat ligt
veeleer in het verwerven van taalvaardigheid voor heel concrete situaties, bijvoorbeeld
het lezen van literaire teksten of het kunnen volgen van colleges in Nederland en
Vlaanderen. Studenten Nederlands zullen ook in taalkundecolleges in aanraking
komen met regionale verschillen; en ook de studenten die andere vakken studeren
en daarnaast wat Nederlands willen leren ter voorbereiding op een studieverblijf,
zullen gauw ondervinden dat het Nederlands rijk is aan regionale varianten.
Daar komt nog bij dat de tijd waar talen als homogene eenheden werden gezien,
geleidelijk ten einde loopt. De waarde van een taal werd vroeger graag vereenzelvigd
met de mate van standaardisatie en dus ook centralisatie. Dat geldt vooral voor het
Franse taalgebied. Maar ook bij meer permissieve taalgemeenschappen als de
Germaanse werd taal doorgaans gezien als een coherent geheel met wat regionalismen
eromheen, zowel letterlijk (aan de randgebieden van het normatief centrum) als
overdrachtelijk (minder belangrijk). Van die opvatting wordt nu steeds nadrukkelijker
afgeweken. Taalkundigen en taalgebruikers zijn het er steeds meer over eens dat een
taal in feite de som is van al zijn regionale verschijnselen. Er is niet het
Standaardnederlands met daarnaast wat accenten (lees: regionaal gekleurde
afwijkingen), maar élk taalgebruik, dus ook dat van bijvoorbeeld de Randstad, houdt
een accent (lees: markering van de regionale afkomst van de spreker) in.
Op basis van de eis dat het onderwijs praktijkgericht moet zijn en dat de
overgedragen kennis nuttig moet zijn voor de student, zou men kunnen stellen dat
de buitenlandse leerder die variant moet leren die haar of hem in het taalgebied de
meeste achting oplevert. Dat is de taal die ook bij de moedertaalsprekers zelf het
grootste prestige geniet. Natuurlijk had het weinig zin om buitenlanders een perfecte
Vlaamse woordenschat aan te leren, terwijl er tegelijkertijd in Vlaanderen voor het
gebruik van zulke woorden gewaarschuwd werd. Maar zoals hierboven aangetoond
werd, is dat inmiddels steeds minder het geval. Niets maakt mensen meer trots dan
wanneer ze zien dat andere mensen inspanningen doen om ze te begrijpen en met
hen te communiceren. Het is dus niet zo dat het extramurale onderwijs zich gewoon
bij de feiten moet neerleggen en de dingen zo moet accepteren als ze toevallig op
dat moment zijn.
Maar dat betekent natuurlijk ook niet dat het extramurale onderwijs de taalsituatie
in Nederland en Vlaanderen per se zou moeten willen veranderen. Het
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kan alleen maar inspelen op trends die daar al gaande zijn en op die manier bijdragen
tot hun versnelling en versterking.
In het voorgaande heb ik regionale varianten vaak vereenzelvigd met het
Nederlands van Nederland aan de ene kant en België/Vlaanderen aan de andere. In
feite is dat ook het vraagstuk dat het meest aan de orde komt in discussies over
regionale varianten. Maar noch Vlaanderen noch Nederland zijn in taalkundig opzicht
homogeen. In de regel kan men vrij makkelijk bepalen in welke streek iemand
Nederlands geleerd heeft. Vlaanderen is een relatief klein gebied en er is geen echt
normatief centrum: in de hoofdstad is het Nederlands een minderheidstaal,
gezaghebbende culturele centra (en universiteiten) vindt men in Gent, Antwerpen
en Leuven. Voor Nederland ligt dat anders: de trends worden in wezen in de Randstad
vastgelegd. Voor een taalkundige is het gevaarlijk om het Nederlands van Nederland
zonder meer gelijk te stellen aan het Hollands, maar in een extramuraal leslokaal
kunnen de dingen, zeker in een eerste fase iets ongenuanceerder worden voorgesteld.
Op die manier komt men in het extramurale onderwijs relatief makkelijk aan twee
hoofdgroepen van het Nederlands, nl. het Nederlands van Nederland en het Nederlands
van Vlaanderen. Dat laatste kan men als ‘Vlaams’ gaan aanduiden. Dat er ook binnen
die twee landen variatie bestaat, mag men natuurlijk niet verzwijgen, maar voor meer
details moet de student meer taalcolleges volgen of gewoon naar het Nederlandstalig
gebied zelf gaan.
Zou men nu twee normen naast elkaar moeten onderwijzen? Nee, er zijn immers
ook geen twee duidelijk van elkaar gescheiden talen. Maar er moet wel ruimte zijn
voor regionale varianten en zeker voor varianten waarop de labels ‘Nederlands van
Nederland’ en ‘Vlaams’ kunnen worden geplakt. De concrete aanpak zal natuurlijk
ook afhangen van de situatie ter plaatse. De docent moet in eerste instantie de taal
onderwijzen waarin zij of hij zich thuis voelt en dus de varianten die zij of hij correct
vindt. Meestal kent een docent die in Vlaanderen opgeleid is, de Noord-Nederlandse
variant veel beter dan een docent die in Nederland is opgeleid, de Vlaamse. Dat heeft
te maken met het feit dat sprekers van een niet-dominante taalvariant over het
algemeen veel attenter zijn op normen en het taalgebruik van de meerderheid. In het
variatievraagstuk zie ik overigens een grote kans voor docenten die Nederlands niet
als moedertaal spreken: zo'n docent heeft de kans om min of meer neutraal tegenover
alle regionale varianten te staan en Vlaamse taaluitingen zonder vooroordelen te
presenteren. Idealiter zou een student Nederlands in de loop van haar of zijn studie
ten minste een docent uit Vlaanderen, een uit Nederland en een lokale docent, moeten
tegenkomen.
Gezien de uitgangssituatie op de leermiddelenmarkt, de verwachtingen van de
studenten en de opleiding van veel docenten lijkt het me het beste om voorlopig de
traditie te volgen en uit te gaan van Nederland en dus ook het Nederlands van dat
land. Uitleg over Vlaanderen wordt het beste eerst in een paar aparte teksten verpakt,
bijvoorbeeld teksten over de Vlaamse identiteit, zoals Van Istendaels inmiddels
beroemde inleiding tot zijn boek Het Belgisch labyrint.(13) Helaas is de docent voor
de klank in de regel (nog?) aangewezen op
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eigen materiaal, d.w.z. zelf opgenomen radio- en tv-uitzendingen, misschien ook
enkele luisterliedjes. Op de cassettebanden van de eerste oplage van Code Nederlands
I kan men eveneens enkele Vlaamse stemmen horen.(14) Die zijn wel vaak verguisd
omdat ze overdreven zouden zijn, maar ik vind ze eigenlijk helemaal niet zo
overdreven, en bovendien acht ik het ook geen kwaad om overdreven materiaal in
de les te gebruiken. Voorwaarde is evenwel dat extreme standpunten niet als dé
waarheid worden voorgesteld. Dat gevaar is kleiner dan men op het eerste gezicht
zou geloven, want wat in het taalonderwijs telt, is de dialoog, de communicatie. Hoe
extremer de standpunten van het gepresenteerde materiaal zijn, des te makkelijker
zal het discussies helpen uitlokken. Dat geldt zelfs voor accenten, want in de regel
zit er in elke groep leerders op een universiteit of in het volwassenenonderwijs ook
iemand die al in aanraking is gekomen met Vlaamse taalvarianten en daar een
commentaar bij wil geven. Zo niet, dan is het de taak van de docent om de nodige
uitleg klassikaal te geven.
In een tweede fase lijkt een contrastieve aanpak beter geschikt. Dat betekent dat
taalvarianten niet netjes in vakken verdeeld moeten worden aangeboden. Bij de
presentatie van een tekst kan men makkelijk verwijzen naar equivalenten in het
andere Nederlandstalige land. Dat er bij Vlaamse uitdrukkingen naar de Nederlandse
equivalenten (vaak vereenzelvigd met ‘de standaardtaal’) gekeken wordt, is voor
vrijwel alle docenten vanzelfsprekend, maar het principe moet ook voor de andere
richting kunnen gelden. Interessant is ook het vergelijken van twee teksten rond
hetzelfde thema, waarvan de ene uit Nederland afkomstig is en de andere uit
Vlaanderen. Terwijl de inhoudelijke standpunten vergeleken en bediscussieerd
worden, kan de docent ook terloops ingaan op taalverschillen. Vaak vinden
buitenlandse leerders een Vlaamse tongval overigens makkelijker te verstaan dan
een Noord-Nederlandse. Vooral het accent van de Randstad wordt door extramurale
studenten gauw als onduidelijk ervaren.
Wel dient de docent op coherentie te letten. Studenten die bij het begin van hun
studie Nederlands al een bepaald accent hebben, omdat ze dat via een vriend(innet)je,
familiebanden of dankzij een verblijf in een bepaalde streek hebben geleerd, moeten
niet noodzakelijk naar een andere norm worden geleid. De docent moet hen echter
wel op het feit wijzen dat ze een bepaald accent hebben. Als de student in kwestie
daar belang bij heeft, kan zij of hij natuurlijk wel hints krijgen over de kenmerken
in haar of zijn Nederlands die als regionaal worden beschouwd. Het belangrijkste
lijkt me coherentie te zijn. Wie al een Vlaams accent ‘meebrengt’, mag wel - of moet
zelfs - ook Vlaamse uitdrukkingen gebruiken, anders wordt zij of hij ongeloofwaardig.
Woorden als hartstikke, plastic (met Engelse uitspraak) of een ‘Hollandse’ [r] zouden
dan niet passen. Wat wel of niet past, is in detail natuurlijk een erg hachelijke vraag,
maar ook hier geldt dat de communicatie voorrang moet hebben. Een teveel aan
opmerkingen en goedbedoelde verbeteringen van de kant van de docent kan de student
bang maken om überhaupt nog haar of zijn mond te openen.
Voor Duitstaligen geeft het ingaan op het Vlaamse taalgebruik een bijkomend
probleem dat niet onderschat mag worden: heel wat Vlaamse woorden en betekenissen
worden in Nederland namelijk gauw als germanismen bestempeld,
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zeker als men weet dat de persoon die ze hanteert, Duits als moedertaal heeft.
Voorbeelden zijn (telkens in de volgorde Standaardduits / in Vlaanderen gebruikelijk
/ in Nederland overwegend): die Gilde / de gilde / het gilde, Steinzeit / steentijd /
stenen tijdperk, Kurzfilm / kortfilm / korte film, Privatbesitz / privaatbezit / privé-bezit,
Pendler / pendelaar / forens, Stadtplan / stadsplan / (stads)plattegrond, eine Tasse
Kaffee / een tas koffie / een kopje koffie, schön / schoon / mooi (schoon betekent in
Nederland zuiver, proper), Kleid / kleed / jurk (kleed betekent in Nederland alleen
tapijt of tafelkleed), Widerstand / weerstand / weerstand (algemeen), verzet (tegen
een politiek regime), bekommen / bekomen / krijgen, die Blumen giessen / de bloemen
gieten / de bloemen water geven, das Zimmer ist vier mal vier Meter groß / de kamer
is vier maal vier meter groot / de kamer is vier bij vier meter groot, es ist viertel nach
acht / het is kwart na acht / het is kwart over acht.

3. Voordelen van een pluricentrische doeltaal
Variatie van de te leren taal zorgt niet alleen voor problemen, er gaat ook een hele
reeks didactische en opvoedkundige voordelen mee gepaard.
Ten eerste wordt er in het vreemdetalenonderwijs een nog steeds groeiende waarde
gehecht aan interculturele communicatie. Dat betekent dat het niet meer uitsluitend
om de taal gaat, maar om de achterliggende culturele concepten. Succesvolle
communicatie veronderstelt meer dan een correct taalgebruik in de traditionele
betekenis. De taaluiting moet niet alleen grammaticaal correct zijn, maar - en dat is
in de meeste gevallen zelfs belangrijker - ook bij de situatie passen: de leerder moet
weten tegen wie men je mag zeggen, waar men taboes moet respecteren of juist niet,
waar formele taal aangewezen is en waar spreektaal beter geschikt is, en ten slotte
waar er welke regionalismen kunnen worden gebruikt. De leerling moet niet meer
vooral in staat worden gesteld om vreemde taaluitingen te begrijpen en ook zelf te
produceren, maar zij of hij moet vooral leren in die taal te communiceren, d.w.z. de
daarachter schuilgaande waarden en normen begrijpen. Uiteraard is het erg moeilijk
dergelijke normen en waarden te definiëren zonder in clichés terecht te komen.(15)
Hoe dan ook, elke Nederlander en Vlaming voelt die verschillen wel aan, ook al zijn
ze moeilijk onder woorden te brengen. Verschillen in taalgebruik onderstrepen het
bestaan van culturele verschillen en illustreren deze ook vaak. Bijvoorbeeld blijven
Vlamingen bij een eerste ontmoeting over het algemeen afstandelijker en formeler
dan Nederlanders en wordt er in Vlaanderen ook een andere aanspreekvorm gebruikt
dan in Nederland: gij/ge, wat zowel jij als u kan betekenen.(16)
Ten tweede spreken veel leerders zelf ook een pluricentrische taal. Die zouden
het juist aantrekkelijk kunnen vinden om een taal te leren die dezelfde problemen
kent. De vergelijking met hun moedertaal of met een andere vreemde taal die eveneens
in meer landen wordt gesproken, zou belangrijk kunnen zijn voor de geestelijke
ontwikkeling van deze studenten. Zoals elke vorm van onderwijs, vooral in de letteren,
is taalonderwijs niet alleen kennisoverdracht, maar ook persoonlijkheidsvorming.
Het beeld dat iemand van haar of zijn eigen
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taal en cultuur heeft, wordt in feite bepaald door het contact met een andere taal en
cultuur. Dat betekent dat het begrip voor regionale varianten juist door het
vreemdetaalonderwijs verder kan worden ontwikkeld. Oostenrijkers, Walen, leren
enz. die met Vlaamse taalvarianten en de bijhorende attitudes worden geconfronteerd,
zullen gaan nadenken over hun eigen regionaal Duits, Frans, Engels enz. en hun
houding daaromtrent en aldus tot nieuwe opvattingen kunnen komen. Die zouden ze
vervolgens op hun beurt kunnen inbrengen in de communicatie met Nederlandstaligen
of met andere sprekers van hun officiële taal.
Ten derde laat het feit dat Nederlands de taal van twee Europese landen is, het toe
het ene land via teksten en opnames uit het andere land te presenteren. Dat principe
staat haaks op de concepten die tot dusver in de taaldidactiek (niet alleen van het
Nederlands) werden gehandhaafd. Taalleerboekmakers lijken uit te gaan van het
motto ‘Wiens land men presenteert, diens taal men spreekt’ of ‘Wiens taal men
spreekt, diens land men presenteert’: in scènes die in Nederland spelen, komen
doorgaans Nederlanders aan het woord, in Vlaanderen daarentegen Vlamingen.
Misschien is dat voor het basisniveau niet eens zo slecht, want een buitenlandse
leerder die de gepresenteerde inhoud in zijn hoofd meteen met de daarbij gehoorde
woorden en klanken verbindt, krijgt op die manier een geordend beeld. Op een hoger
niveau zou echter wel ten minste af en toe wat interactie tussen de verschillende
regionale groepen Nederlandstaligen wenselijk zijn. Er is echter erg weinig didactisch
bruikbaar materiaal waar een Vlaming Nederland beschrijft of een Nederlander
Vlaanderen, afgezien van een paar literaire teksten.(17) Deze richten zich echter
oorspronkelijk tot een publiek uit het land van de schrijver en zijn meestal te lang
voor een leseenheid en veronderstellen vooral erg veel culturele concepten bekend.
Voor een extramurale docent betekent dat vaak knippen, plakken en gedeeltelijk
herformuleren. Didactisch audiovisueel materiaal waar bijvoorbeeld Vlamingen over
Nederland spreken of Nederlanders over Vlaanderen, is er bij mijn weten helemaal
niet. Zelfs gesprekken tussen Nederlanders en Vlamingen ontbreken grotendeels.
Een interessante uitzondering is de tv-documentaire Het verhaal van een taal (1994)
waarvan door de Taalunie aan de meeste Nederlandse ambassades kopieën ter
beschikking werden gesteld: de stem van de presentatrice is Vlaams, en er worden
Vlamingen en Nederlanders door elkaar geïnterviewd. Veel te zelden en dan
uitsluitend via persoonlijke relaties kan een extramurale docent aan opnames van
tv-uitzendingen komen waar Nederlandse stemmen commentaar geven op
bezienswaardigheden in Vlaanderen of Vlaamse gewoonten, of waar Vlaamse
stemmen het leven in Nederland beschrijven. De gelijktijdige presentatie van Vlaamse
en Nederlandse elementen laat de leerders zien dat het officiële Nederlandse taalgebied
(in Europa) uit twee landen bestaat en dat er interactie plaatsvindt tussen de
verschillende regionale groepen.
Bovendien kan de kijk van Vlamingen op Nederland en omgekeerd ook een
aantrekkelijke identificatiemogelijkheid bieden, omdat het immers telkens om een
buitenlands perspectief gaat. Lesboekmakers stellen graag af en toe personen van
buitenlandse afkomst voor die in het Nederlandse taalgebied gaan wonen en
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met wie het doelpubliek van hun methode zich kan gaan identificeren - dus
extramurale studenten voor het vreemdetaalonderwijs en immigranten voor het
tweedetaalonderwijs. Dergelijke identificatiemogelijkheden zijn echter in strijd met
de eis van authenticiteit: stemmen met een perfect Nederlandstalig accent zijn
ongeloofwaardig, als ze in het kader van een lesboekdialoog vragen formuleren die
door iemand met zo'n accent in het praktische leven niet zouden worden gesteld.(18)
Aan de andere kant is het ook niet wenselijk stemmen te introduceren met een
weliswaar authentiek buitenlands, maar tegelijkertijd ook verkeerd accent. Een
buitenlandse leerder/docent die in een omgeving zit waar sowieso al gebrekkig
Nederlands wordt gesproken, is niet gebaat bij de presentatie van andermans gebrekkig
Nederlands. Welnu, het inzetten van Vlaamse en Nederlandse stemmen biedt een
ideale oplossing voor dat dilemma; het gaat immers om buitenlanders van binnen
het Nederlandse taalgebied zelf.
De presentatie van Nederlandstaligen van verschillende regionale afkomst zou
ook kunnen bijdragen tot een dynamischer beeld van het Nederlandse taalgebied.
Tegenwoordig spelen lesboekdialogen in de regel in het doelland van de leerder:
Nederland en soms ook Vlaanderen voor extramurale studenten Nederlands, Nederland
voor immigranten in Nederland, Vlaanderen voor immigranten in Vlaanderen. Daar
wordt alleen maar van afgeweken bij de presentatie van mensen uit het doelpubliek
van het leerboek - buitenlanders al dan niet uit een bepaald land en immigranten.
Die mensen worden dan in een context voorgesteld waar ze de bijzonderheden van
het taalgebied leren kennen. Er wordt verwacht dat de leerders zich met hen voldoende
kunnen identificeren en op die manier het land als het ware zelf ontdekken. In
dergelijke gevallen wordt in feite het perspectief van de buitenstaander bij de
leerlingen van het doelpubliek als bekend verondersteld. Haar of zijn culturele
achtergrond lijkt een vast gegeven te zijn, en daar worden alleen nog maar contrastief
de gewoonten van de te presenteren taalgemeenschap, c.q. de Nederlandse,
tegenovergesteld. Maar de Nederlandstaligen zelf blijven over het algemeen in hun
eigen leefomgeving, in hun natuurlijke ‘biotoop’. Ze verplaatsen zich niet, maar
worden als het ware thuis opgezocht door de vreemdelingen. Mij is geen leerboek
voor Nederlands als tweede taal bekend waarin een Nederlander of een Vlaming een
bezoekje brengt bijvoorbeeld aan Marokko; het zijn altijd de Marokkanen zelf die
zich verplaatsen - in feite een nauwkeurige afspiegeling van de werkelijkheid, want
de Marokkanen die Nederlands als tweede taal leren, zitten natuurlijk al in het vreemde
land, terwijl de Nederlandstaligen gewoon thuis zijn. Maar ook in de lesboeken voor
Nederlands als vreemde taal, die voor het grootste gedeelte buiten het Nederlandse
taalgebied worden gebruikt, reizen de Nederlandstaligen erg weinig, op een
wandeltochtje of een bezoekje aan het strand (in eigen land uiteraard) na. Ook dat
is zeker gewoon een symbolische weergave van de realiteit - niet de Nederlandstaligen
leren iets kennen, maar de buitenlandse leerder moet de cultuur van de
Nederlandstaligen ontdekken. In een tijdperk waar vreemdelingenhaat overal ter
wereld elke dag opnieuw tevoorschijn komt, is dat concept dringend aan verandering
toe. Laat dan de Nederlandstaligen in een eerste stap ten minste naar het andere
Nederlandstalige
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land (en eventueel ook eens naar Suriname) reizen en culturele verschillen
ondervinden!
Ten slotte biedt ook het feit dat Nederlandse en Vlaamse televisiekanalen producties
uit het andere land steeds vaker van ondertitels voorzien, enorme didactische
voordelen. De gelijktijdige presentatie van tekst en geluid is voor buitenlandse
leerlingen ideaal. Authentiek materiaal dat in de gebruikte taal is ondertiteld, is een
ware meevaller voor elke taaldocent. Het is alleen jammer dat buitenlandse docenten
daar tegenwoordig heel moeilijk en uitsluitend via persoonlijke relaties aan kunnen
komen.(19)

4. Besluit
Regionale varianten in het Nederlands zijn een feit. Het extramurale onderwijs
Nederlands moet daar rekening mee houden, als het de leerlingen in staat wil stellen
om met mensen uit het Nederlandse taalgebied te communiceren. Dat betekent dat
het extramurale onderwijs moet proberen het complexe gamma van taalvarianten zo
goed weer te geven als mogelijk is buiten de muren. Het feit dat het Nederlands een
pluricentrische taal is, betekent geenszins een belemmering voor het onderwijs in
het buitenland. Het bestaan van regionale varianten biedt integendeel zelfs didactische
en opvoedkundige voordelen.
Bovendien hoeft het extramurale onderwijs zich niet per se te beperken tot een
passieve rol en alleen maar door te geven wat er in het Nederlandse taalgebied leeft.
Het heeft wel degelijk - ook - een zelfstandige rol: het beeld dat moedertaalsprekers
van hun taal hebben, wordt mede bepaald door de normen die buitenlandse leerders
ervoor hanteren.
Recentelijk is men zich bij de Taalunie gaan afvragen hoe men een taalbeleid zou
kunnen realiseren dat rekening houdt met varianten in het taalgebruik. Welnu, een
mogelijkheid zou het steunen van extramuraal onderwijs kunnen zijn dat dergelijke
varianten zonder vooroordelen doorgeeft aan buitenlandse leerders en op die manier
bijdraagt tot een positief beeld van gevarieerd en regionaal gekleurd taalgebruik.

Eindnoten:
(1) Alle formuleringen zijn geslachtsneutraal bedoeld. Ik zou graag willen schrijven dat de
vrouwelijke vorm uiteraard de mannelijke insluit, maar in de praktijk is het omgekeerde principe
toch nog steeds gewoner. Ik stel het vrouwelijke voornaamwoord bewust voorop.
(2) Het tijdschrift Nachbarsprache Niederländisch besteedt zelfs een hele rubriek, genoemd
Kummerkasten (d.w.z. grievenbus) aan onder meer personeelsadvertenties waarin deze
benamingen worden gebruikt; laatste afleveringen: 12 (1997), p. 61 en 14 (1999), p. 172.
(3) In de Weense telefoongids van 1999/2000 vindt men de KLM in elk geval ook onder de H van
Holland: Holländische Fluglinie (KLM), evenals onder KLM Royal Dutch Airlines, maar niet
onder de N van Niederländisch.

Neerlandica extra Muros. Jaargang 2000

(4) H. Kloss: Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen seit 1800, 2., erweiterte Auflage,
Düsseldorf: Schwann 1978, 25.
(5) Titels als de volgende spreken al boekdelen over de inhoud: M. van Nierop: Honderd taaie
belgicismen, Hasselt: Heideland-Orbis 1968 (vierde druk 1982), K. Berquin: Westvlaamse
Uitspraakfouten en hun Genezing, Torhout: Becelaere 1943 (vanaf de vijfde oplage is de titel
afgezwakt: Nederlandse uitspraakleer voor Westvlamingen, Brugge: Verbeke-Looys 1966).
(6) Vgl. C. Kasper: ‘Verstehen Sie Belgisch? - Versuch über die sprachlichen und sprachbezogenen
Gemeinsamkeiten der Belgier’, in: Revue Belge de philologie et d'histoire (te verschijnen in
het najaar 2000).
(7) Conferentie Taalbeleid en Taalvariatie, Gent, 3-4 mei 2000 (vgl. ook de onuitgegeven
introductietekst).
(8) Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, dertiende, herziene uitgave, door G.
Geerts e.a., Utrecht - Antwerpen: Van Dale Lexicografie 1999, p. XXV.
(9) P. Van Hauwermeiren/F. Simonis: Waar Nederlands de voertaal is. Nederland- en
(10)

(11)
(12)

(13)
(14)

(15)

(16)
(17)
(18)

(19)

Vlaanderenkunde, Lier - Brussel: Van In 21993, p. 169.
Vgl. G. Geerts: ‘Genusfouten: hollanditis in Vlaanderen?’, in: Nederlands, één en veelzijdig.
Een selectie artikelen van Guido Geerts, hem aangeboden ter gelegenheid van zijn emeritaat,
Leuven: Universitaire Pers 1995, p. 67-76.
Bijv. L. Craeybeckx: De verhouding Nederland-Vlaanderen in verband met de
gemeenschappelijke taal en cultuur, [Antwerpen:] Standaard 1975, p. 47.
Vgl. C. Kasper: ‘Österreichisches Deutsch und andere plurizentrische Sprachen der EU: das
Beispiel Flanderns’, in: R. Muhr/R. Schrodt (eds.): Österreichisches Deutsch und andere
nationale Varietäten plurizentrischer Sprachen in Europa, Wien: Hîlder-Pichler-Tempsky
1997, p. 127-147, hier p. 135ev.
G. van Istendael: Het Belgisch labyrint, geheel herziene uitgave, Amsterdam - Antwerpen:
Arbeiderspers 91993, p. 15-17.
F. Kuiken/A. van Kalsbeek: Code Nederlands. Basisleergang Nederlands voor volwassen
anderstaligen, deel I (tekstboek en set cassettes), Amsterdam: Meulenhoff Educatief (1991);
vgl. Kasper, zoals in noot 12 vermeld, p. 135ev (in de tweede oplage, die ik toen nog niet kende,
zijn alle Vlaamse stemmen vervangen door meer Nederlands klinkende).
Vgl. M.-T. Claes/M. Gerritsen: België, Duitsland en Nederland: buren met verschillende
culturen, lezing tijdens de bijeenkomst van universitaire docenten Nederlands uit het Duitse
taalgebied, Berlijn, 30 maart 2000.
Het is echter verkeerd te stellen dat Vlamingen meestal u tegen elkaar zouden zeggen, terwijl
Nederlanders elkaar tutoyeren; u is gewoon de objectsvorm van gij.
Bijv. het titelverhaal van K. Hemmerechts: Amsterdam retour, Amsterdam-Antwerpen: Atlas
(1995), p. 9-26.
De volgende voorbeelden zijn gekozen uit Code Nederlands I (eerste oplage, zoals geciteerd
in noot 14): Een uitsmijter? Wat is dat? (les 4, tekst B-3), (over een broek:) Innemen? Zeg je
dat zo in het Nederlands? (les 6, tekst 4-B). Het is niet mijn bedoeling om dat boek te
bekritiseren. Ik citeer het omdat het een van de meestgebruikte lesboeken is.
Voor het Frans is dat iets makkelijker: de Franstalige internationale zender TV5 zendt alle
Franse films met Franse ondertitels uit, zodat ze door buitenlandse leerlingen Frans makkelijker
gevolgd kunnen worden.
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De ANS en de verbale valentie
Dr. Robert Leclercq (Würzburg)
In de ANS 1997 is meer dan de helft van deel 3 (de zin, p. 1085-1436) gereserveerd
voor de behandeling van de woordvolgorde (p. 1221-1400), maar er is vrijwel geen
aandacht voor de hiërarchische structuur van de zin. Deel 2 (de constituent, p.
785-1082) biedt een gedetailleerde analyse van de bouw van alle soorten van
constituenten. Over hiërarchische relaties van de constituenten onder elkaar is ook
hier maar weinig te vinden. Wel worden binnen de constituenten complementen (p.
789, 867, 943) en toevoegingen (p. 790, 837, 945) beschreven. Complementen zijn
‘elementen’ (p. 789), ‘zinsdelen’ (p. 1090), die een ‘hechte relatie’, ‘nauwe band’
(p. 942, 1090) hebben met de verbale resp. nominale kern van de constituent,
toevoegingen hebben dat niet (p. 941). Wat een hechte relatie of nauwe band is,
wordt nergens gedefinieerd. Voor de ANS (p. 790) is de grens tussen complement
en toevoeging dan ook niet altijd ‘scherp te trekken’. Het is jammer dat de ANS hier
niet consequent van de valentie uitgaat, om meer duidelijkheid te verkrijgen en
foutieve beoordelingen te vermijden. Ik ga uit van de ANS omdat zij de meest
gezaghebbende en meest uitvoerige grammatica van het Nederlands is. Bovendien
is zij door werkwijze en opzet de enige grammatica die echt open staat voor discussie.
Valentie is de eigenschap van werkwoorden, substantieven en adjectieven, op
grond van hun betekenis zinsdelen resp. zinsdeelstukken aan zich te binden (vgl.
ANS p. 942). Zo gaat b.v. het werkwoord vertalen in Helga vertaalt het boek uit het
Nederlands in het Duits betekenisrelaties aan met vier entiteiten: een vertaler, een
tekst, een uitgangstaal, een doeltaal. Dit is de semantische valentie - de semantische
realisering van de logische argument-predicaatstructuur. De relaties worden zichtbaar
in een adequate beschrijving van de betekenis van vertalen: iemand zet een tekst van
taal 1 over in taal 2. Elk relationeel begrip kan vanuit zijn betekenisrelaties
gedefinieerd worden. ‘Hechte relaties’ zijn dus valentierelaties. De semantische
relaties van een begrip leiden op syntactisch niveau tot complementen. Het aantal
syntactische complementen beantwoordt in beginsel aan het aantal semantische
relaties. Om die reden beschikt vertalen in deze betekenis over vier complementen:
subj, dir. obj, vzvw uit, vzvw in. Dit is de syntactische valentie van vertalen. In een
andere betekenis, b.v. de spreker vertaalde de gegevens in cijfers, heeft vertalen drie
complementen: subj, dir. obj, vzvw in.
De betekenisanalyse van de verbale kern is dus het uitgangspunt voor de
valentieanalyse. Maar er bestaat ook een syntactische weg om de valentie van een
werkwoord vast te stellen, en wel via een proef, waarbij wordt gebruik gemaakt van
de eigenschap van complementen, inherent deel van de valentie van het werkwoord
te zijn: om vast te stellen of een bepaald element complement of toevoeging is, wordt
geprobeerd dit element uit de zin te verwijderen en het er dan met een betekenisarm,
naar het kernwerkwoord verwijzend proverbum,
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b.v. doen bij werkwoorden met een handelingsbetekenis, weer aan toe te voegen.
Alleen toevoegingen laten zich op deze wijze van de kernzin afzonderen. Zij zijn
immers niet aan de valentie van het werkwoord gebonden, zij vormen een zelfstandig
predikaat. Complementen zijn niet elimineerbaar, de valentierelatie met het verbum
staat dit niet toe, b.v.
hij werkt al jaren in Frankrijk
hij werkt al jaren en doet dat in Frankrijk
→ in Frankrijk (bep. v. pl.) is toevoeging
hij woont al jaren in Frankrijk
*hij woont al jaren en doet dat in Frankrijk
→ in Frankrijk (bep. v. pl.) is complement
zij schrijft correct
zij schrijft en doet dat correct
→ correct (bep. v. hoedanigheid) is toevoeging
zij gedraagt zich correct
*zij gedraagt zich en doet dat correct
→ correct (bep. v. hoedanigheid) is complement
Dennis vertelde mij gisteren alles
Dennis vertelde mij alles en dat deed hij gisteren
→ gisteren (bep. v. tijd) is toevoeging
*Dennis vertelde gisteren alles en dat deed hij mij
→ mij (ind. obj) is complement
De hier doorgevoerde proef is voor de valentieanalyse veel betrouwbaarder dan de
weglaatproef. Weglaatbaar zijn niet alleen de toevoegingen, maar ook alle
niet(c)noodzakelijke complementen. Als ze in de zin niet rhematisch zijn, kunnen
ze ontbreken, b.v. Helga vertaalt het boek (uit taal A) (in taal B). Syntactisch
ontbreken ze, maar ze zijn wel degelijk component van de betekenis van de zin. De
betekenis van het valente kernwoord is verantwoordelijk voor het aantal en ook de
soort complementen en daarmee voor de structuur van de kernzin waarin het woord
optreedt.
In tegenstelling tot het aantal complementen is het aantal toevoegingen dat in de
zin kan voorkomen - juist vanwege de ontbrekende binding aan de verbale valentie
- in principe onbeperkt. Hier bestaan alleen communicatieve grenzen.
De ANS verwijst (p. 34) naar de syntactische valentie: het gaat om de
‘grammaticale waarde’ van een woord, d.w.z. ‘de mogelijkheid van een woord... om
een functie te vervullen in een groter verband’ en om ‘de beschrijving van de interne
opbouw en de onderlinge samenhang van dergelijke structuren’. Nieuw in de ANS
1997 is dat de valentie expliciet wordt gedefinieerd (p. 942), en wel als ‘het feit, dat
sommige werkwoorden door hun betekenis één of meer niet-werkwoordelijke
elementen als aanvulling vereisen, andere niet.’ Ook voor de ANS is valentie dus
niet alleen een syntactisch, maar ook een semantisch fenomeen. Dat is een grote stap
vooruit ten opzichte van de ANS 1984 en
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andere grammatica's. Op een andere plaats (ANS p. 1119) wordt - zonder verwijzing
naar de valentie - het gezegde beschouwd als ‘de kern van de zin, waarop de andere
zinsdelen betrokken zijn. Het gezegde bepaalt of er voorwerpen in de zin moeten
optreden en wat voor voorwerpen dat zijn’. Het gezegde is er ook verantwoordelijk
voor of ‘een bijwoordelijke bepaling (...) verplicht in de zin aanwezig is’.
Deze theoretische inzichten worden in de ANS echter niet in praktijk gebracht.
Na de hierboven aangehaalde definitie van het gezegde gaat de ANS over tot de
traditionele werkwijze en behandelt het gezegde gewoon als zinsdeel onder de andere
zinsdelen (hoofdstuk 20). Inzicht in de hiërarchische structuur van de zin en in de
aard van zinsdelen is zo niet mogelijk. De structuur van de zin is niet de cumulatie
van de structuren van de werkwoordelijke constituent en de andere constituenten. In
het valentiemodel gaat het juist om de onderlinge relatie tussen die constituenten en
vooral om de relatie tussen de niet-werkwoordelijke constituenten en de
werkwoordelijke kern van de zin. In deze relatie heeft b.v. het onderwerp niet zoals
in binaire analysemodellen een aparte status. Waar een onderwerp voorkomt is dit
net zoals de andere complementen een inherent bestanddeel van de valentie van het
werkwoord.
De valentieanalyse verbindt de aloude zinsontleding met de analyse van de
betekenis van de verbale kern, d.w.z. ze verleent aan de zinsontleding een semantische
dimensie. Niet alleen het woordencomplex van de zin, ook de structuur ervan heeft
een semantisch bestanddeel. Het is de eerste functie van de zinsanalyse deze relatie
tussen betekenis en structuur duidelijk te maken. Naast deze semantische functie is
er een tweede, pragmatische functie, n.l. die van de zin als (deel van een) tekst, d.w.z.
als realisatie van de intentie(s) van een spreker. Dit tekstsyntactische aspect is de
basis van analysemodellen waarbij wordt uitgegaan van een binaire structuur (NP VP, subject - predikaat), die uiteindelijk verwijst naar de
psychologisch-communicatieve functie van de zin, zoals die ook in de informatieve
geleding (thema-rhema-, topic-comment-structuur) tot uitdrukking komt.
Zoals gezegd legt de ANS het accent niet op de hiërarchische structuren. Misschien
verklaart dat waarom ze daar waar het dan toch om hiërarchie gaat onzeker wordt.
Zo vervangt de ANS2 de term ‘woordgroep’ van ANS1 bewust (p. 9) door
‘constituent’. Dit is echter geen uitsluitend terminologische wijziging. Met
‘constituent’ wordt impliciet de constituentenstructuur in de grammatica
geïntroduceerd en in hoofdstuk 18 - bij de beschrijving van de werkwoordelijke
constituent, waarvan het onderwerp immers geen deel uitmaakt (p. 940-944) - ook
de binaire structuur. Is dit een concessie aan de kritiek op ANS1? Hoe dan ook, de
binaire structuur wordt nu echter in dezelfde passage (p. 940, 942) zonder enig
commentaar verbonden met de werkwoordelijke-kern-structuur - het gezegde als de
kern van de zin, waarop alle andere zinsdelen, ook het onderwerp, betrokken zijn
(vgl. ook p. 1119, 1131). Vanuit een oogpunt van valentie is het onderwerp inderdaad
altijd een complement van de verbale kern. Maar in het binaire model staat het
onderwerp buiten de werkwoordelijke constituent. Deze modellen zijn dus niet
compatibel.
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Voor een grondige beschrijving van de zinsbouw van het Nederlands vanuit de
valentie is nog veel onderzoek nodig, ook al is een begin reeds gemaakt (b.v. Leclercq
1989, van Megen 1991, Nopakovic-Lopusina 1992, Devos et al. 1997). De BNTL
vermeldt voor de periode 1985-1997 onder het trefwoord ‘syntactische valentie’
meer dan 20 titels. Ook in enkele grammatica's van het Nederlands begint de valentie
intussen een plaatsje te verwerven, vgl. De Schutter/ Van Hauwermeiren 1983 en
vooral Devos et al. 1992.
Als de ANS vanuit de valentiedefinitie die ze zelf geeft (p. 942) had gewerkt, hadden
de volgende onduidelijk-, onvolledig- en ook onjuistheden kunnen worden
voorkomen:
Op p. 50-55 deelt de ANS de werkwoorden in volgens de traditionele oppositie
transitief ↓ intransitief, waarbij het er alleen maar om gaat of het werkwoord al dan
niet een dir. obj bij zich kan hebben.
De valentievarianten binnen de twee groepen blijven buiten beschouwing. Bij de
transitieve werkwoorden treffen we zes valentiepatronen aan, waarvan ik er - ook
omwille van hun semantische functies - enkele voorstel:
subj - dir. obj (ww. waarbij de in het subject genoemde entiteit de in het
object genoemde waarneemt (ik voel je hand), bezit (ik heb een auto),
produceert (hij bouwt het huis, zij schrijft gedichten). Tot deze groep
behoren bijna alle werkwoorden waarbij de handeling van de in het subject
genoemde entiteit zich alleen richt op de in het object genoemde entiteit:
ik leer Engels, jij verkwist geld))
subj - dir. obj - indir. obj (de meeste ww. die in de ruime zin van het woord
een ‘geven’ betekenen: iemand een boek lenen, iemand de datum meedelen)
subj - dir. obj - vzvw (ww. waarbij de in het subject genoemde entiteit op
de in het dir. obj genoemde entiteit een werking uitoefent m.b.t. de in het
vzvw genoemde entiteit: zij overtuigde hem van haar gelijk, zij herinnerde
hem aan zijn belofte, hij dwong haar tot openheid, ik nodig je uit op mijn
verjaardag, ze helpt hem met de afwas)
subj - dir. obj - adv (loc. dir.) (ww. waarbij de in het subject genoemde
entiteit veroorzaakt dat de in het object genoemde entiteit van plaats
verandert: hij legt de kaas op het bord, ik breng je naar het station)
De zinsbouw van het Nederlands beschikt over meer dan twintig verschillende
valentiepatronen. De werkwoorden kunnen in de eerste plaats in groepen ingedeeld
worden volgens het aantal complementen, dat ze aan zich binden. Er bestaan in het
Nederlands in elk geval werkwoorden met één (monovalent: Jan slaapt), twee
(divalent: Jan ziet Eva), drie (trivalent: Jan schrijft me dat hij ziek is) of vier
(quattrovalent: vertalen) complementen.
Belangrijker echter dan deze kwantitatieve valentie is de kwalitatieve, waarin de
syntactische functie van het complement en de betekenis van het werkwoord de
hoofdrol spelen. Ook al is enerzijds de valentie van een aantal werkwoorden met
vzvw resp. bijw. bep., b.v. onderwijzen in wiskunde, helpen met de afwas, komen
met de auto nog niet exact vastgesteld - er bestaat geen
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absolute dekking tussen logische en taalkundige realiteiten - en bedienen anderzijds
verschillende betekenisrichtingen zich in de oppervlaktestructuur soms van hetzelfde
syntactische valentiepatroon, toch kunnen we stellen dat de betekenis en het
syntactisch gedrag van een werkwoord nu gedifferentieerder kunnen worden
beschreven dan alleen in termen van transitief vs. intransitief.
Voor de lexicografie van het Nederlands en voor het onderwijs Nederlands aan
anderstaligen zou het een enorme winst zijn als bij elk lemma naast de labels tr. en
intr. het valentiepatroon werd aangegeven. Slechts dan kan het probleem van de
polysemie lexicografisch en didactisch bevredigend worden opgevangen. De
semantische diversiteit van een woord kan in beginsel direct aan het valentiepatroon
worden afgelezen.
Het verplichte reflexiefpronomen in zich schamen, zich vergissen, is een deel van
de verbale kern. Net als het in een pseudo-objectfunctie (ANS p. 1154: ‘loos lijdend
voorwerp’), zoals in zij heeft het druk. Ook hier is het een deel van de verbale kern
het.... hebben. Deze kern is divalent (subj. - bep. van hoedanigheid).
In de syntaxis van de ANS doen zich de gevolgen van de geringe aandacht die aan
de valentie wordt besteed vooral in hoofdstuk 20 (de zinsdelen, p. 1115-1220) gelden.
Herhaaldelijk (b.v. p. 867, 941) maakt de ANS melding van het probleem hoe we
complementen en toevoegingen van elkaar moeten onderscheiden. Dit is vooral het
geval bij de behandeling van een aantal bijwoordelijke bepalingen (p. 1190-1217).
Op p. 1191 noemt de ANS de plaatsbepaling ‘gewoonlijk... niet verplicht’. Op p.
1194 stelt de ANS zelfs: ‘Syntactisch is de richtingsbepaling te beschouwen als een
complement bij het werkwoord, wat de hierboven besproken bepaling van plaats
niet' is.’ Op p. 1191 worden dan toch nog ‘enkele werkwoorden’ met een verplichte
‘plaatsbepaling-waar?’ genoemd. De bepaling van plaats wordt hier blijkbaar op de
tast, maar niet vanuit de valentie van het kernwerkwoord geïnterpreteerd. Semantisch
hebben werkwoorden die een ‘zich bevinden’ betekenen een lokaal complement en
dat is b.v. het geval bij de meerderheid van de 32 voorbeeldzinnen op p. 1191-1194.
Ook de richtingsbepaling krijgt niet wat haar toekomt als de ANS meedeelt (p. 1191):
‘Een enkele keer is een richtingsbepaling verplicht’. De richtingsbepaling is in
beginsel een complement van werkwoorden die een ‘zich begeven’ betekenen. Dat
zijn de werkwoorden in wier betekenis de in het onderwerp (Eva rijdt naar Gent)
genoemde entiteit van plaats verandert.
Bij de bepaling van hoedanigheid (p. 1211) - geeft de ANS alleen voorbeelden
met toevoegingen. Er bestaan echter ook werkwoorden met een verplicht complement
van hoedanigheid, b.v. hij gedraagt zich correct, doe niet zo dom, het gaat goed met
opa. Ook bij de bepaling van vergelijking (p. 1214) moet een verschil naar de valentie
gemaakt worden: groep [a], ingeleid door vergeleken met, in vergelijking met, kent
slechts toevoegingen, groep [b] is nogal heterogeen: In voorbeeld (3) ‘Hij doet (als)of
hij gek is.’ heeft doen alsof een complement als bepaling. In (4) ‘Hij praat als
Brugman’ - praten als
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Brugman is geïdiomatiseerd, ik verander de zin daarom in hij praat als zijn vader is de bepaling een toevoeging. In (5) Salomo was rijker dan David is dan David een
complement in de valentie van de comparatief van het adjectief rijk. De comparatief
van een adjectief heeft altijd een complement meer dan de positief. Voor
vergelijkingen zijn er twee entiteiten nodig. Op de valentie van substantieven en
adjectieven wil ik in een aparte bijdrage ingaan.
Voorts wil ik wijzen op de mogelijkheid, de verschillende structuren van de categorie
actief-passief (ANS p. 1402-1422) vanuit de syntactische en semantische
valentieverschillen tussen de betreffende categorieën te verklaren. Het structurele
verschil tussen actief en passief is ook weer een direct gevolg van de
betekenisverschillen tussen beide categorieën. Het actief van transitieve werkwoorden
kent twee (openen), drie (geven) of vier (vertalen) complementen waaronder steeds
subject en direct object, b.v. Eva opent het raam, ik geef haar een boek, Dennis
brengt het kind van de muziekles naar huis. Het handelingskarakter van het werkwoord
staat centraal. Dat maakt ook de verplichte aanwezigheid van het agens in de functie
van subjectcomplement duidelijk. In het passief met worden treedt dat agens in de
meeste gevallen nog slechts op in de functie van niet verplichte door-bepaling. Het
dir. obj van het actief verschijnt nu als subj: het raam wordt (door Eva) geopend.
Semantisch treedt het handelingskarakter van het werkwoord nu in de regel op de
achtergrond, het gebeuren zelf staat centraal. In het passief met zijn hebben we twee
mogelijkheden: ofwel een dynamisch zijn dat naar een handeling in het verleden
verwijst en dat daarom in principe met het vzvw (de door-bepaling) optreedt en dus
bivalent blijft: het raam is (zojuist) door Eva geopend (betekent: het raam werd (door
Eva) geopend), òf een statisch zijn dat naar de toestand van het raam in het heden
verwijst: het raam is geopend. In het laatste geval heeft de handeling ‘openen’ tot
een toestand, ‘open zijn’, geleid. In deze betekenis is een bepaling van tijd zojuist
niet mogelijk, een door-bepaling in principe ook niet. De zin heeft de betekenis ‘het
raam is open’ aangenomen. Ook temporeel is er iets veranderd: het passief met zijn
+ door-bepaling (agens) verwijst nog steeds naar een gebeuren in het verleden en is
een perfectum. Openen blijft bivalent, vgl. het raam is (zojuist) door Eva geopend.
De zin met zijn zonder vzvw verwijst naar de toestand van het raam in het heden en
is een presens. Nu is het oorspronkelijke participium geopend niet meer zuiver
werkwoordelijk maar staat zeer dicht bij adjectief en naamwoordelijk deel van het
gezegde.
Dat voor de valentie ook in de contrastieve grammatica en in het onderwijs
Nederlands aan anderstaligen een belangrijke rol is weggelegd, maakt een nog steeds
toenemend aantal bijdragen uit deze disciplines duidelijk. Vgl. Van Megen (1991)
en vooral de contrastieve grammatica van F. Devos et al. (1992). Vanuit het onderwijs
aan anderstaligen constateren Nieuwborg/van der Rhee (1995, p. 13) met ‘verbazing
dat grammatica in de traditionele zin zo vaak los van de woordenschat, “het lexicon”,
onderwezen wordt’. De traditionele grammaticaregels hebben ‘geringe waarde’. Er
zijn ‘andere regels nodig en wel valentieregels’. M.b.t. de contrastieve lexicografie
stelt Van Weeren (1977, p. 67-88)
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een valentielijst samen van ca. 100 Nederlandse werkwoorden met hun Duitse
equivalenten. Van Megen (1983) ontwikkelt criteria waaraan vertaalwoordenboeken
behoren te voldoen. Eickmans (1995) wijst op fouten en leemten in de grote
vertaalwoordenboeken D-Nl en Nl-D als gevolg van het ontbreken van het
valentiecriterium. Wat de Nederlandse lexicologie betreft, verzuchtte Geeraerts nog
in 1995 (p. 10): ‘Een gedetailleerde syntactisch-semantische valentiebeschrijving
van de Nederlandse werkwoorden (...) bestaat niet’. Daar gaat verbetering in komen.
In het kader van een onderzoeksproject ontstaat er in Gent een Contrastief
Woordenboek van Verbale Valentie in het Nederlands, het Frans en het Engels
(CWVV) (Devos et al. 1997, p. 19).
Aan de anderstalige student en docent Nederlands geeft de valentieanalyse
gefundeerde antwoorden op vragen m.b.t. de betekenis resp. polysemie van de
woorden, maar ook informatie over hun syntactisch gedrag in de zin.
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Het oog op de toekomst
Het Meertens Instituut in de 21ste eeuw
Hans Bennis (Amsterdam)
Veel mensen kennen het Meertens Instituut, voorheen P.J. Meertens-Instituut, uit de
boeken van J.J. Voskuil over ‘het bureau’. Daarin wordt het instituut afgebeeld als
een weinig dynamische uitwijkplaats voor mislukte intellectuelen en het werk als
het aanleggen van nutteloze documentatie over onduidelijke onderwerpen als
dialectvariatie, naamkunde en volkscultuur. Het huidige Meertens Instituut is echter
een moderne organisatie met een duidelijk onderzoeksplan en een goed uitgeruste
afdeling voor documentatie.

1. Het verleden: de twintigste eeuw
In 1930 werd in Amsterdam een Dialectenbureau opgericht om de bestaande variatie
binnen de Nederlandse taal in Nederland in kaart te brengen. Dit was een initiatief
van belangrijke taalkundigen uit die tijd, zoals G.G. Kloeke en J. van Ginniken. Het
in kaart brengen moet letterlijk worden genomen, want het was de taak van dit bureau
om een dialectatlas samen te stellen. Het Dialectenbureau werd geleid door P.J.
Meertens. Om taalkaarten te kunnen maken was het noodzakelijk te beschikken over
een goed netwerk van informanten die de juiste dialectinformatie zouden kunnen
leveren. Om de benodigde gegevens te verkrijgen hield Meertens een jaarlijkse
enquête onder een zorgvuldig geselecteerde groep van meer dan tweeduizend
informanten, afkomstig uit geheel Nederland. Op basis van de gegevens uit deze
enquêtes en met medewerking van Kloeke heeft het Dialectenbureau honderddertig
taalkaarten gepubliceerd. Deze kaarten zijn verschenen in negen afleveringen van
de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland (ook wel Leidse Taalatlas geheten,
vanwege de bemoeienis van de Leidse hoogleraar Kloeke), later voortgezet onder
de naam Atlas van de Nederlandse en Friese Dialecten. Deze atlas geeft vooral
informatie over lexicale verschillen - wat is het woord voor ‘kikvors’: froask, vos,
peute of kikker? (aflevering 1, kaart 12) - en variatie in uitspraak - hoe spreekt men
‘schaap’ uit: schaap, sjaop of skiep? (aflevering 4, kaart 9). Het werk aan deze atlas
is reeds geruime tijd geleden stopgezet. Vragenlijsten over dialectverschijnselen
worden echter nog jaarlijks verstuurd naar een inmiddels geslonken bestand van zo'n
zevenhonderd informanten.
In 1934 werd door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
(KNAW) een volkskundecommissie ingesteld. Deze commissie belastte zich met de
taak om een volkskundeatlas samen te stellen. Het doel was om via inzicht in de
ruimtelijke verspreiding van volksculturele tradities - feesten, volksgeloof,
volks-verhalen en -liedjes - inzicht te verwerven in de ‘authentieke aard van het
Nederlandse volk’. Daarbij ging men uit van een diachroon perspectief. Het
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eigene van de nationale volksaard was gelegen in die aspecten die teruggingen tot
een gemeenschappelijk verleden. De volkscultuur werd in tegenstelling tot de cultuur
van de elite beschouwd als relatief statisch van karakter en daardoor samen met de
taal als de meest authentieke uiting van de nationale volksziel. Men lokaliseerde deze
traditionele cultuur vooral op het platteland, dat minder dan de steden aan vreemde,
ook internationale invloeden zou hebben blootgestaan. De als statisch opgevatte
volkscultuur van het platteland trachtte men wetenschappelijk te benutten als bron
voor de kennis van het verleden.
Aangezien het Dialectenbureau de benodigde expertise bezat om via vragenlijsten
informatie te verkrijgen vanuit alle hoeken van het land, en omdat taal en cultuur
werden beschouwd als onderwerpen die in elkaars verlengde liggen, slaagde Meertens
er in om deze taak - het maken van een volkskunde-atlas - binnen te slepen. Hiermee
was de combinatie van dialectologie en volkskunde in één instelling een feit geworden.
Vanaf 1934 tot heden zijn er vragenlijsten op het terrein van de volkscultuur verstuurd.
Ten slotte werd in 1948 ook naamkundige documentatie deel van het werk van
het instituut. De drie afdelingen - dialectologie, naamkunde en volkskunde - werden
in 1952 samengenomen tot een instituut van de KNAW, dat in 1979 de naam van
zijn oprichter krijgt: het P.J. Meertens-intituut voor dialectologie, volkskunde en
naamkunde.
Tot ver in de tweede helft van de twintigste eeuw was het werk aan het instituut
vrijwel uitsluitend gericht op documentatie. Er werden gegevens verzameld via
vragenlijsten, literatuurstudie en veldwerk. Deze gegevens werden geordend en
opgeslagen op fiches in kaartenbakken. Soms werden op basis van deze gegevens
kaarten gemaakt, maar dat was lang niet altijd het geval. Omvangrijke verzamelingen
gegevens of verwijzingen bevinden zich in het Meertens Instituut, zoals de
Volkskundige Trefwoorden Catalogus, de Nederlandse Liederenbank, het
Dialectarchief, en de Nederlandse Familienamen Databank.
Langzaam maar zeker verschoof het zwaartepunt van het werk aan het instituut
zich echter steeds meer in de richting van het onderzoek. Men verzamelde en ordende
niet langer alleen gegevens, maar men ging ertoe over om op basis van de verzamelde
documentatie wetenschappelijk onderzoek te doen. In de afgelopen twintig jaar heeft
het onderzoek een vaste plaats gekregen binnen de organisatie.

2. De toekomst: de eenentwintigste eeuw
De geschetste ontwikkeling in de richting van het onderzoek heeft geresulteerd in
een onderzoeksplan Het oog op de toekomst (oktober 1999) waarin het onderzoek
wordt gepresenteerd als de voornaamste taak van het instituut, of zoals dat
tegenwoordig heet: de missie. Als instituut van de KNAW ligt vanaf heden het
zwaartepunt op wetenschappelijke kwaliteit. Om deze perspectiefwijziging mede
gestalte te geven zijn ook de namen van de vakgebieden gewijzigd, in aansluiting
bij de internationale vaktraditie. Zo zijn de dialectologie en de naamkunde onderdeel
geworden van de Variatielinguïstiek en is de term
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volkskunde vervangen door Nederlandse etnologie. Een aantal wijzigingen ten
opzichte van de vroegere situatie worden hieronder toegelicht.

2.1 Documentatie
De documentatie blijft een belangrijke taak van het Meertens Instituut, maar dan
gezien vanuit een wetenschappelijk perspectief. De reeds aanwezige collecties en
bestanden en nieuw op te zetten databases zijn van groot belang als empirische basis
voor het onderzoek binnen en buiten het instituut. In het verleden is het verzamelen
van gegevens gericht geweest op een aantal kerngebieden van de variatielinguïstiek
en de etnologie, zoals bijvoorbeeld de orale cultuur (liederen en volksverhalen) en
de dialectvariatie in woordvormingsprocessen. Het onderhouden, bijhouden en
aanvullen van deze bestanden zorgt ervoor dat de bestaande collecties hun waarde
behouden voor het wetenschappelijk onderzoek en maakt het mogelijk om
longitudinaal onderzoek op te zetten. Bovendien dienen de opgebouwde collecties
ook onderhouden te blijven vanuit het oogpunt van cultuurbehoud. Een aantal
bestanden kan worden gerekend tot het nationaal erfgoed. Zo zijn de collecties
liederen en volksverhalen landelijk uniek en sociaal-cultureel van grote waarde.
Hoewel het Meertens Instituut geen archief of museum is, is het vanuit het
gezichtspunt van een zorgvuldige omgang met cultureel belangrijke gegevens
noodzakelijk dat het instituut de continuïteit van het beheer van de collecties kan
waarborgen.
Wat betreft de aan het Meertens Instituut aanwezige databestanden zijn er drie
aspecten waar de komende tijd veel aandacht aan besteed moet worden: conservering
van het materiaal, digitalisering en ontsluiting voor het onderzoek. Grote delen van
de databestanden worden bedreigd door de tand des tijds. Als er niets gedaan zou
worden met dit materiaal zou dat binnen niet al te lange tijd onbruikbaar zijn voor
onderzoek. Het papier vergaat en valt uiteen. Op basis van een inventarisatie van het
documentatieve materiaal moet er een geprioriteerde lijst met projecten voor
conservering worden opgesteld. Het zal dan meestal niet gaan om het behoud van
de oorspronkelijke dragers, maar om het veiligstellen van de informatie die deze
dragers bevatten. Zo is het denkbaar dat de enorme hoeveelheid vragenlijsten (1930
tot heden) op den duur de brandstof zal vormen voor een ritueel pinkstervuur, mits
de informatie die op deze vragenlijst voorkomt voor onderzoek beschikbaar blijft,
bij voorbeeld via microfilm.
Een tweede stap in het proces om te komen tot een moderne vorm van databeheer
is dat het beschikbare materiaal gedigitaliseerd wordt. Het werken met de
oorspronkelijke fiches of enquêtes of met de op microfilm of -fiche afgedrukte
informatie is enorm tijdrovend en inefficiënt in deze tijd waarin de snelheid van
dataverwerking in een ongekend tempo is toegenomen door de komst van
elektronische databestanden. Het is de bedoeling om bestanden, waaronder veel
kwetsbaar audiomateriaal, in een hoog tempo te digitaliseren. Gegeven de omvang
van de collecties die de afgelopen zeventig jaar bijeen zijn
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gebracht vereisen deze twee aspecten - conservering en digitalisering - enorme
investeringen. Er wordt dan ook naarstig gezocht naar financiële mogelijkheden om
deze omvangrijke klus in een afzienbare tijd te klaren.
Gegeven het wetenschappelijke uitgangspunt van het instituut kan digitalisering
niet het einddoel zijn van de bewerking van de bestaande bestanden. Het materiaal
dient optimaal bruikbaar te zijn voor onderzoek. Daartoe moeten de bestanden ook
ontsloten worden: er moeten coderingen worden toegevoegd, het materiaal moet
geannoteerd worden en de zoekmogelijkheden moeten geoptimaliseerd worden.
Hoewel deze bewerkingen niet onder dezelfde tijdsdruk staan als de conservering,
is het wenselijk om de rijke verzameling materiaal die in het instituut aanwezig is
op vrij korte termijn digitaal beschikbaar te maken op een manier die aansluit bij de
hedendaagse eisen die gesteld worden aan elektronisch toegankelijke databases.
Een van de manieren waarop de gegevens beschikbaar gemaakt zullen worden, is
via internet. De recent geopende website (november 1999) van het instituut www.meertens.knaw.nl - biedt de mogelijkheid om gegevens snel en efficiënt voor
onderzoek aan te bieden. De bedoeling is dat onderzoekers van binnen en van buiten
het instituut, zittend achter hun computer, beschikken over een schat aan gegevens
over achternamen, volksliedjes, bedevaartsplaatsen, feesten, voornamen, dialecten
en volksverhalen.
Deze opzet van het beschikbaar maken van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek
binnen en buiten het instituut sluit aan bij de expliciete behoefte om het Meertens
Instituut een duidelijke positie te laten innemen binnen het forum van
wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de taalkunde en de cultuurkunde. In
het verleden stelde het Meertens Instituut zich vrij terughoudend op ten opzichte van
de openbaarheid van gegevens voor het onderzoek. In de toekomst zullen deze
gegevens juist in ruime mate, en optimaal aangepast aan de eisen van de tijd
beschikbaar zijn. De achterliggende gedachte is dat het hier gaat om een schat aan
bijzondere gegevens over snel veranderende culturele en talige gebruiken van groepen
in de Nederlandse samenleving. Het beschikbare materiaal kan de empirische basis
vormen voor belangrijk etnologisch en linguïstisch onderzoek.

2.2 Nederlandse etnologie
De Nederlandse etnologie of volkskunde bestudeert cultuurverschijnselen die vorm
geven aan het dagelijks leven binnen onze samenleving. Onder ‘het dagelijks leven’
of ‘alledaags’ vallen zowel dagelijkse objecten en gebeurtenissen als hoogtijdagen.
Het gaat bij voorbeeld om feesten als carnaval en Koninginnedag, of orale
cultuurvormen als volksverhalen, moppen en liedjes. Een belangrijk aspect daarbij
is de functie en de betekenis die deze cultuurverschijnselen hebben voor verschillende
sociale groeperingen. Niet alleen de verschijnselen zelf, maar ook de processen van
toe-eigening en betekenisgeving vormen het uitgangspunt van het etnologisch
onderzoek. De sociale en geografische ver-
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spreiding van de bestudeerde objecten is daarbij een belangrijk gegeven.
Belangrijk is ook de rol die deze cultuurverschijnselen hebben ten aanzien van
sociale identiteit. Waar in de maatschappelijke praktijk gemakkelijk over
‘volkskarakter’ wordt gesproken, een discours waaraan in het verleden de volkskunde
en andere sociale wetenschappen in belangrijke mate hebben bijgedragen, daar gaat
de aandacht nu uit naar de constructie en het functioneren van dergelijke beelden
voor de gehele samenleving en voor de verschillende sociale groeperingen binnen
de samenleving. Het ‘eigene’ van een groepering wordt niet als een objectieve
werkelijkheid opgevat, maar als een dynamische constructie die de basis vormt voor
identiteitsbepaling.
Het onderzoek heeft tot doel inzicht te verwerven in de sociale betekenis van
alledaagse cultuurverschijnselen. Daarvoor is het noodzakelijk om zowel de
verscheidenheid in kaart te brengen, als ook de onderlinge samenhang te onderzoeken,
de betekenis en de beleving ervan te achterhalen, te onderzoeken in welke culturele
aspecten variatie zich manifesteert, vast te stellen welke factoren een rol spelen bij
het ontstaan of het verdwijnen van variatie, en te analyseren wat de impliciete en
expliciete cultuurpolitieke dimensies zijn in de maatschappelijke omgang ermee.
In het verleden ging de aandacht van de volkskundige onderzoeker vooral uit naar
een historische benadering. Men was in sterke mate gericht op de diachrone dimensie
van volkscultuur: hoe was een bepaalde traditie ontstaan? Hoe was de geografische
verspreiding? Welke ontwikkeling treffen we aan? Wat was de maatschappelijke
context?
In de komende periode zal de nadruk meer komen te liggen op een comtemporain
perspectief. Het gaat erom inzichten te ontwikkelen over de betekenis en de functie
van volkscultuur in de hedendaagse samenleving. Daarbij gaat het om rituelen en
tradities van groeperingen uit alle lagen van de Nederlandse bevolking. Niet de
statisch geachte ‘authentieke volksaard’ staat centraal, maar de betekenis en de functie
van volksculturele objecten voor verschillende groeperingen in de samenleving. Voor
de etnoloog van nu is de traditionele Zeeuwse kap met oorijzers niet belangrijker
dan de wollen muts van skaters. Een oorspronkelijk, traditioneel volksverhaal is niet
interessanter dan recente moppen of urban legends. Een feest ter gelegenheid van
het feit dat Nederland Europees kampioen voetbal is, is net zo interessant als een
traditioneel feest als Sinterklaas. Een oud volksliedje krijgt net zoveel aandacht als
de regiopopmuziek van groepen als Skik en Rowwen Hèze.
Daar komt nog bij dat de samenstelling van de bevolking in hoog tempo is
veranderd. Er is sprake van een multi-etnische samenleving. Het etnologisch
onderzoek verkrijgt daardoor een nieuwe dimensie. Wat is de rol van volkscultuur
in een multi-etnische context? De tegengesteld gerichte tendensen zijn aan de ene
kant het vasthouden aan de oorspronkelijke culturele en sociale identiteit (bijv. het
dragen van traditionele kleding) en aan de andere kant het aanpassen aan de nieuwe
sociaal-culturele context (bijv. het dragen van sportschoenen met witte tennissokken).
De manier waarop een ‘nieuwe’ sociale identiteit nu gestalte

Neerlandica extra Muros. Jaargang 2000

37
krijgt, is voor het etnologisch onderzoek bijzonder interessant en relevant.
In de toekomst zullen aan het Meertens Instituut onderzoekprojecten worden
ondersteund op een aantal van de bovengenoemde terreinen. Behalve lopende
projecten als ‘Brieven aan de Toekomst’, ‘Bedevaartplaatsen in Nederland’,
‘Muziekgeschiedenis der Nederlanden’ en ‘Dutch Rituals’ staat er ook onderzoek
gepland op het gebied van ‘Heiligheid’ (sacraliteitsbeleving in de moderne tijd, met
aandacht voor fenomenen als New Age en Jomanda), ‘Eetcultuur’ (het spanningsveld
tussen streekgebonden eetcultuur en de inbreng van nieuwe vormen door
kennismaking met andere culturen) en ‘Gestures’ (de betekenis en functie van gebaren
en lichaamshouding in (multi-etnische) communicatie).

2.3 Variatielinguïstiek
Wat betreft de studie van taalvariatie, de taalvariatielinguïstiek, is het binnen de
taalwetenschap gebruikelijk dat men een onderscheid aanbrengt tussen de studie van
geografische variatie of dialectologie en de studie van sociale variatie of
sociolinguïstiek. Geografische variatie speelt van oudsher een belangrijke rol in het
onderzoek aan het Meertens Instituut. Het instituut is zelf ontstaan uit het in 1930
opgerichte Dialectenbureau. Het instituut bezit dan ook een fraaie en unieke
hoeveelheid dialectmateriaal en vele publicaties op dit terrein zijn de afgelopen
periode verschenen. De rol van de bestudering van sociale variatie is de laatste
decennia aanzienlijk toegenomen binnen de taalwetenschap. Ook binnen het Meertens
Instituut heeft dit onderzoeksterrein zich een plaats verworven. Voor de komende
periode geldt dat de twee soorten taalvariatie, geografisch en sociaal, het
onderzoeksobject vormen voor het taalkundig onderzoek aan het Meertens Instituut.
Het doel van het onderzoek naar taalvariatie is inzicht te verwerven in de
verschijnselen waarin taalvariatie zich manifesteert. Ook hier is sprake van een
tweedeling. Inzicht in de aard van taalvariatie geeft ook inzicht in de aard van het
taalsysteem; ‘Microvariatie’ is een belangrijk onderwerp binnen de theoretische
taalkunde. Aan de andere kant levert het taalvariatieonderzoek inzichten op in de
contextuele factoren die een rol spelen bij taalvariatie. De manier waarop sociale en
geografische variabelen interactie vertonen met het optreden van taalvariatie geeft
inzicht in de sociale organisatie van de samenleving. Voor de komende periode geldt
dat de variatielinguïstiek aan het Meertens Instituut twee verschillende invalshoeken
onderscheidt: grammatica-onderzoek gericht op de aard van taalvariatie in het
Nederlands en etnologisch-linguïstisch onderzoek dat zich richt op de sociale context
waarbinnen taalvariatie een rol speelt.
Binnen het Meertens Instituut zal de dominantie van het traditionele dialectologische
onderzoek naar taalvariatie afnemen. In plaats van een geografische benadering die
vooral verklaringen zoekt vanuit een historisch perspectief, gericht op de begrenzing
van statische, homogene dialectclusters, wordt gekozen voor een bredere, dynamische
aanpak. Hierin speelt naast de geografische ook
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de sociaal bepaalde variatie een rol en wordt de verklaring voor het optreden van
variatie niet alleen gezocht in historische processen, maar vooral in de taalkundige
systematiek en de sociale organisatie van de samenleving. Vanuit deze optiek zijn
dialecten en sociolecten (sociaal bepaalde varianten) niet wezenlijk verschillend en
sluit het onderzoek naar taalvariatie nauw aan bij dominante taalkundige stromingen
in de wetenschap van dit moment: de theoretische linguïstiek en de sociolinguïstiek;
Zowel vanuit theoretisch linguïstisch perspectief als vanuit sociolinguïstisch
perspectief zal de aandacht vooral uitgaan naar contemporaine, grammaticale variatie
in het Nederlands. Binnen de variatielinguïstiek ligt het zwaartepunt nogal eens op
onderzoek naar lexicale variatie. Wetenschappelijk gezien is grammaticale variatie
een uiterst interessant, maar veelal verwaarloosd deel van het onderzoek. Het Meertens
Instituut kent zwaartepunten op gebied van de fonologische, morfologische en
syntactische variatie. Dit komt overeen met de drie grote atlasprojecten die op dit
moment lopen in samenwerking met verschillende Nederlandse en Vlaamse
universiteiten: de Fonologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (FAND; eerste
deel verschenen in 1998), de Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten
(MAND; eerste deel te verschijnen in 2001) en de Syntactische Atlas van de
Nederlandse Dialecten (SAND); project gestart in 2000).

2.4 Etnologie en variatielinguïstiek
Het samengaan van onderzoek naar taalvariatie en volkscultuur in het Meertens
Instituut is een unieke, historisch gegroeide situatie. In de optimale situatie lopen de
etnologische en linguïstische benaderingen niet alleen parallel, maar vullen ze elkaar
aan en levert de combinatie van de twee vaktradities een meerwaarde op. Het is niet
moeilijk om overeenkomsten te vinden tussen de beide onderzoeksterreinen. Zowel
de etnologie als de variatielinguïstiek zijn gericht op groepsgebonden en niet tot de
dominante cultuur beperkte verschijnselen die direct verbonden zijn met de constructie
van sociale identiteit van de betreffende groepen; het gaat om verschijnselen die deel
uitmaken van het alledaagse leven. Onderzoek naar deze verschijnselen gaat uit van
ene comparatief perspectief, gericht op inzicht in de variatie in taal en cultuur.
Onderzoeksvragen die gericht zijn op de functie van de eigenheid of sociale identiteit
van groeperingen in de samenleving kunnen zowel vanuit een linguïstisch als vanuit
een etnologisch standpunt worden benaderd. De hypothese is dat een gecombineerde
aanpak een verdieping oplevert van de inzichten.
Concrete aanknopingspunten liggen bij het actuele onderzoek naar de constructie
van identiteit. Regionale identiteit, mede gedragen door het dialect, is een
probleemveld waar etnologen en dialectologen vruchtbaar kunnen samenwerken.
Op dit terrein zijn reeds stappen gezet om te komen tot inhoudelijke samenwerking.
Tot dit thema behoort het onderzoek naar dialectrenaissance, dat wil zeggen, de
huidige herleving van het dialect, in het bijzonder in literaire,
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muzikale en theatrale vormen. De betreffende artistieke vormen lenen zich uitstekend
voor etnologisch onderzoek. Daarnaast kan men zich afvragen in hoeverre de literaire
herleving een parallel heeft in het dagelijks gebruik van het dialect. Ook de kwaliteit
van het dialect in literair gebruik is interessant, bijvoorbeeld naar aanleiding van de
vraag of er sprake is van een afvlakking tot een zogenaamd regiolect of juist van een
hyperlect, een overdreven benadrukken van inmiddels in onbruik geraakte woorden
en vormen. Onderzoek naar dialectrenaissance vormt een van de projecten die in
ontwikkeling zijn.
Een ander interessant thema voor contemporain etnologisch-linguïstisch onderzoek
betreft het onderzoek naar taal en cultuur in een multiculturele omgeving. Het lopende
onderzoek in de Utrechtse wijk Lombok is daar een goed voorbeeld van. Het
TCULT-project (Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal; onderzoek
in samenwerking met een aantal Nederlandse universiteiten) probeert inzichten te
ontwikkelen in de rol van taal en cultuur in een omgeving waarin meer etnische
groeperingen samenleven. Zowel in het taalgebruik als in de omgang met culturele
tradities zien we twee tegengestelde ontwikkelingen. Aan de ene kant het vasthouden
aan de etnische identiteit die samengaat met het land van herkomst, aan de andere
kant zien we de ontwikkeling van een nieuwe identiteit die verbonden is met de
multi-etnische omgeving. De spanning tussen deze twee processen vormt een
belangrijk onderzoeksgebied waarin onderzoekers in de etnologie en de
variatielinguïstiek op een vruchtbare manier kunnen samenwerken.
Ook het geplande onderzoek naar jeugdtaal/jeugdcultuur kent een duidelijke
etnologisch-linguïstische invalshoek. Het onderzoek richt zich op nieuwe talige en
culturele repertoires in contactsituaties tussen autochtone en allochtone jongeren in
multi-etnische buurten in de grote steden.

3. Besluit
Het Meertens Instituut is in 1998 verhuisd van een keurig, maar weinig opwindend
grachtenpand aan de Keizersgracht in Amsterdam naar de fraai verbouwde voormalige
Coca-Colafabriek aan de rand van de stad, in het Industriegebied Amstel. Deze
verandering van omgeving valt ongeveer samen met de inhoudelijke verschuivingen
die hierboven zijn besproken. Een parallel dient zich aan. Het instituut wenst de 21ste
eeuw in te gaan als een moderne, efficiënte onderzoeksorganisatie die gericht is op
kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek naar taalvariatie en volkscultuur.
Inhoudelijk is er een verschuiving in de richting van contemporain, contrastief en
multidisciplinair onderzoek. Of de inhoudelijke verhuizing ook inderdaad de beoogde
effecten oplevert, valt nog te bezien. Het rumoerige laatste decennium van de
twintigste eeuw (boeken van Voskuil, interne spanningen, reorganisaties) is in ieder
geval afgesloten met hoop op een nieuw leven in een nieuwe eeuw.
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De Dorrestein-test
Kroniek van het proza
Ton Anbeek (Leiden)
Een van de aardigste boeken die de laatste tijd verschenen zijn is Het geheim van de
schrijver, Renate Dorresteins handleiding voor beginnende schrijvers (Contact,
Amsterdam, 247 pp., f 32,90). De titel is slim gekozen. Want aan de ene kant duidt
hij aan dat er in ieder kunstwerk iets ongrijpbaars zit, dat zich moeilijk analytisch
laat verklaren. Maar dat neemt niet weg dat elke magiër toch in ieder geval een zekere
ambachtelijke kennis moet bezitten. Het is die praktische kennis die Dorrestein in
haar leerboek op een aanstekelijke wijze uiteenzet, tegelijk met een aantal even
nuttige als nuchtere aanwijzingen.
Menig jong kunstenaar kan bij voorbeeld zijn voordeel doen met de uitspraak:
‘Schrijven is in de eerste plaats: emoties genereren bij de anderen. Niet de schrijver
moet vertederd zijn, of geamuseerd, maar de lezer.’ De dichter Nijhoff zou
instemmend geknikt hebben: ‘Een dichter schreit niet.’ Het is een anti-romantisch
standpunt, maar het kan al die naïeve geesten genezen die denken dat ze voor het
schrijven van een droevig verhaal of gedicht zelf diep depressief moeten zijn. Ik krijg
ze menigmaal voorgelegd, die regengedichten van studenten. En altijd is het probleem
dat zulke bevlogenen niet beseffen dat ze gevoelens niet uit moeten storten, maar
opwekken.
Met haar sterke nadruk op de ambachtelijke kant van het schrijven volgt Dorrestein
een Angelsaksische manier van denken en het is dan ook niet toevallig dat veel van
haar voorbeelden uit de Amerikaanse literatuur komen. Onbekommerd stelt zij dat
een auteur natuurlijk altijd een lezer (niet een concrete, een abstract beeld) voor ogen
heeft. Die lezer moet geboeid, meegesleept worden, vandaar haar nadruk op de plot.
Kern van het boek is altijd het conflict: ‘Wees onverbiddellijk. Schrijf alleen zinnen
die iets bijdragen aan de opbouw, hetzij aan de afwikkeling van de plot.’ En het is
een ‘ijzeren wet’ dat fictie ‘altijd slechts uit drie elementen bestaat: 1. expositie, 2.
obstakels en 3. ontknoping.’
Het lijkt mij aardig eens een aantal recent verschenen romans te onderwerpen aan
een Dorrestein-test, ongeveer zoals de Consumentenbond producten test. In hoeverre
beantwoorden ze aan de eisen die Dorrestein aan de opbouw van fictie stelt?
Ik denk dat Dorrestein De passievrucht van Karel Glastra van Loon (Veen,
Amsterdam, 238 pp., f 34,90) een hoog cijfer zou geven. Het gegeven van de roman
is even ingenieus als simpel. Een man en een vrouw willen graag kinderen. Medisch
onderzoek wijst uit dat de man onvruchtbaar is, en dat altijd is geweest. Die onthulling
komt als een schok, want hij heeft een zoon uit een eerdere relatie. Dat betekent dat
de (overleden) vrouw hem ontrouw is geweest. En dat zijn zoon niet van hem is.
Maar van wie dan wel? Kortom, de hoofdpersoon
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ziet zich gedwongen zijn geschiedenis te herschrijven.
De passievrucht is het verslag van de zoektocht naar de onbekende vader. En van
de plotseling moeilijk geworden verhouding tot een dertienjarige ‘zoon’. Het is een
onpretentieus geschreven, onderhoudend verteld boek waar de lezer en passant nog
heel wat kennis over genetica meekrijgt. Over de plot kan ik niet meer vertellen
zonder de clou te verraden, het gaat nu eenmaal om een ‘Who dunnit’. (Overigens
laat Glastra van Loon wel een paar steken vallen in het schijnbaar mooi sluitende
patroon. Geïnteresseerde lezers verwijs ik naar de recensie van Xandra Schutte in
De groene Amsterdammer.)
Een aangenaam boek dus, dat leest als een trein. De auteur kreeg er zelfs een van
de twee grote literatuurprijzen voor. Was dat niet gebeurd, dan zouden de
literatuurpausen van Nederland niet zijn opgestaan om De passievrucht in de ban te
doen. Zo zag ik een uitzending van het praatprogramma van Michaël Zeeman, de
Nederlandse imitatie van Das literarische Quartett, waarin geen spaan van de roman
werd heel gelaten. Kennelijk is Dorrestein wat te optimistisch geweest. In Het geheim
van de schrijver bekent ze dat ze met haar boeken in wilde gaan tegen het Nederlandse
vooroordeel ten aanzien van ‘vertellers’: ‘Toen ik begon, opereerde ik op een terrein
dat nog half buiten de vigerende smaak viel. Nu is dat gebied ingelijfd bij de officiële
literatuur en heeft zijn plaats in de traditie teruggekregen. Je zou kunnen zeggen dat
mijn soort boeken tegenwoordig minder uit de toon valt.’ Misschien worden vertellers
dan wel gedoogd, maar ze mogen geen grote prijzen winnen.
Hoe dan ook, Glastra van Loon slaagt voor de Dorrestein-test. Op de eerste
bladzijden wordt een vraag geopend; alle hoofdstukken daarna dragen bij tot de
beantwoording/complicering van die vraag. Veel lastiger is het geval Van Dis, die
met Dubbelliefde (Meulenhoff, Amsterdam, 366 pp., f 45) een controversiële roman
op de markt bracht.
De eerste regel van het boek luidt: ‘“Zit de stekker er nog in?”’ Uit het vervolg
blijkt dat de vader van de toegesproken persoon in het ziekenhuis ligt, alleen nog
door allerlei ingewikkelde medische apparatuur in leven gehouden. De cynische
beginzin zet de toon voor een genadeloos verhaal. Daarin speelt de
vader-zoonproblematiek, die eerder het onderwerp van Van Dis' meesterwerk Indische
duinen vormde, een belangrijke rol.
Dubbelliefde is het verslag van een verspilde jeugd. ‘Op zoek naar de verspilde
tijd’ had de titel kunnen luiden. De hoofdpersoon is in de woelige jaren zestig
wanhopig op zoek naar zijn identiteit. Hij wil toneelspeler worden en dat lijkt een
wel heel toepasselijk beroep voor iemand die voortdurend rollen speelt. Wat hem
vooral bezighoudt is zijn seksuele geaardheid. Zowel zijn avonturen met mannen als
met vrouwen worden uitvoerig beschreven, in beide gevallen even ontluisterend. De
seksuele ontgroening blijkt een afdaling in de hel. Voorzover ik weet is Dubbelliefde
overigens de eerste Nederlandse roman waarin het thema biseksualiteit breed wordt
uitgewerkt.
Het bijzondere van de hoofdpersoon is dat hij enerzijds gedreven wordt door een
verlangen naar ‘heelheid’, zuiverheid, maar tegelijkertijd juist het lelijke lijkt op te
zoeken, zich erin wentelt zelfs. Van Dis lijkt me een zuiver voorbeeld van
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een hedendaagse zwarte romanticus. Niet voor niets behoort Baudelaire tot de door
hem bewonderde auteurs.
Behalve aan Proust en Baudelaire doet de roman nog aan een andere grote naam
denken. Dubbelliefde is ook een Bildungsroman van ‘the artist as a young man’. Aan
het eind van zijn odyssee komt de hoofdpersoon tot de slotsom dat hij alleen in de
literatuur leeft: ‘In mijn fantasie kan ik de schunnigste verlangens uitleven. En dat
doe ik ook... alleen dan is het kwaad draaglijk, en de haat, de zelfhaat en de woede.
Mijn fantasie is een tegenwicht voor de nacht geworden, er zit niks anders op, ook
al blijf ik ernaar verlangen. Maar ik kan dat verlangen tot een kunst verheffen... tot
een draaglijk gevaar.’
Een roman volgens het recept-Dorrestein is Dubbelliefde zeker niet. Er is geen
vraag die de lezer door het boek stuwt, zoals in De passievrucht. Van Dis' roman is
een portret én een tijdsbeeld. Wat het laatste betreft sluit het boek aan bij andere
recente literatuur die een negatief beeld geeft van de ‘bevrijdende’ jaren zestig, het
magistrale Elementaire deeltjes van de Franse schrijver Houellebecq bij voorbeeld.
Niet door de Dorrestein-test dus. Of toch wel? Dubbelliefde voldoet zeker aan het
criterium dat Dorrestein op de voorlaatste bladzij van haar boek geeft: ‘Goede fictie
bestaat uit verhalen waarin de mens in conflict is met zichzelf en anderen.’
Wie in ieder geval de proef niet doorstaat is Pol Hoste. Zijn ‘carnet’ De lucht naar
Mirabel (Prometheus, Amsterdam, 108 pp., f 29,90) is een boek voor doortastende
lezers. Neem de eerste alinea: ‘Een bel-etage in Sint-Amandsberg. Traveller herinnert
zich de blauwe seringen en de cement. Men zegt “het” cement omdat het dan, net
als sediment, dicht bij zijn figuurlijke betekenis staat.’ De tekst bestaat uit zulke
fragmenten die op de een of andere manier wel samen zullen hangen, want ze staan
in hetzelfde boek. Misschien moeten we ze opvatten als filmbeelden: ‘-Waarin
verschilt een tekst van een filmbeeld als het verhaal ontbreekt?’
Kortom, dit is geen tekst voor modale lezers, want Hoste behoort kennelijk tot de
schrijvers die vinden dat een boek niet meteen toegankelijk moet zijn, dan is het geen
Literatuur. Een boek als dit presenteert zich als uitgelezen materiaal voor een scriptie
of licentiaatsverhandeling waarin alle verwijzingen uitgeplozen worden. Ordinaire
lezers zullen er geen chocola van kunnen maken, al struikelen ze zo nu en dan over
een grap die de auteur kennelijk erg leuk vond: ‘Onlangs zag ik een man die in een
diepe kuil op zijn rug lag terwijl hij twee buizen aan elkaar laste. Ik bedankte de
ervaren metaalbewerker-pijpfitter voor deze openbare werken. Hij gooide me een
paar kluiten aarde achterna.’ Of: ‘“Excuseer me,” zei ze. Maar ik hoorde slechts,
kort samengevat, “kus” en “me.”’ [Wonderlijk: hebben kus en excuus dan dezelfde
u-klank?]
Alleen voor literair-gevorderden dus, al zal misschien een enkeling verzuchten:
ik dacht dat de tijd van dit soort montageproza allang voorbij was. Die lezer kan de
zelfkwelling overigens aanmerkelijk bekorten door de cursieve aanwijzing van de
auteur te volgen: ‘De gedeelten van mijn Carnet die niet bestemd zijn voor lectuur,
worden met een sterretje gemerkt en lopen tot de volgende witregel.’
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Nee, Hoste zakt voor het examen Dorrestein. Geen opzet voor een intrige te bekennen,
en dus ook geen afwikkeling. Voer voor academici. Nog één citaat: ‘Avond met
jasmijnen, profaan gebed, maanlicht valt op regenwater. Ancêtres. Laan van Waas,
land van heesters. Familiestruik.
-Zo is het wel genoeg geweest.’
Ten slotte nog een boek, of liever: een reeks boeken, die niet aan de
Dorrestein-criteria voldoen. Ik bedoel Voskuils mammoetserie Het Bureau, waarvan
onlangs het voorlaatste deel, Afgang, verscheen (Van Oorschot, Amsterdam, 700
pp., f 69). In twee opzichten staat Het Bureau haaks op de eisen van Dorrestein. In
de eerste plaats gaat het om boeken die, zoals ieder weet, op eigen ervaringen van
de auteur berusten. Terwijl Dorrestein onverbiddellijk stelt: ‘het autobiografische
geschrijf dat onder de valse vlag van fictie vaart, vervuilt het territorium van de
roman.’ Maar belangrijker is dat Voskuil zelfs de schijn van een plot lijkt te vermijden.
Dorrestein zit wel met Het Bureau in haar maag, maar blijft bij haar standpunt. Voor
haar zijn Voskuils delen geen echte romans, ‘eerder verslagen.’ Hoe kan het dan dat
zulke oeverloze verslagen een zo gretig lezerspubliek vinden? Die vraag blijft open.
Ik moet toegeven dat ik met deel 4 en 5 van Het Bureau wat moeite had. De
intrigerende persoon van Beerta raakte op de achtergrond, geen spannende verslagen
van congressen waarin een generatieconflict werd uitgevochten. In plaats daarvan
vergaderingen over dreigende bezuinigingen- wie dat allemaal aan den lijve heeft
moeten meemaken, voelt weinig lust het nog eens over te lezen. Maar deel 6 kent
meer spanning. Want al in het begin staat er: ‘Goddank duurt dit nog maar vier jaar,
ging het door zijn hoofd.’ Met andere woorden, Maarten Koning begint aan zijn
laatste jaren op het Bureau, en dat geeft een bijzondere lading aan dit voorlaatste
deel van de reeks.
Wat is er nog meer dat de lezer in deze ‘verslagen’ kan boeien? De hoofdpersoon
natuurlijk, rechtlijnig én volstrekt dubbelzinnig. Want hoe kan iemand zoveel moeite
doen zijn futloze medewerkers te inspireren wanneer hij zelf zijn werk ‘apekool’
vindt? Een wonderlijke man, deze Maarten Koning, die zo streng is voor zichzelf
dat hij pas na een week 39.4 een dokter laat komen. In alles is hij de calvinist, wars
van opsmuk, sierlijkheid, uiterlijkheden. Zelden, heel zelden wordt er bijvoorbeeld
in Het Bureau beschreven wat voor kleren iemand aan heeft.
Wonderlijk ook die merkwaardige combinatie van haat en gevoeligheid. Plotseling
kan hij geraakt worden: ‘Op de Weteringschans stapte een oude man over het hekje
van het plantsoen achter de tramhalte, pakte een papier op, stapte weer terug en bracht
het naar een papierbak. Het ontroerde hem. Een man die in een betere wereld leefde.’
Maar het boek bevat ook een van de heftigste uitingen van mensenhaat die de literatuur
heeft opgeleverd: ‘En vervolgens kwam hij als zo vaak tot de slotsom dat hij in
tegenstelling tot vroeger geen grein geloof meer had in de beheersbaarheid van de
mens en de maakbaarheid van het leven. Wat hij vroeger, toen hij er nog wel in
geloofde, trouwens ook al zei. De mens is een beest. Maar het was veel erger dan hij
toen al wist. Toen zag hij nog niet hoe de hele troep door een mateloos egoïsme naar
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de verdommenis ging en dat dat egoïsme zo groot was dat ieder ander volstrekt
onbereikbaar bleek te zijn.’
Voldoet niet aan de Dorrestein-criteria - en dus is Afgang een slechte roman? Het
ligt er maar aan hoe heilig je die criteria acht - en daar valt nog wel wat op af te
dingen. Dorrestein haalt verschillende malen het aardige boekje van E.M. Forster
aan, Aspects of the novel (1927). Nu merkt die auteur ergens op dat er in de
romankunst een strijd bestaat tussen plot en personages. Bij een sterke plot blijven
de personages vaak schematisch (denk aan detectives). En omgekeerd: hoe meer de
karakters worden uitgewerkt, hoe meer de intrige naar de achtergrond verdwijnt.
(Zelden is een auteur op beide punten even sterk: auteurs als Dostojevski zijn een
uitzondering.)
In feite heeft Dorrestein in haar handboek natuurlijk haar eigen schrijven verdedigd.
Want haar romans boeien door de verrassende wendingen van het verhaalverloop.
Het zijn niet in de eerste plaats haar personages die je bijblijven. Zo verdedigt elke
schrijver die het over literatuur in het algemeen heeft, in werkelijkheid altijd zijn
eigen werk- en impliciet dus ook de beperkingen van dat werk. Dat neemt niet weg
dat de Nederlandse literatuur een stuk spannender zou zijn wanneer meer schrijvers
het recept-Dorrestein zouden volgen.
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Een zebra in nieuw perspectief
Kroniek van het Nederlands voor anderstaligen
P. de Kleijn (Den Haag)
Op 11 november 1999 verdedigde de staatssecretaris van Onderwijs, mevrouw
Adelmund, in de Tweede Kamer het onderwijs dat in Nederland gegeven wordt aan
allochtone leerlingen en kreeg bij die verdediging de tranen in de ogen. Dat onderwijs
was, volgens haar, spectaculair vooruitgegaan. ‘Waarom noemt niemand dat?’ riep
ze tegen de kamerleden die haar beleid hadden bekritiseerd. Waarna ze, zoals dat
heet, ‘volschoot’. De Kamerleden schrokken maar handhaafden hun kritiek: Er zijn
vele miljoenen guldens extra ter beschikking gesteld voor deze groep, maar hun
achterstand ten opzichte van autochtone leerlingen wordt nauwelijks kleiner. Dat
moet anders en daarbij moet de kennis van het Nederlands centraal staan. De oplossing
die Adelmund aandroeg en die de instemming kreeg van de Tweede Kamer was
taalkundig gezien even eenvoudig als verrassend. Die allochtone kinderen moeten,
voordat ze naar de basisschool gaan (in Nederland mogelijk voor vier- en verplicht
voor vijfjarigen) al vanaf tweeënhalf jaar Nederlands krijgen. Een nieuwe term was
geboren, de ‘voorschool’, en een oude opvatting: zorg voor veel maar aangepaste
‘exposure’, weer tot leven gewekt.
De auteurs van Zebra, een zeer omvangrijke leergang Nederlands als tweede taal,
zijn met die ‘voorschool’ niet geholpen want hun doelgroep wordt gevormd door de
zogenaamde ‘neveninstromers’, 12- tot 16-jarige buitenlanders wier ‘voorschool’ in
het buitenland ligt en die in Nederland zo snel mogelijk een plaats moeten vinden in
het voortgezet onderwijs. Voor hen is er in Zebra leerstof voor ruim 500 uur, verdeeld
over 4 delen (‘fases’) die ieder een werkboek, een docentenhandleiding, een set van
3 video's, een set van 5 audio's en een cd-rom omvatten(1). Daarnaast is er nog een
aparte opzoekgrammatica. Zebra brengt, met andere woorden, krachtig multimediaal
geschut in stelling en kiest niet voor één maar voor verschillende taalleerbenaderingen:
communicatief, taakgericht, inhoudgericht, geïntegreerde aandacht voor de
deelvaardigheden, aandacht voor taalfuncties, woorden, grammatica en leerstrategieën,
voorts ‘total physical respons’-activiteiten, bedacht door James Asher en voor het
Nederlands gepropageerd door De Ru (1989) en oefeningen gebaseerd op de ‘Jazz
chants’ van Carolyn Grahame, in Nederland uitgebracht als ‘Taalriedels’ (Deen &
Van Veen, 1994) en in Zebra omgedoopt tot de weinig gelukkige term ‘taalrebbels’.
De opbouw is thematisch. In deel 1 komen aan de orde: school, thuis, getallen,
het lichaam, buiten, dagen/weken, wie ben je, hoe voel je je. In deel 2: eten en drinken,
winkelen, logeren, het weer, vrije tijd, wat zie je er goed uit, de gemeente,
angst/spanning/fantasie. Omdat de doelgroep zeer heterogeen is en dus het leertempo
sterk uiteen kan lopen, heeft men geprobeerd het lesmateriaal zo aan te bieden dat
na de eerste vijf thema's er gedeeltelijk zelfstandig kan
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worden doorgewerkt, terwijl ook herhalingsoefeningen (voor de langzame leerlingen)
en verdiepingsoefeningen (voor de snelle) een mogelijkheid tot differentiatie bieden.
Er is over Zebra lang en goed nagedacht, men heeft, terecht vind ik, alle didactische
uitgangspunten en hulpmiddelen gemobiliseerd die voor de doelgroep relevant zijn
en de omvangrijke oefenstof op een duidelijke manier in de werkboeken
gepresenteerd. Op de video bij deel 1 zijn sketchjes te zien die dienen als inleiding
op een (sub)thema en ter introductie van nieuwe woorden. In die sketchjes, die in
het algemeen vrij aardig maar soms wat houterig worden gespeeld, treden vrijwel
uitsluitend allochtonen op - een gegeven waarover verderop meer. Op de videoband
bij deel 2, die ook dient ter inleiding van een bepaald thema, staat leuk, interessant
materiaal dat echter nogal ongelijksoortig van vorm en moeilijkheidsgraad is. De
twee uit Thema's met toekomst afkomstige sketchjes en het postbus 51-spotje hebben
de eenvoud van de sketchjes op videoband 1, maar de authentieke televisiefragmenten
liggen lexicaal op een veel hoger niveau, terwijl de twee voor deze cursus gedraaide
lange stukken over boodschappen doen en over een rondvaart door de Amsterdamse
grachten weer heel makkelijk zijn omdat daar vrijwel geen woorden aan te pas komen.
De cd's bieden heel veel oefenstof hetgeen onder andere betekent dat er verheugend
veel aandacht wordt geschonken aan luistervaardigheid. Op de cd-roms oefenstof
voor woordenschat, taalfuncties, begrijpend lezen, luisteren en verstaanbaarheid.
Wat de woorden betreft is uitgegaan van het ‘praktische standpunt’ dat leerlingen
per dag gemiddeld tien tot vijftien woorden moeten leren (productief) hetgeen voor
de hele cursus neerkomt op 3000. Receptief kennen ze er dan 5000 à 6000. ‘Dat is
nog niet de helft van het aantal woorden waar Nederlandse leerlingen bij binnenkomst
in het voortgezet onderwijs over beschikken’ (Docentenhandleiding, blz. 7). Waarna
de auteurs van Zebra het probleem op het bordje van de docenten in het reguliere
onderwijs deponeren met de boodschap ‘voortdurend alert’ te zijn en met de
mededeling dat dit probleem hen nog ‘gedurende lange tijd’ kan achtervolgen.
‘Praktisch’? In alle publicaties over taalachterstand kun je lezen dat die achterstand
in het reguliere onderwijs nooit meer wordt ingehaald en vaak zelfs groter wordt,
een wetenschap waaruit onder andere de voorschoolse oplossing van Adelmund is
voortgekomen. Je kunt daarin ook steevast lezen van welk eminent belang voor deze
leerlingen woordkennis is. Ik begrijp heel goed dat de doelgroep van Zebra veel en
vaak uiteenlopende dingen moet leren in een gecompliceerde lessituatie en in een
beperkte tijd en dat er dus keuzes gemaakt moeten worden. Maar dat woordkennis
daarbij niet meer gewicht heeft gekregen, bevreemdt me van auteurs die zich zo goed
bewust zijn van het belang ervan. In Toegepaste taalwetenschap in artikelen (1998,
nummer 1) wordt de dan nog niet geheel voldragen Zebra geïntroduceerd door een
van de medewerkers van deze cursus, Folkert Kuiken. In dat artikel stelt hij vast dat
bestaande cursussen voor de beoogde doelgroep niet helemaal voldoen onder andere
omdat selectie en ordening van de leerstof heeft plaatsgevonden op basis van vrij
eenzijdige criteria: ‘dit geldt met name
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voor de woordenschat’ (blz. 54). ‘Daarbij komt dat het belang dat aan woordenschat
wordt gehecht ten koste gaat van andere vaardigheden (luisteren, lezen, spreken,
schrijven)’. Zebra biedt ongetwijfeld een veel completere taalkundige benadering
dan de cursussen Spreken is zilver en De Delftse methode die Kuiken hier op het oog
heeft. Maar dat je in één cursus ongeveer alles wilt doen heeft natuurlijk ook zijn
prijs.
Er staat in Zebra ook voor extramuraal gebruik veel nuttigs maar in zijn geheel lijkt
me deze leergang toch minder geschikt voor buiten de grenzen. In de eerste plaats
zou de omvang een probleem kunnen zijn, want hoe geef je 500 lesuren een plaats
in het vaak bescheiden curriculum dat aan Nederlands is toegemeten. In de tweede
plaats richt Zebra zich op jongeren tussen de 12 en de 16. Hun belangstellingssfeer
en de onderwerpen die hen bezighouden staan centraal. De extramurale studenten
zijn ouder en hebben hun eerste verliefdheden en hun eerste liefdesverdriet allang
achter de rug. In de derde plaats vormen die ‘neveninstromers’ een zeer heterogene
groep, zowel wat taal als wat kennisniveau betreft. De extramurale studenten hebben
een middelbare opleiding gehad en zullen, per land, dezelfde moedertaal spreken.
Als hun uitgelegd moet worden wat makkelijk, een beetje makkelijk, een beetje
moeilijk en moeilijk betekent, hoeft de docent niet vier steeds moeilijker wordende
sommen op het bord te zetten, maar kan hij gewoon de vertaling geven. Hetzelfde
geldt voor veel van de ‘doe wat je zegt’-opdrachten. Met andere woorden het tempo
van Zebra ligt voor extramuraal gebruik veel te laag, zelfs als men gebruik zou maken
van de hierboven genoemde differentiatiemogelijkheden.
Mijn ‘ten vierde’ heeft te maken met de protagonisten in deze cursus (video en
werkboeken) en met het zinnetje: ‘De leergang is intercultureel van aard in de zin
dat de onderwerpen, teksten en personen die in Zebra worden opgevoerd het beeld
van Nederland als multiculturele samenleving weerspiegelen’ (Docentenhandleiding
blz. 6). Deze keuze, die een zwaar stempel drukt op de hele leergang, betekent in
feite dat de zebra opvallend weinig witte strepen heeft en dat van die multiculturele
samenleving, waarvan, nietwaar, toch ook de autochtonen deel uitmaken, een nogal
vertekend beeld wordt gegeven. Wie is daarmee gediend?
Maar misschien gaat het niet zozeer om land en bewoners, misschien is het een
didactisch principe. Misschien leren allochtonen een taal beter, sneller wanneer deze
wordt aangeboden door allochtonen die hen in het leerproces zijn voorgegaan. Een
identificatiemogelijkheid. Een vorm van motivatie. De docentenhandleiding praat
daar niet over. Jammer en onbevredigend. Want als ik me nu de vraag stel: Zou ik
als neveninstromer in het Japanse onderwijs extra gemotiveerd raken wanneer de
protagonisten in mijn cursus Japans in grote meerderheid Kees of Chiara of Kurt of
Christy zouden heten en blank zouden zijn, dan zou ik antwoorden: Nee, zelfs al zou
10% van de Japanse bevolking afkomstig zijn uit het land van Kees en die anderen.
Ik had zo graag ergens gelezen of en vooral waarom dit antwoord fout is.
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Dat de Docentenhandleiding geen uitleg geeft over de gekozen setting, betekent
overigens niet dat aan die handleiding geen zorg zou zijn besteed. Integendeel. Ze
is zeer gedetailleerd, zeer consciëntieus samengesteld en zeer volledig. Eerlijk gezegd
een beetje te. Als één keer is uitgelegd hoe iets in zijn werk gaat of gedaan moet
worden, zou in alle soortgelijke gevallen wat mij betreft best verwezen mogen worden
naar die eerste uitleg. Dat betekent voor de docent wat meer bladeren, maar als dat
in mindering wordt gebracht op die niet misselijke f 150 die nu per
docentenhandleiding moet worden neergeteld, heeft hij dat er graag voor over, denk
ik. En iets meer vertrouwen in het gezond verstand, de ervaring en de fantasie van
de docent zou ook nog een paar tientjes kunnen schelen.
1 Hier worden alleen deel 1 en deel 2 besproken omdat de twee andere delen op het
moment waarop deze Kroniek geschreven werd, nog niet beschikbaar waren.
Alons, Lies, Nanette Bienfait, Astrid Kraal, Folkert Kuiken (coördinatie),
Marianne Molendijk en Willemijn Vernout, Zebra, Nederlands als tweede
taal voor anderstaligen in het voortgezet onderwijs. Amsterdam:
Meulenhoff Educatief, 1999. Fase 1: Werkboek 1, 323 blz., f 47,50, ISBN
90 280 10734, Docentenhandleiding 1, 433 blz., f 150,-, ISBN 90 280
31103, Video 1 (set van 3), f 250,-, ISBN 90 280 3675X, audio 1 (set van
5) f 150,- ISBN 90 280 57587. Fase 2: Tekstboek 2, 93 blz., f 17,50, ISBN
90 280 23488, Werkboek 2, 357 blz., 47,50, ISBN 90 280 41206,
Docentenhandleiding 2, 462 blz., f 150,-, ISBN 90 280 78088, Video 2
(set van 3), f 100,-, ISBN 90 280 43595, Audio 2 (set van 5), f 150,-, ISBN
90 280 18174, Grammatica, 132 blz., f 25,-, ISBN 90 280 0620X. Bij
iedere fase zijn ook antwoordboekjes (prijs is inbegrepen in de prijs voor
de Docentenhandleiding) en cd-roms. De cd-roms kunnen alleen
rechtstreeks aangevraagd worden bij de uitgever. De vergoeding voor de
cd-roms zit in de prijs van de werkboeken. Fase 3 en 4 zijn nog niet
verschenen.
Nieuw Perspectief is een cursus voor gevorderden en bereidt hen voor op een studie
in het hoger onderwijs of op een baan waarvoor zo'n opleiding vereist is. De cursus
bestaat uit twee delen. In deel 1 zijn de thema's: informatie verzamelen; normen en
waarden, wetten en regels; wonen; gezondheid; onderwijs en educatie. In 2 recreatie;
toerisme en sport; reclame; sponsoring en voorlichting; wetenschap; economie,
commercie en handel, demografie, het bedrijfsleven; ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt, solliciteren. Per thema (hoofdstuk) gemiddeld dertig lessen van
ongeveer 45 minuten per les.
Aan bod komen de gebruikelijke vier vaardigheden plus de ‘leervaardigheid’. Die
laatste leert de cursist zijn eigen leerproces en het product daarvan voor te bereiden,
te plannen, uit te voeren en te evalueren met als einddoel een zelfstandige leerhouding.
Deze ‘leervaardigheid’ loopt als een rigoureuze rode draad door de hele cursus heen.
Die ‘rode draad’ haal ik uit de Docentenhandleiding,
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dat ‘rigoureus’ is van mij. Voor iedere les bekijken de cursisten om welke vaardigheid
het gaat, hoe lang de les duurt, wat het doel is; ze bestuderen het werkplan (wat moet
ik doen ter voorbereiding, moet ik individueel, in groepjes of klassikaal werken, waar
moet ik speciaal op letten, waarop word ik straks beoordeeld, wat zijn de criteria,
wat is precies de opdracht). Daarna moet de bijbehorende theorie bestudeerd worden
en dan pas begint men aan de uitvoering van de opdracht. Aan het einde volgt een
zelfbeoordeling: Kan ik dit nu zelfstandig uitvoeren, weet ik precies wat er gevraagd
is, hoe vind ikzelf dat ik het gedaan heb? De Docentenhandleiding verdoezelt niet
dat cursisten de neiging hebben om zich meteen op de opdracht te storten en dat de
‘denkstap’ vaak wordt overgeslagen. Ik kan me dat wel voorstellen. De makke van
deze benadering is niet de benadering zelf - leer ze leren, leer ze zichzelf kennen -,
de makke is dat een goed uitgangspunt zo rigoureus en gedetailleerd wordt toegepast
dat het in zijn eigen nadeel gaat werken.
In het Werkboek staat informatie over de opdrachten en is er ruimte om de opdrachten
uit te voeren. In het Tekstboek vindt de cursist authentiek tekstmateriaal en daarbij
achtergrondinformatie en ‘theorie’. Wat precies het verschil is tussen die twee, is me
niet helemaal duidelijk, maar in ieder geval betekent ‘theorie’ niet grammaticale
uitleg: die wordt niet gegeven. Volstaan wordt met een verwijzing naar bestaande
grammatica's en grammaticale hulpboeken. De authentieke teksten zijn ook in
vormgeving authentiek, dus zo nodig in meerkleurendruk. Dat ziet er prachtig en
tegelijkertijd heel overzichtelijk uit. De teksten zelf zijn goedgekozen, interessant
en heel gevarieerd. Er is ook sprake van een ‘literatuurthema’ dat begint in de laatste
hoofdstukken van deel 1 en doorloopt in deel 2. Ha, dacht ik, en dapper, dacht ik,
dapper van een cursus waarvan de gebruiker na afloop klaar is voor het Staatsexamen
NT2-II, een examen waarbij fictie uit den boze is. Maar de dapperheid blijkt heel
beperkt te zijn. In deel 1 een cursiefje van Jan Mulder en een lange tekst van Kader
Abdolah. In deel 2 wederom Kader Abdolah, Slauerhoffs In Nederland, zo hier en
daar nog een paar teksten die met enige goede wil onder de (secundaire) literatuur
gerangschikt kunnen worden en op de cassette (nieuw perspectief!) een in het
Oost-Brabants geschreven gedicht over ‘kaorte’. In Nederland wil ik niet leven, Men
moet er altijd naar iets streven....
‘Authentieke bronteksten zijn gebruikt omdat dit de teksten zijn die de cursisten
in het dagelijks leven tegenkomen’ (Docentenhandleiding blz. 3). Deze zinnige
redenering is, merkwaardigerwijs, niet doorgetrokken naar het luistermateriaal. Dat
is speciaal voor deze cursus samengesteld of opnieuw ingesproken. Goed materiaal
overigens, goed ingesproken en didactisch heel bruikbaar. Een van de sterke punten
van Nieuw Perspectief. Maar dat juist deze doelgroep en daarvan met name de
toekomstige studenten niet ook geconfronteerd wordt met veel authentiek
luistermateriaal blijft, zeker in het licht van het bovenstaande didactische credo,
vreemd.
Er is nog iets vreemds aan Nieuw Perspectief: de woordenschatoefeningen.
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Deze zijn buiten de leergang gelaten en door een andere organisatie
(Escape/Omo/Fontys) verzorgd en op twee cd-roms gezet. Het argument daarvoor
is: Deze oefeningen vragen veel ruimte en die vind je op een cd-rom. Dat is zo. Je
verwacht natuurlijk wel dat ze een geïntegreerd onderdeel vormen van het geheel.
Maar daarvan is weinig te merken en de Docentenhandleiding zwijgt over de
onderlinge verhouding. Er wordt nog wel verteld dat de teksten waarbij
woordenschatoefeningen zijn gemaakt, geselecteerd zijn door de schrijvers van Nieuw
Perspectief, maar wat hun selectiecriterium is geweest wordt niet vermeld noch kan
men in leerlingenboek of docentenhandleiding zien of een tekst gebruikt is voor een
woordenschatoefening op de cd-rom. Die wat ‘losgezongen’ oefeningen zijn op zich
nuttig, behalve als het gaat over ‘woordvormen’. Bij ‘woordvormen’ moeten de
cursisten zeggen of het ‘de’ of ‘het’ moet zijn, wat het meervoud is van geïsoleerd
aangeboden substantieven, en wat het imperfectum en perfectum van geïsoleerd
aangeboden werkwoorden. Die oefeningen - en ze zijn legio want ze staan bij alle
teksten - zijn op zich al dubieus, hebben niets te maken met semantisering, passen
slecht in een cursus voor gevorderden en contrasteren heel curieus met de
uitgangspunten en de hele sfeer van de rest van de cursus.
Al met al toch een mooie leergang, ook voor gebruik buiten het moedertaalgebied.
Eigenlijk iets te mooi. Ik bedoel: voor de taalleerder, ook de gevorderde, is en blijft
het grote probleem de taal zelf, de syntaxis, de gefossiliseerde fouten, het krompraten.
Iedere NT2- of NVT-docent weet dat en worstelt ermee. Iedere cursist ook. In Nieuw
Perspectief is van die worsteling weinig te merken en wordt er voor dit gevecht
weinig directe hulp geboden.
Nieuw Perspectief vervangt Nederlands in Perspectief, besproken in NEM XXXIII,
1, februari 1995.
Peekel-Jeen, Jet (eindredactie), Anje Dijk (curriculum), Miranda Habraken,
Annelies Riteco, Annemiek de Vries, Marlies Wapereis, Wilbrand van
den Wijngaarden, m.m.v. Tiddo Ekens en Erik Hesselman (auteurs), Nieuw
Perspectief. Den Bosch: Malmberg 1997, 1998. Deel 1: Tekstboek, 156
blz., f 45,75, ISBN 90 208 24791, Werkboek, 352 blz., f 40,-, ISBN 90
208 24864, 2 cassettes f 92,50, Handleiding (inclusief Wegwijzer en
kopieerbladen) f 88,25, ISBN 90 208 24872. Persoonlijk woordenboek f
20,25, ISBN 90 208 62480, cd-rom 1 f 141,75. Deel 2: Tekstboek f 45,75,
ISBN 90 208 24880, Werkboek f 40,-, ISBN 90 208 24899, 3 cassettes f
103,75, Handleiding (inclusief Wegwijzer en kopieer-bladen) f 88,25,
ISBN 90 208 24961, Persoonlijk woordenboek f 20,50, ISBN 90 208
62499, cd-rom f 141,75 (cd-rom 1 en 2 samen f 262,50).
Bij taalleren staat communicatie voorop, zeggen de auteurs van Hoe zeg ik het in de
klas? Daar hoort ook bij dat de docent zoveel mogelijk doceert in de doeltaal. Maar
als die doeltaal niet je moedertaal is, ‘kan dat wel eens probleempjes opleveren’ en
daarom hebben zij in een klein boekje zo'n 2000 zinnen bijeengezet
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die in de lessituatie kunnen voorkomen: bij het begin en het einde van de les, bij het
werken met de leerlingen, bij specifieke activiteiten (voor het bord, gebruik handboek,
gebruik computer, toetsen e.d.) en in specifieke omstandigheden (zich
verontschuldigen, bedanken, complimenteren, aanmoedigen, waarschuwen, straffen
e.d.). Het begrip ‘klastaal’ wordt ruim geïnterpreteerd. Daartoe behoren niet alleen
uitdrukkingen als ‘opletten’, ‘wie kan er een paar krijtjes gaan halen?’, ‘weet je waar
we zijn, Erik?’, ‘Het krioelt van de spelfouten’, ‘Niet allemaal door elkaar praten’
maar ook ‘Hé Saskia, je hebt een nieuw T-shirt’, ‘Wat aardig van je (om me een
handje te helpen)’, ‘Hier is een boek over Amsterdam: als je wilt, mag je het
inkijken!’. Omdat in de communicatie tussen docent en leerling het nuanceren van
een mededeling heel belangrijk kan zijn, is er ook aandacht voor modale partikels
(‘Hou toch eens op met dat geklets’). Dat lijkt me heel zinvol. Om dezelfde reden is
er ook speciale aandacht voor diminutiva, maar als je, althans in Nederland, je gezag
wilt handhaven (‘mondje dicht’), moet je daar toch zuinig mee zijn, anders heb je al
gauw een extra probleempje. Als appendix een Nederlandstalige en een Franstalige
index van de sleutelwoorden uit de voorbeeldzinnen.
Het boekje is geboren uit de lessituatie in België en daarom wordt er van alle
Nederlandse zinnen een vertaling gegeven in het Frans. Dit feit betekent niet dat
docenten met een andere moedertaal er geen nuttig gebruik van kunnen maken. Een
uitvoerige verzameling klaslokaaltermen en -zinnen, ook op het terrein van de
multimedia, van spelletjes en liedjes leren en van leestekens, lijkt me voor iedere
docent, al dan niet in spe, heel handig.
Doutrewé, Stéphanie en Guy Janssens, Hoe zeg ik het in de klas?/Comment
le dire en classe? Louvain-la-Neuve-Lier: Van In, 1999, 99 blz., BEF 227
/ f 11,50, ISBN 90 306 28200.
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‘Fraaie historie ende al waar’: over geschiedenis en culturele
identiteit
Kroniek cultuur en maatschappij
Ludo Beheydt (Leiden en Louvain-la-Neuve)
‘Geschiedenis is de geestelijke vorm waarin een cultuur zich rekenschap geeft van
haar verleden.’ Zo definieerde Johan Huizinga het belang van de geschiedenis voor
de cultuur. En die definitie wordt door de hedendaagse cultureel-antropologen nog
steeds geaccepteerd. Zij erkennen dat een culturele identiteit altijd mede haar
legitimatie zoekt in het verleden. Culturen hebben - naar het woord van de Franse
historicus Pierre Nora - behoefte aan lieux de mémoire, door N.C.F. van Sas (1995)
indertijd ‘vaderlandse herinneringen’ genoemd. Geschiedschrijving was in het
verleden dan ook vaak niets anders dan de constructie van een historische legitimatie:
de als wezenlijk ervaren lotsverbondenheid moest met een beroep op het verleden
verklaard worden als de natuurlijke en enig denkbare uitkomst van een historische
wetmatigheid. Een neergeschreven geschiedenis gold dan als een identiteitsbewijs
van een verbeelde gemeenschap. Zo waren P.C. Hoofts Nederlandsche Historiën
zo'n identiteitsbewijs. Ze waren zijn intellectueel cadeau aan de jonge natie waarvan
hij een trots medelid was. Al had hij die geschiedenis als humanist het liefst in het
Latijn geschreven, toch koos hij voor het Nederlands omdat - zo schrijft hij in een
brief aan Jacob Wytz - in het Latijn ‘het bedrijf eens geslaghts van andre tonge [de
daden van een volk dat een andere taal spreekt] niet even eighentlyk ujt te drukken
waer.’
Als enkele eeuwen later België probeert zich als een verbeelde gemeenschap te
profileren met de pen van de geschiedschrijver van de Histoire de Belgique, Henri
Pirenne dan schrijft deze beroemde historiograaf de volgende niet mis te verstane
intentieverklaring in de voorrede: ‘Je m'y suis proposé de retracer l'histoire de la
Belgique au moyen âge, en faisant ressortir son caractère d'unité ‘[Ik heb me
voorgenomen de geschiedenis van België in de Middeleeuwen te schetsen en daarbij
haar eenheidskarakter naar voren te halen]. Hij was dus al bij voorbaat van plan
België als eenheid terug te vinden in de Middeleeuwen. Dat bij een dergelijke
reconstructie nogal subjectief moet worden omgesprongen met de gegevens ligt voor
de hand.
Geschiedschrijving is heel lang ideologisch geïnspireerd geweest. Vaak was het
een nationalistisch getinte reconstructie van het verleden. De creatie van een nationale
geschiedenis als een natuurlijke wetmatigheid had een geruststellend effect op de
natie: de natie kon zich spiegelen in een aloude traditie.
In de twintigste eeuw heeft de geschiedschrijving toch een enigszins andere koers
gekozen. De ideologische geschiedschrijving moest met de onttakeling van het
nationalisme plaatsmaken voor andersoortige benaderingen. Huiverig als men was
geworden voor boodschappen, gaf men vaak de voorkeur aan positivistische
beschrijvingen van de feitelijkheid. Daarin stonden harde gegevens
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centraal. Liever statistische analyses van de graanprijzen in Europa tussen 1450 en
1600 of van de bevolkingsevolutie in de Hollandse steden tussen 1585 en 1648 dan
zwaarwichtige interpretaties à la Huizinga of Romein. Er kwam echter ook ruimte
voor antropologische narratieve historiografie. Historici wilden het verleden laten
herleven. Zij wilden weer verhalen schrijven, niet meer de verhalen over de veldslagen
en de vorsten, maar verhalen over een middeleeuws dorp in de Languedoc (Montaillou
van Le Roy Ladurie) of over een molenaar in Friuli (De kaas en de wormen van
Ginzburg). Daarbij streefden ze niet de grote synthese na, maar veeleer de beschrijving
van een momentopname uit het verleden in belevingstermen van de tijdgenoten, met
inachtname van de toenmalige normen en waarden.
Het onderzoeksprogramma ‘De Nederlandse cultuur in Europese context’ heeft
met de historisch-antropologen die aandacht voor het moment in de geschiedenis
gemeen. Het eerste boek dat is verschenen in de op stapel staande vijfdelige serie
van dit grootse NWO-project is een studie over de Nederlandse cultuur in 1650. Een
cultuurbeeld dus van één bepaald jaar. De keuze voor een momentopname is voor
de Nederlandse zeventiende eeuw op zichzelf al opmerkelijk te noemen. We zijn al
sinds Busken Huet gewend geraakt aan de beschrijving van de zeventiende eeuw als
een afgeronde Gouden Eeuw. Schrijvers als Huizinga, Price of Schama hebben met
hun invloedrijke boeken dat eenheidsbeeld alleen maar versterkt. En ook vandaag
nog beweren kunsthistorici als H. Grijzenhout & H. van Veen: ‘Op drie eeuwen
afstand van de tijd van Rembrandt, Hals en Vermeer heeft niemand er moeite mee
om de periode van de Nederlandse kunstgeschiedenis waarin deze en vele andere
schilders werkten, te beschouwen als een afgesloten eenheid’. (1992: 19)
Zo niet dus Willem Frijhoff en Marijke Spies. In 1650 Bevochten eendracht (ISBN
90 12 08621 3, 704 p., f 75, SDU uitgevers) kiezen zij onverkort voor een ‘ijkpunt’
midden in die zeventiende eeuw. Het is hun te doen om de belevingswereld van 1650
en niet om een verhaal van opgang en neergang. Zij stellen: ‘Te vaak wordt de
zeventiende eeuw benaderd als een eenheid van tijd, plaats en handeling. De
lengtedoorsnede wordt dan behandeld als een dwarsdoorsnede. Simon Stevin, Hugo
de Groot en Jacob Cats waren echter geen leeftijdgenoot van Rembrandt, Spinoza
of Leeuwenhoek, en die weer niet van Boerhaave, Van Mieris of Nieuwentyt. Allen
behoren ze tot de zeventiende eeuw, maar in drie of meer generaties.’ (p. 52)
1650 is een zeer rijke en erudiete cultuurstudie geworden, maar slechts in beperkte
mate een cultuurstudie ‘in Europese context’. Weliswaar krijgen we een
caleidoscopisch gevarieerd beeld van de cultuur, maar de term ‘cultuur’ is daarbij
in een heel eigenzinnige betekenis gehanteerd, namelijk als een proces van zingeving.
Zingeving van het reilen en zeilen van de samenleving zoals die in het cultureel
handelen en in het vertoog van de participanten tot uitdrukking komt. In hun keuzes
moesten de auteurs zich beperkingen opleggen. Zij hebben de voorrang gegeven aan
het stadsleven zoals dat in het publieke domein geuit wordt. Die voorkeur hangt
samen met het feit dat de Noord-Nederlandse Republiek zich juist als een federatie
van soevereine stadstaten onderscheidde
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van de omringende landen. De stedelijke ruimte was in de visie van Frijhoff en Spies
toen al een soort ‘poldermodel’, namelijk een discussiecultuur waarin - dankzij de
neutraliteit van de publieke ruimte - ook de middengroepen als volwaardige partners
konden participeren en tevens actief konden deelnemen aan het proces van productie
en handel.
In de afzonderlijke hoofdstukken van dit loodzware boek krijgen dan de
afzonderlijke thema's van het cultuurbeeld ruim hun deel: literatuur, kunst, onderwijs,
religie, filosofie en wetenschap. Die aspecten dus die in de idealistische Hegeliaanse
cultuuropvatting de cultuur uitmaken. Maar er is daarnaast ook ruimte voor een
bespreking van het staatsbestel en de bestuurscultuur (hoofdstuk 2) en de stedelijke
samenleving (hoofdstuk 3), omdat juist de visie achter dit boek is dat cultuurvormen,
maatschappelijke ontwikkelingen en sociaal-politieke processen in voortdurende
wisselwerking staan.
De rijkdom van dit boek ligt voor mij niet in de eerste plaats in de externe
geschiedenis van de taal, de literatuur, de kunst afzonderlijk - daarvan hebben we
grondiger studies - maar in de synthese van een scharnierpunt in de culturele
ontwikkeling van de Nederlanden. En daarom vind ik het eerste hoofdstuk en de
conclusie het interessantst. Vooral de conclusie dat de ‘bevochten eendracht’ er
gekomen is ‘ten behoeve van hogere waarden - vrijheid, geloof, (voor)rechten en
zelfrespect’ (p. 603) is paradoxaal na de be-schrijving van de economisch berekenende
transport- en diffusiepolitiek. Zou Schama dan toch gelijk hebben met zijn interpretatie
van het zeventiende-eeuwse Nederland als het dilemma van de materiële overvloed
en het protestantse onbehagen?
Zo zakelijk analyserend en synthetiserend als 1650 is, zo literair, evocerend en
thematiserend is het nieuwe geschiedenisboek van Nelleke Noordervliet. De titel
van haar boek ‘Op de zeef van de tijd’. Een geschiedenis van Nederland
(Waanders/Rijksmuseum, 206 p., f 49,50, 1999, ISBN 90 400 9362 8) geeft het al
aan, hier geen grote synthese. Noordervliet heeft haar oog laten vallen op wat
achtergebleven is op ‘de zeef van de tijd’. Wat ons rest uit het verleden, de artefacten
die nu met zorg in de musea bewaard worden, schilderijen, wapenrokken, penningen,
scheepsmodellen uit de collectie van de historische afdeling van het Rijksmuseum
zijn aanleiding tot historische overpeinzing. Zo is het stokske van Van
Oldenbarneveldt als nationaal icoon, aanleiding tot een levensverhaal dat door zijn
literaire aankleding plotseling tot leven komt: ‘De stramme Johan van Oldenbarneveldt
was een parvenu, een geldwolf en een draaikont, maar ook een nuchter en nijver
strateeg’. Het zal duidelijk zijn, Noordervliet doet aan narratieve geschiedschrijving.
In de lijn van de historisch georiënteerde antropologen probeert zij aan de hand van
schijnbaar triviale realia het verleden te doen herleven. En om die reconstructie in
te kaderen in termen van de toenmalige maatschappij vertelt zij telkens een door de
realia geïnspireerd kort verhaal. Zij is aldus meer bezig met de betekenis van het
verleden dan met de feitelijkheid ervan. Haar eigenzinnige geschiedenis van Nederland
is mede door de schitterende illustraties een sfeerscheppend kijkboek op Nederlands
verleden geworden. Voor de student extra muros een gedroomde documentatiebron:
literair geïnspireerd, pakkend geïllustreerd en informatief.
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Natuurlijk is ‘Op de zeef van de tijd’ niet dé geschiedenis van Nederland, daarvoor
is het te fragmentarisch en te subjectief. Wie een recente geschiedenis van Nederland
van de prehistorie tot nu wil, kan in nogal wat publicaties terecht. Maar erg grondig
is wel die van Han van der Horst. Nederland. De vaderlandse geschiedenis van de
prehistorie tot nu. Prometheus (600 p. f 49,90, ISBN 90 5333 765 2):
zeshonderdrieëntwintig dichtbedrukte bladzijden zonder één enkele illustratie. Van
der Horst is de man van de feiten, de grote verbanden en de indringende interpretaties.
Zijn geschiedenis is de geschiedenis van het in 1839 afgegrensde grondgebied dat
nu Nederland heet. Van der Horst schrijft boeiend, helder en soms met een ironische
ondertoon die de lezer een monkeltje ontlokt. Over de hertog van Alva: ‘Hij stamde
uit een der voornaamste Spaanse geslachten, waarvan de leden een grote staat van
dienst opbouwden als loyale dienaren van de kroon’ - en dan: ‘(De familie bestaat
nog steeds en Duqe d'Alba is de merknaam van een edele brandy)’. De ironie neemt
toe naarmate de historie dichter het nu nadert; ze breekt soms door in een op het
randje af hilarisch metaforische stijl: ‘In de tweede helft van de jaren negentig kan
Nederland zich baden in het warme water van de internationale lof. Niet altijd zonder
gêne, die het kenmerk was van de bescheidenheid, werden de loftuitingen in ontvangst
genomen’ (p. 592). Dit boek is het rijkgestoffeerde wedervaren van de lotsverbonden
gemeenschap op Nederlandse bodem, maar wat in 1650 het hoofdaccent kreeg - de
Nederlandse cultuur - verdwijnt hier.
Tegenover dit gedegen standaardwerk staan in dit millenniumjaar ook een aantal
gelegenheidsuitgaven. Op de grens van twee eeuwen kijkt men graag terug, soms
een eeuw zoals Jos van der Lans en Herman Vuijsje in Lage landen, hoge sprongen.
Nederland in beweging 1898/1998 (ISBN 9066 113 855, f 49,95), soms een
decennium, zoals Gertjan van Schoonhoven (red.) in zijn journalistieke bundel De
nieuwe kaaskop. Nederland en de Neder-landers in de jaren 90 (Elsevier/Prometheus
280 p. f 26,95, ISBN 90 5333 818 7).
Lage landen, hoge sprongen is een mooi boek, groot formaat, veel kleurrijke
illustraties en een uitgebreide tekst; het is een antropologische queeste door het
dagelijkse cultuurlandschap van de generaties waarmee wij leven. Het is een portret
geworden van een zich haastende en misschien ook wel opgejutte generatie in een
collage van beelden en teksten. Alles krijgt zijn plaats, en het schijnbaar triviale krijgt
betekenis in een ruimere interpretatie. Enkele titels verraden de teneur van deze
prachtuitgave: ‘De strip als spiegel van verzuild Nederland’, ‘Kom niet aan onze
tomaat’, ‘Het dansvraagstuk oftewel de “zinnenprikkelende plaatsing der benen”’,...
Een schat aan beeldmateriaal wordt op zijn sociale betekenis doorgrond in een
klaterende journalistieke stijl.
Van der Lans en Vuijsje verbaasden er zich al over hoe Nederland binnen het
bestek van een eeuw zo'n reuzensprong heeft kunnen maken, Gertjan van
Schoonhovens bundel De nieuwe kaaskop maakt van deze versnelling van de tijd en
van ‘de omkering van alle waarden’ de rode draad van de jaren negentig. Al in de
inleiding wordt in alle toonaarden geroepen dat Nederland in het laatste decennium
van de twintigste eeuw een heel ander land is geworden, met andere levens en andere
manieren. ‘Het is om bang van te worden’. Het burgerlijke
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Nederland is in tien jaar tijd omgeturnd tot een welvarend, hedonistisch Suburbia,
het groene woonoord waar man en vrouw op voet van gelijkheid in hun
doorzonwoning op de vleugels van de voorspoed werken aan hun carrière. De nieuwe
kaaskop is journalistieke historiografie van het heden. In zes hoofdstukken, onder
niet mis te verstane sloganeske titels (Lusthof Nederland - Druk, druk! - Vrouw
verslaat man - Monsters! (over jongeren) - Zo zijn onze manieren - De nieuwe
kaaskop) volgen wij gedragen door het elan van journalistiek keurwerk uit de periode
januari 1992 tot juli 1999 de ontdekking van Suburbia. En de teneur die aan deze
provocerende verzameling ten grondslag ligt, is al in de inleiding gezet: ‘We zijn
allemaal kerkverlaters, overgegeven aan een slaperige scepsis, de ironie als enige
stijlfiguur en tolerant op het onverschillige af’. De nieuwe kaaskop is uitdagend. Het
is een caleidoscoop van opiniërende hedendaagse geschiedschrijving met daarin ook
kleurige (letterlijk en figuurlijk) grafieken (files, vrije tijd, werk,...), feiten (inwoners,
werkenden, scholing,...), enquêtes (waarden in het leven,...), typologieën (jeugd:
hiphop, skate, gabber, punk, superboer, alto, normalo, straightedge, netjes, allemaal
met foto!). Voor mij is dit een uitstekend werkboek ‘Land en volk’, boordevol
gegevens, met een goed register, chronologisch geordend, journalistiek jennend en
als geheel een staalkaart van het nieuwe demonstratief consumerende Nederland met
Calvin Klein-geslipte meiden en gozers die op Nikegympen in hun ‘statement op
wielen’ aan heel de wereld laten zien wat het betekent een continue economische
kwartaalgroei van boven de drie procent te halen.
Tegen zoveel hedonistisch optimisme moet ook wat tegenwind komen. Iemand
moet toch ‘de denaturerende beschaving, die doorklinkt in de lokroep van de kudde,
de ongebreidelde agressie en het emotionele exhibitionisme’ een halt toeroepen.
Iemand moet toch de tol van het zinloos geweld, de huil-tv, de mobiele terreur, de
exploitatie van Sinterklaas of het spel met het virtuele netwerkgeld aan de kaak
stellen. Dat doet Herman Pleij in zijn tien tegendraadse stukken over de Nederlandse
beschaving die onder de titel Tegen de barbarij (Prometheus 168 p. f 26,95 ISBN
90 5333 836 5) een bij momenten geestig klinkend barok register opentrekt tegen
het fatsoensrakkend Nederland.
U ziet het lezer, alleen de diversiteit in de lectuur zorgt voor evenwicht. Tot hiertoe
was mijn kroniek hollandocentrisch. Slechts het bovenmoerdijkse deel van de cultuur
kwam aan zijn trekken. Daarmee doe ik enigszins onrecht aan de besproken boeken.
1650 is niet zo exclusief: heel expliciet is de boodschap dat men op dat moment
Nederland nog niet kan losweken uit het bredere cultuurverband der Nederlanden,
in het meervoud. En zelfs Van der Horst die zich had voorgenomen zich te beperken
tot het huidige Nederland kon niet anders dan ook Vlaanderen in het historische beeld
te betrekken. Maar dit zijn slechts zijdelingse verwijzingen. In het overgebleven boek
op mijn schrijftafel komt ter compensatie alleen het ondermoerdijkse deel aan bod.
Ik heb hier voor mij een bijzonder fraai kijk- en leesboek over België, dat als
pendant van het boek van Van der Lans en Vuijsje op de boekenplank mag staan, al
is het wat minder gestoffeerd en ook iets minder diepgravend. België. Geschiedenis
in beweging van Roel Jacobs (Artis-Historia 1998, ISBN 90-
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5657-107-9) is een opmerkelijk boek, een soort culturele speurtocht naar de historische
achtergrond van de streken die sinds de negentiende eeuw het grondgebied België
vormen. Het is een originele speurtocht geworden die begint bij de ontmanteling van
de ‘nationalistische mythe’ aan de hand van oude historische schoolplaten. In de
‘smeltkroes van Europa’ ziet de auteur geamuseerd toe hoe Waalse en Vlaamse
historici even gehersenspoeld als hun negentiende-eeuwse voorganger Pirenne,
proberen hun nationaal bewustzijn een historische onderbouw te geven, hoe ze nog
steeds bezig zijn met de ‘verbeelde gemeenschap’ te boetseren. De speurtocht is
verrassend en leerrijk omdat hij ons via de schitterende foto's van Alain Schroeder,
langs bouwwerken, landschappen, kunstwerken, historische bronnen voert en zo een
blijvende impressie nalaat van cultuurland België. Jacobs is de perfecte toeristische
gids: geïnformeerd, goed formulerend en alert. Zijn boek is een poging om een balans
op te maken van vijftig jaar geschiedschrijving in België in de vorm van een helder
lees- en kijkboek voor het brede publiek. De eenvoudige basistekst wordt afgewisseld
met diepergravend commentaar bij typische aspecten en artefacten van de ‘Belgische
cultuur’: het Zwinreservaat, de lintbebouwing, de Madonna met kanunnik Van der
Paele van Van Eyck, de Grote Markt van Brussel.
Wie België doorleest krijgt vooral een sterk visueel beeld van een rijk verleden.
Natuurlijk hoort hier een grondiger wetenschappelijke analyse naast te liggen. En
wellicht zouden wij voor de verrijking van het beeld ook hier behoefte hebben aan
een vergelijkbare journalistieke millenniumuitgave over België als De nieuwe kaaskop.
Zo'n boek bestaat overigens wel. Het is van de hand van de Knack-journalist Marc
Reynebeau, maar ik heb er niet de hand op kunnen leggen en dus kan ik er nog geen
oordeel over uitspreken. Mede daardoor is mijn kroniek toch nog enigszins
onevenwichtig hollandocentrisch geworden.
Wel hoop ik dat duidelijk is geworden dat historische werken, zowel
wetenschappelijke historiografie, narratieve cultuurantropologie als historiserende
journalistiek, zich bijzonder goed lenen tot exploraties van cultuur en maatschappij.
Wie de cultuur der Nederlanden wil begrijpen en de ambitie heeft er zich in thuis te
voelen kan niet om een historische peiling heen. De besproken boeken kunnen daarbij
uitstekende diensten bewijzen.
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Uitspraakvaardigheid: weer in de mode!
Philippe Hiligsmann (Rijsel en Luik)
In het vreemdetalenonderwijs gaat de meeste aandacht uit naar grammatica en
woordenschat. Aan de verwerving van een correcte uitspraak wordt sinds de opkomst
van de communicatieve methode verhoudingsgewijs weinig aandacht besteed. Men
gaat er nog steeds van uit dat uitspraakvaardigheid in het onderwijs geen belangrijke
rol hoeft te spelen.
Hierin valt echter de laatste jaren een kentering te bespeuren. Steeds meer didactici
en docenten vreemde talen worden zich er (weer) van bewust dat de uitspraak een
belangrijke taalcomponent is. Het heeft immers geen zin de grammatica en de
woordenschat van de vreemde taal onder de knie te hebben als de productie van de
leerders gekenmerkt wordt door een gebrekkige of zelfs geheel foutieve uitspraak.
In het ergste geval maakt een gebrekkige uitspraak de communicatie onmogelijk. In
dit verband wordt al te makkelijk uit het oog verloren dat de uitspraak vaak het eerste
onderdeel van de vreemdetaalkennis is waarmee de moedertaalsprekers geconfronteerd
worden.
In deze bespreking zou ik vier recente publicaties in verband met
uitspraakvaardigheid onder de loep willen nemen. Er zal een duidelijk onderscheid
worden gemaakt tussen de naslagwerken (het uitspraakwoordenboek van J. Heemskerk
en W. Zonneveld en de uitspraakgids van P.C. Paardekooper) en de leermiddelen
(de uitspraakcursus van L. Beheydt, R. Dirven en U. Kaunzner en de didactische
handleiding spreekvaardigheid van M. Verboog).
Wie informatie over de uitspraak van een bepaald woord in het Nederlands nodig
had, was tot voor kort aangewezen op het niet erg gebruiksvriendelijke Groot
uitspraakwoordenboek van de Nederlandse taal van R.H.B. De Coninck uit 1970 en
op de beknoptere ABN-uitspraakgids van P.C. Paardekooper uit 1977 (tweede druk,
1987). Dertig jaar na de verschijning van De Coninck was er dus zeker ruimte voor
een nieuw en modern(er) uitgebreid uitspraakwoordenboek van het Nederlands. Het
Uitspraakwoordenboek dat onlangs bij Het Spectrum is verschenen, probeert in die
leemte te voorzien.
Aan het eigenlijke woordenboek gaan een voorwoord en een fonologische inleiding
van de hand van resp. J. Don, J. Heemskerk en W. Zonneveld vooraf.
De samenstellers van het uitspraakwoordenboek willen ‘van een grote hoeveelheid
woorden van het Nederlands de uitspraak [verschaffen] zoals Nederlandssprekenden
die in de normale dagelijkse conversatie gebruiken. Het is de hoofddoelstelling die
uitspraak zo accuraat mogelijk weer te geven, zonder daarbij de leesbaarheid tekort
te doen’ (p. 7). De makers hebben in feite twee doelgroepen voor ogen: de
Nederlandssprekenden die de gangbare uitspraak of uitspraakmogelijkheden willen
achterhalen van een of meer woorden die ze nog nooit hebben horen uitspreken en
degenen die het Nederlands niet ‘vloeiend’ spreken, ‘maar daartoe wel het verlangen
hebben’ (p. 7). Voor de fonetische
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schrijfwijze wordt gebruikgemaakt van het I.P.A.-notatiesysteem. Met het oog op
de doelgroepen worden individuele klanken bij voorkeur met één teken weergegeven,
zonder gedetailleerde franje (p. 8). Dit heeft tot gevolg dat de auteurs zo goed als
nooit lengtetekens gebruiken, ook niet voor de -r, de enige Nederlandse medeklinker
die een lange klinker voor zich kan hebben. Ik zie echter niet in hoe de aanwezigheid
van lengtetekens de leesbaarheid van het woordenboek in het gedrang kan brengen.
Voor de tweede doelgroep, nl. anderstaligen, is het juist erg nuttig de lengte van
klinkers aan te geven. Hoe kunnen ze anders weten dat de [y] van avonturier minder
lang is dan die van avontuur? In de inleiding wordt wel uitgelegd dat een
beklemtoonde klinker langer is dan een onbeklemtoonde. Maar aan zulke informatie
hebben de gebruikers niet veel. Het is algemeen bekend dat de doorsneegebruikers
van een (uitspraak)woordenboek niet de moeite doen om de inleiding te lezen voordat
ze de informatie die ze nodig hebben, opzoeken.
Verder leggen de samenstellers er de nadruk op dat ze van de opgenomen woorden
niet alle bestaande uitspraakvarianten vermelden. Trouwens: ‘[met] het geven van
informatie over lokale uitspraakgewoonten is spaarzaam omgesprongen’ (p. 9). Een
uitzondering hierop vormen de Noord-Zuid-verschillen. De flaptekst wijst erop dat
er ruime aandacht wordt besteed aan het verschil in uitspraak van woorden in België
en Nederland. Van een aantal woorden hebben de samenstellers immers de
Belgisch-Nederlandse uitspraakvariant vermeld (bv. dossier [d si:r], douche [du ə],
energie [-γ-]). Dit is echter niet systematisch gebeurd. De volgende woorden hadden
naast de Noord-Nederlandse uitspraak ook de Zuid-Nederlandse mogen krijgen:
aanzien (ook Blg: aanzien), bijna (Blg.: bijna), corrigeren (Blg.: [γ]),
onderwijs/onderzoek (Blg.: onderwijs/onderzoek), regime (Blg.: [-ə]).
In verband met de opgenomen uitspraakvarianten vind ik de gemaakte keus nogal
eens arbitrair. Van de volgende woorden zoekt men tevergeefs naar de uitspraakvariant
tussen haakjes: architect [ ], bijvoorbeeld [ i], chirurg [ ], item (= onderwerp)
[ai], jam [ ], restaurant [ant], rodekool [j], verkoop [vər]. Bovendien zou in[γ]enieur
volgens het uitspraakwoordenboek de enige realisatie zijn. Bij civiel-ingenieur
daarentegen wordt slechts de [ ]-variant opgenomen.
Wat mij in het Uitspraakwoordenboek vooral geërgerd heeft, zijn de talrijke
inconsequenties. Ik volsta met enkele voorbeelden. Auto krijgt twee uitspraakvarianten
naast zich: [oto], [auto]. Vreemd is dat dit niet het geval is met de samenstellingen
en afleidingen. Slechts enkele ervan krijgen de twee uitspraakvarianten naast zich
(bv. autobaan, -band, -bus, -dichtheid, -file, -garage, -kerkhof, -rally) maar de meeste
zouden uitsluitend één realisatie kennen. De beginklank van de volgende woorden
zou als [o] klinken: autodroom, -industrie, -instructeur, -monteur, -ongeluk, -papieren,
-park, -rijden, -sleutel, -snelweg. De beginklank van auto-ongeval, -strada, -strade
zou uitsluitend een diftong zijn.
Een ander type inconsequenties betreft de weergave van de uitspraak van veel
woorden op -tie. Bij veel woorden staat het volgende: [-(t)si]; Blg.: [-si], bv.
assimilatie, compensatie, installatie, institutie, operatie. Hiermee maken de
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samenstellers - terecht - duidelijk dat de [-tsi]-uitspraak uitsluitend in Nederland
voorkomt. In België hoort men immers uitsluitend de [-si]-uitspraak. Vreemd genoeg
krijgen veel woorden die uitgaan op een medeklinker + -tie uitsluitend [-(t)si] naast
zich: absentielijst, assurantie, efficiëntie, garantie, presentie, vakantie. Hier wordt
dus niet gewezen op het verschil tussen Nederland en Vlaanderen.
Hetzelfde geldt m.m. voor de uitspraak van eu in bepaalde woorden. In Nederland
en in België is de [ø] de normale uitspraakvariant. In Nederland hoort men weleens
ook [oey]. Bij vrij veel woorden staat dan ook: [ø], ook Ned.: [oey]. Voorbeelden:
eustachiusbuis, hermeneutica, heuristisch, neurotisch, neurotransmitter, therapeut.
Het is echter de vraag waarom dat niet het geval is bij eubiotiek, eucalyptus, eufemisme
en neutrum. De twee uitspraakvarianten staan gewoon naast elkaar: [ø], [oey]. Verder
zou de eu van heuristiek uitsluitend als [oey] worden gerealiseerd.
Uit het voorafgaande zult u wel afgeleid hebben dat het Uitspraakwoordenboek
enigszins tegenvalt. Toch is het het enige moderne uitgebreide uitspraakwoordenboek
van het Nederlands dat voorhanden is.
Beknopter en bruikbaarder voor het NVT-onderwijs is de derde druk in de nieuwe
spelling van de ABN-uitspraakgids van P.C. Paardekooper. Het boekje richt zich
immers o.a. op de onderwijswereld. In tegenstelling tot de tweede druk van 1987 is
de derde druk geen volledig herziene druk. Mijn bespreking van de tweede druk in
de Nieuwe Taalgids 82-4, 1989 (p. 365-372) is dan ook nog steeds van toepassing.
Men zoekt nog steeds tevergeefs naar de uitspraak van gebruikelijke leenwoorden
als aftershave, all risk, barbecue, business, drugs, freelance, überhaupt. Voor
anderstaligen is de uitspraakgids vooral op dat gebied nuttig. Verder heeft
Paardekooper weinig veranderingen aangebracht in de inleiding. Over de twee
uitspraken van de lettergroep -tie zegt hij precies hetzelfde als in de eerste druk van
de gids, d.i. 23 jaar geleden. De -tsi-uitspraak zou gebruikt worden door ‘een beperkt
aantal mensen die hem meestal niet consequent gebruiken’ (p. XVI). Je hoeft maar
naar de Nederlandse radio te luisteren om je ervan te overtuigen dat dit niet meer
up-to-date is.
Toch is Paardekoopers ABN-uitspraakgids voor anderstaligen een bruikbaar boekje.
Uitspraakwoordenboeken mogen voor anderstaligen nuttige naslagwerken zijn, als
leermiddelen zijn ze niet erg geschikt. Daarvoor moeten docenten een beroep doen
op uitspraakcursussen zoals Uitspraak Nederlands (L. Beheydt, R. Dirven en U.A.
Kaunzner). De cursus, die een onderdeel vormt van een groot Europees
uitspraakproject, richt zich tot ‘niet-beginnende leerders die reeds een basiskennis
van het Nederlands hebben en die hun uitspraak van het Nederlands willen verbeteren’
(p. 11). Ook belangrijk is dat de auteurs de cursus primair communicatief opgezet
hebben, wat hen ertoe aangezet heeft ‘de linguïstische uitleg (...) eenvoudig te houden
en veel aandacht te besteden aan het oefengedeelte’ (p. 11-12). In de Algemene
inleiding wordt ingegaan op de
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articulatorische indeling van de spraakklanken en de assimilatie. Het oefengedeelte
gaat achtereenvolgens over klinkers, tweeklanken, medeklinkers, suprasegmentale
regels (assimilatie, woordaccent, zinsaccent, intonatie in teksten), uitspraak in context.
Bij de beschrijving van bijna alle klanken is uitgegaan van het volgende schema: a)
beschrijving van de klank in kwestie (fonologische kenmerken, vergelijking met het
Frans en het Engels, de spelling van de verschillende allofonen van het foneem), b)
veel oefeningen, vaak aangevuld met een reeks contrastoefeningen. Gezien de
communicatieve aanpak besteedt Uitspraak Nederlands, in tegenstelling tot veel
(recente) uitspraakcursussen, niet alleen aandacht aan afzonderlijke klanken en
afzonderlijke woorden, maar ook aan het contextuele aspect van de uitspraak. Elke
paragraaf van het oefengedeelte bevat, naast klank- en woordmateriaal, ook leesteksten
en korte dialogen waarin de klank in kwestie aan de orde komt. Daarnaast hebben
de auteurs ‘een kleine staalkaart gemaakt van spreektaal zoals die in het dagelijkse
gebruik te horen is’ (p. 153). Een ander pluspunt is het rijke en gevarieerde aanbod
aan oefeningen. (De bijbehorende cd's, die een jaar na het tekstboek verschenen,
zullen in een volgend nummer van NEM worden besproken.) Om het de gebruikers
makkelijker te maken, is bij een aantal woorden een eenvoudige betekenisaanwijzing
gegeven (bv. op p. 40-41: lastig, bouwvakker, lapjeskat, gestalte, babbelden). Het
is echter de vraag waarom dit niet systematischer gebeurd is. Het komt immers vrij
vaak voor dat minder gebruikelijke woorden geen betekenisomschrijving naast zich
krijgen, ook niet eerder in het boek (bv. op p. 40-41: mak, matten, spar).
In tegenstelling tot de twee bovengenoemde uitspraakwoordenboeken hebben de
auteurs - indien mogelijk - een onderscheid gemaakt tussen de korte, halflange en
lange variant van de besproken klank. Voor anderstaligen is dit onderscheid erg
nuttig, al was het maar om ze te laten beseffen dat een beklemtoonde gespannen
klinker over het algemeen langer is dan dezelfde klinker in onbeklemtoonde positie.
Problematisch is dat niet alle klanken die kort, halflang en lang kunnen zijn, op
dezelfde manier worden behandeld. Bij de [e] en de [a] wordt uitsluitend gewag
gemaakt van de halflange en de lange variant, bij de [o] daarentegen staat dat deze
klank ook kort kan zijn. Net als de [o] (bv. politiek) kunnen de [e]- (bv. metaal) en
de [a]-klank (bv. villa) in ongeaccentueerde open syllabe ook kort zijn. Ook over de
lengte van de vocalen voor -r verschaffen de auteurs tegenstrijdige gegevens. De
lange [e:]- (p. 23) en de lange [y:]-klank (p. 55) komen zowel in gesloten als in open
geaccentueerde syllabe voor -r voor. De [a] (p. 38) en de [ø] (p. 51) zijn lang in een
geaccentueerde syllabe voor -r. Hier is geen sprake van open of gesloten syllabe. In
de opgegeven voorbeelden komen de klanken in kwestie uitsluitend in gesloten
syllabe voor. Wat de [o] betreft, die ‘is lang voor -r in geaccentueerde gesloten
syllabe: voor, door, hoor. In open geaccentueerde syllabe voor -r is hij halflang:
horen, verloren’ (p. 43).
Zulke inconsequenties komen in feite in bijna alle onderdelen van het boek voor.
Enkele voorbeelden ter illustratie:
- Als men de articulatorische indeling van de spraakklanken (in het bijzonder het
klinkerdiagram op p. 16) vergelijkt met de fonologische kenmerken van de
verschillende klanken, komt men tot rare constateringen: op p. 15-16 is de [e]
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een halfopen vocaal, op p. 23 een halfgesloten. Hetzelfde geldt voor de [ø]. Bij
de [o] is het net andersom: in het klinkerdiagram staat die klinker op de grens
tussen de gesloten en de halfopen vocalen, bij de beschrijving van de klank op
p. 43 is hij halfopen. Wellicht gebruiken de auteurs halfgesloten als synoniem
van halfopen maar dat wordt nergens vermeld.
In het hoofdstukje over tweeklanken (p. 63-68) komen alleen de echte diftongen
([ u], [ i], [oey]) aan de orde. Over de onechte diftongen (de diftongen met een
[w] of een [i] als tweede element, uitgezonderd [ i]) vindt men oefeningen
bij de klinker waarmee de [w] en de [i] geassocieerd wordt. Ook hier zijn de
auteurs niet systematisch te werk gegaan: bij de [o] en de [a] zijn er oefeningen
over [o.i] resp. [a.i], bij de [u] is dat niet het geval ([u.i]). Wellicht hebben de
auteurs het niet nuttig geacht op die tweeklank in te gaan. Toch hoor je bij veel
leerders van het Nederlands, in het bijzonder Franstaligen, geen verschil tussen
moeten en moeite.
Bij de behandeling van de medeklinkers zijn er ook een paar inconsequenties:
bij de [p], de eerste medeklinker die behandeld wordt, staat geen definitie van
occlusief; bij de [b], die direct na de [p] aan bod komt, wel!
Op p. 101 staat: ‘De twee woorden veertig en vijftig worden steeds gehoord met
de klank [f] en niet met [v]’. Dit geldt voor Vlaanderen maar zeker niet (meer)
voor Nederland. In dit verband vermelden de auteurs bij de z dat zestig en
zeventig met een [s] beginnen maar dat men een enkele keer ook [z]estig hoort
(p. 113). Is dit niet ook het geval met [z]eventig, althans in Nederland?
Bij de beschrijving van de [s] is er een aparte alinea over de gemouilleerde
variant [ ] (p. 108). In die alinea wordt eigenaardig genoeg niet verwezen naar
de ch van charme (p. 111).
Vreemd is ook dat de stemhebbende pendant van de [k] niet opgenomen is in
de lijst medeklinkers. De klank komt weliswaar vooral in leenwoorden voor
maar toch ook als combinatorische variant van de [k], d.i. als product van een
assimilatie voor b/d: ik ben [gb], zakdoek [gd].
Al ben ik me ervan bewust dat de auteurs niet alle uitspraakverschijnselen
hebben kunnen behandelen, toch hadden ze m.i. dieper moeten ingaan op
bepaalde aspecten. De auteurs besteden - terecht - aandacht aan ‘de uitspraak
in vlotte babbels, de uitspraak van dialogen in televisieseries’ (p. 11). Typisch
voor de spreektaal zijn bijvoorbeeld verschijnselen zoals vocaalreductie en
t-deletie. Over die twee verschijnselen vindt men in Uitspraak Nederlands m.i.
te weinig informatie. In Nederlandse woorden zou de t in eindpositie nooit
weggelaten worden (p. 76). Ook niet in woorden zoals dat, wat, niet. Da's niet
helemaal waar, hoor. Hier hadden de auteurs eveneens moeten vermelden dat
de t in de clusters -stj-, -chtj- weggelaten wordt: nestje, kastje, luchtje.
In het inleidende hoofdstuk wordt ingegaan op de articulatorische indeling van
de verschillende spraakklanken en op de assimilatie, maar eigenaardig genoeg
niet op het woord- en het zinsaccent. Dit betekent echter niet dat de auteurs
geen aandacht besteden aan deze belangrijke aspecten. Integendeel, achterin
het boek vindt men een reeks oefeningen over het accent in ontleende woorden
versus eigen woorden, het accent in samenstellingen (substantieven, adjectie-
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ven), enzovoort. Vreemd is dat de oefeningen over de prefixen met hoofdaccent
(bv. aarts-), de onbeklemtoonde prefixen (bv. be-), de accentdragende suffixen
(bv. -aan) en de accentverschuivende suffixen (bv. -isch) niet in het hoofdstukje
over het woordaccent opgenomen zijn maar in het hoofdstuk over het zinsaccent.
In de reeks suffixen zijn bovendien twee vergissingen geslopen. Een van de
suffixen, nl. -lijk, wordt zowel bij de accentdragende suffixen als bij de
accentverschuivende suffixen opgenomen. Verder staat het paar -iek/-icus in
de reeks accentverschuivende suffixen, -iek had bij de accentdragende suffixen
moeten staan met een verwijzing naar het accentverschuivende suffix -icus en
vice versa. Bovendien ontbreekt in het overzicht een van de belangrijkste
accentueringsregels van het Nederlands, nl. dat de [ə] zo goed als nooit de
klemtoon krijgt.
Uitspraak Nederlands is duidelijk een goed oefenboek met een arsenaal aan
gevarieerde oefeningen. Ook al hechten de auteurs aan de uitspraak ‘niet een
theoretisch-linguïstische, maar een communicatieve waarde’ (p. 11), aan het
theoretische deel had toch wat meer zorg moeten worden besteed.
Hoe correct de leerders van het Nederlands de klanken en de woorden ook mogen
uitspreken, dit betekent nog lang niet dat ze ‘spreekvaardig’ zijn en dat ze dus in de
maatschappij kunnen participeren. De docenten NT2 die hun studenten een
basisspreekvaardigheid mee willen geven, kunnen zeker een beroep doen op Leren
spreken van M. Verboog. In de eerste hoofdstukken gaat ze in op de eisen waaraan
het spreekonderwijs moet voldoen, de vaardigheden die bij het spreken nodig zijn
en het niveau van de spreektaal. Daarna wordt aandacht besteed aan de organisatie
van de les, het opgeven van leerdoelen en het geven van feedback. In dit boek vindt
de docent een groot aantal spreekoefeningen, spreektaken en werkbladen. Hoewel
het boek primair bedoeld is voor docenten NT2, kan een groot deel ervan - met de
nodige aanpassingen - ook door docenten NVT worden gebruikt.
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Het jaar 2000: terugblik op het Nederlands
Marijke van der Wal (Leiden)
Het einde van de twintigste eeuw heeft auteurs en uitgevers geïnspireerd tot diverse
taalboeken, variërend van een bescheiden gidsje met in onbruik geraakte woorden
(Het ABC van het geheugen) tot de lijvige Geschiedenis van het Nederlands in de
twintigste eeuw met als categorie daartussenin het populair gebrachte Taalboek van
de eeuw, dat wordt aangekondigd als ‘een boek voor lezers die zich graag verbazen
over hun eigen taal’.
Woorden komen en woorden gaan, maar meestal trekken vooral nieuwe woorden
de aandacht van taalgebruikers. De lezers van Den Boon en Ten Berge's Het ABC
van het geheugen. De vergeten woorden van de 20e eeuw krijgen een aardig beeld
van verouderde woorden zoals bijvoorbeeld vakantiekolonie, huishoudschool en
daghitje, die samen met het kamp voor de bleekneusjes, het schooltype en het
huispersoneel uit het taalgebruik zijn verdwenen. Ook moesten woorden plaatsmaken
voor een synoniem zoals de grote weg voor de snelweg en de babysit voor de oppas.
De (bijna) vergeten woorden en uitdrukkingen zijn ondergebracht in vlot geschreven,
thematische stukjes zoals Van komenijswinkel tot buurtsuper, Sijsjeslijmers en
ottervangers en Flukserij (= het vliegen met een fluks, een woord van omstreeks
1920, dat een vliegtuig zou moeten aanduiden). Wie zich afvraagt of een bepaald
woord in het ABC wordt behandeld, kan bovendien een toegevoegd register
raadplegen.
In het Taalboek van de eeuw komt zeker niet alleen de lexicale kant van taal aan bod:
we treffen weliswaar een hoofdstuk aan over oude en nieuwe woorden (getiteld Van
luchtschipper tot millenniumbaby) en een over vreemde woorden en de reacties
daarop, maar verder bevat het boek bijdragen over veranderingen in de Nederlandse
grammatica, over de invloed van nieuwe technieken als telefoon, radio en e-mail op
taal en over het informeler worden van het Nederlands. Ook komen onderwerpen
aan de orde die op het terrein van de taalbeschouwing liggen, zoals het zoeken naar
een ideale spelling, het verschijnsel kunsttalen (onder meer het Esperanto) en het
Nederlands als tweede taal in Nederland. Zelfs voor het taalonderwijs en de
taalwetenschap van de twintigste eeuw is plaats ingeruimd. De taalwetenschap van
de afgelopen eeuw wordt getypeerd als ‘Honderd jaar revolutie’, een revolutie die
zou zijn ontstaan uit afgunst op de taalwetenschappelijke prestaties van de negentiende
eeuw. De activiteiten van De Saussure, Van Ginneken, Paardekooper, Chomsky en
Labov worden aantrekkelijk en zonder vakjargon gepresenteerd om te eindigen met
de constatering dat de taalkunde nog steeds in rep en roer is. De voorspelling luidt
dat juist omdat taal tienduizenden aspecten heeft, er in de eenentwintigste eeuw nog
plaats zal zijn voor een paar duizend revoluties (in taalbenadering) voordat de
mensheid zelfs maar zal beginnen te begrijpen wat taal eigenlijk is.
De tien, door verschillende auteurs geschreven hoofdstukken zijn elk gewijd
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aan één decennium en ze bestaan steeds uit een essay (over de zojuist genoemde
onderwerpen), een interview en een kroniek van grote en kleine taalgebeurtenissen.
In de interviews krijgen bekende gebruikers van het Nederlands zoals bijvoorbeeld
de schrijver Theun de Vries, de actrice Wieteke van Dort en de auteur van
Marokkaanse oorsprong, Abdelkader Benali dezelfde vragen voorgelegd bijvoorbeeld
over hoe zij hun ouders aanspraken, welke woorden zij typerend vinden voor hun
eigen generatie, wat hun generatie als taboewoorden beschouwt, wat voor hen het
mooiste boek over taal is etc. Dat levert een aardig beeld op van generatieverschillen
en -overeenkomsten. Lezers die de smaak te pakken hebben gekregen en dieper op
de diverse onderwerpen willen ingaan, treffen nog enkele verwijzingen aan in de
afdeling Literatuur. Een trefwoorden- en een namenregister vergemakkelijken het
zoeken in het boek zelf op behandelde verschijnselen en besproken auteurs.
De gebroeders Van der Horst (de historicus Kees en de taalkundige Joop) willen in
hun Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw de taalgeschiedenis
plaatsen in het kader van de algemene geschiedenis, wat leidt tot een niet onaardig
hoofdstuk Nederland in de twintigste eeuw aan het begin en een wat obligate kroniek
van de twintigste eeuw (met vermelding van enkele gebeurtenissen per jaartal) aan
het eind van het boek. De keuzes die taalkundig zijn gemaakt, geven de auteurs
duidelijk aan: het gaat hun in deze geschiedenis niet om oppervlakkige veranderingen
zoals die in de woordenschat, maar om veranderingen die de taal in haar kern raken,
d.w.z. grammaticale veranderingen en wijzigingen in de uitspraak. Dat standpunt
heeft hen er overigens niet van weerhouden om ook een hoofdstuk over nieuwe en
verdwenen woorden op te nemen. Hun uitgangspunt houdt een keus in voor de interne
taalgeschiedenis - met dus het terzijde laten van de externe taalgeschiedenis - en een
beperking tot de geschiedenis van de standaardtaal. Dialecten, sociale varianten en
jargons blijven in principe buiten beschouwing. Uiteraard wordt wel aandacht
geschonken aan variatie binnen de standaardtaal, aangezien die als voorwaarde voor
onderzoek naar taalverandering wordt gezien. Voor de duidelijkheid merken de
auteurs nog op dat hun keus voor de twintigste eeuw niet taalkundig gemotiveerd is
en dat de periode van 100 jaar wellicht het minimum voor een zinnige beschrijving
van taalverandering benadert, omdat veel taalveranderingen zo langzaam gaan.
Overigens blijkt de gekozen periode niet als een dwingend keurslijf te fungeren, want
er wordt in het boek regelmatig teruggegrepen op voorafgaande eeuwen.
Op mogelijke kritiek wordt geanticipeerd door aan te geven dat de opzet van het
boek op verscheidene punten anders had kunnen zijn. De indeling in acht
hoofdstukken, respectievelijk Woorden, Zinsdelen, Werkwoorden, Voornaamwoorden,
Overige woordsoorten, Volgorde, Morfologie en Beschaafde en algemeen Nederlandse
uitspraak, ‘heeft hoegenaamd geen taalkundige pretenties. Menige verandering zou,
vanuit een andere invalshoek bezien, ook wel in een ander hoofdstuk aan de orde
kunnen komen. Ons voornaamste doel was slechts de veranderingen voor een ruim
publiek zo overzichtelijk mogelijk presenteren’, aldus de auteurs op pagina 21. Ook
andere kritiek wordt ondervangen door van
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te voren op te merken dat de behandeling van de taalveranderingen meestal
oppervlakkig blijft en dat er vooral gesignaleerd wordt. De auteurs realiseren zich
dat de taalkundige vrijwel overal behoefte zal hebben aan een veel uitgebreider en
grondiger beschrijving, maar aan die behoefte kon niet voldaan worden, omdat
gekozen werd voor een breed overzicht van verschijnselen voor een ruim publiek.
Wat taalkundigen mogelijk ook zal teleurstellen: de beschrijving is gebaseerd op een
subjectieve zinnenverzameling en niet op systematisch corpusonderzoek. Het is de
moeite waard om na te gaan wat een zo behoedzaam gepresenteerd werk de
neerlandici extra muros te bieden heeft.
Joop van der Horst is een scherp taalwaarnemer: zeer veel, soms ook vrij subtiele
taalveranderingen worden beschreven, waarbij af en toe ook wordt teruggegrepen
op taalontwikkelingen in eerdere eeuwen. Zo voert hij in het hoofdstuk over de
zinsdelen de leegloop van het meewerkend voorwerp en de toename van het
voorzetselvoorwerp terug op het verloren gaan van het flexiesysteem in de
geschiedenis van het Nederlands. Interessante woordvolgordeveranderingen worden
ook in kaart gebracht. Het zijn zeer geleidelijke veranderingen, die vaak al ruim voor
1900 begonnen zijn of zich nog tot ver in de volgende eeuw of eeuwen zullen
uitstrekken. Het betreft deels verschijnselen die met volgordes in bepaalde
zinspatronen samenhangen (de bekende voorbeelden: Hou je van vlees, braad je in
Croma; Ook al ben je ziek, moet je toch komen) en deels de veranderende plaats van
bepaalde elementen zoals echter, reeds, immers, nog, evenwel in de zin. Een vraag
die Van der Horst in dit en ander verband uit de weg gaat is of bepaalde verschijnselen
niet met stijl te maken hebben. Er wordt ook in dit boek vrijwel geen onderscheid
tussen gesproken en geschreven taalverschijnselen gemaakt, terwijl daar zeker wel
aanleiding toe zou zijn. Veel van de beschreven veranderingen geven
aanknopingspunten voor interessant nader onderzoek. Daarvan is het hoofdstuk over
de werkwoorden een goed voorbeeld. Een enkel hoofdstuk is helaas wat al te zeer
een opsomming van opvallende veranderingen geworden: in het hoofdstuk Morfologie
en dat van de Overige woordsoorten had wel wat meer structuur aangebracht kunnen
worden. Een bibliografie en een goed register sluiten het boek af.
Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw is een boek waarin veel
over veranderingen in de achter ons liggende eeuw is te vinden. Het is een onmisbare
bron en een over het algemeen ook heel leesbaar geschreven boek. Voor
niet-taalkundig geschoolden levert het weinig barrières op en de beschreven
verschijnselen prikkelen zeker de onderzoekslust van taalkundige lezers die zich niet
tevreden willen stellen met het signaleren van opmerkelijkheden.
Veranderingen in het Nederlands van de voorbije eeuw is één facet van Niet alleen
voor paarden. Nederlands: de groei van de standaardtaal, de positie in Europa en
de wereld, recente veranderingen, een bundeling van vier lezingen die Jan W. de
Vries in het najaar van 1999 voor het Koninklijk Zeeuws Genootschap van
Wetenschappen heeft gehouden. De vroegere en huidige positie van het Nederlands
in de wereld, de toekomst van het Nederlands binnen
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de Europese Unie en het ontstaan van de Nederlandse standaardtaal worden voor
een algemeen publiek van geïnteresseerden uit de doeken gedaan.
Bij het ontstaan van de Nederlandse standaardtaal is een positieve attitude tegenover
de moedertaal een conditio sine qua non. Vanaf de zestiende eeuw treffen we dan
ook nogal wat lofredes op het Nederlands aan, die in heel diverse geschriften zijn
verschenen. A.M. Hagen heeft zijn loopbaan als hoogleraar Dialectkunde aan de
KUN afgesloten met een college getiteld De lof der Nederlandse taal. Tegelijkertijd
verscheen ter gelegenheid van de jaar- en millenniumwisseling zijn bloemlezing O
schone moedertaal met lofzangen op het Nederlands uit de periode 1500-2000, te
beginnen bij de humanist-geleerde Joannes Goropius Becanus en eindigend met de
dichter Mark Insingel. Het levert een caleidoscopisch beeld op, dat gevormd wordt
door kort toegelichte fragmenten van een zestigtal auteurs (of instanties) uit vijf
eeuwen. Zij paraderen in dit aantrekkelijk geïllustreerde boek onder de vlag van
Moedertaal & taalmoeder (1500), Cultuurtaal & taalcultuur (1600), Moedertaal &
Franse praal (1700), Vaderland & moedertaal (1800) en Nederlands & ommelands
(1900). Het is een collectie voor liefhebbers die er hun eigen favorieten aan kunnen
toevoegen.
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Boekbesprekingen en aankondigingen
Wilfred Jonckheere, Van Mafeking tot Robbeneiland. Zuid-Afrika in de
Nederlandse literatuur 1896-1996. Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 224 blz.,
rijk geïllustreerd, met register, 1999, f 39,90 / 798 BEF. ISBN 90 75697
21 X
Onderzoek naar de beeldvorming van de ene natie over de andere is en blijft een
boeiende aangelegenheid. Doordat eenzijdigheden en overtrokken accenten in kaart
worden gebracht, heeft een dergelijke studie altijd vermakelijke kanten. Hoe amusant
ook, de imagologie, de wetenschappelijke onderzoeksrichting inzake de beeldvorming
van naties over naties - is echter eerder gericht op het betrappen en wegnemen van
vooroordelen dan op een komisch effect. Beide aspecten treffen we in het hier te
bespreken boek aan.
Wilfred Jonckheere, tot voor kort hoogleraar Afrikaans en Nederlands in het door
en door Engelse Pietermaritzburg (Kwa-Zulu-Natal), is gefascineerd geraakt door
de sterke schommelingen in het beeld dat Nederland en Vlaanderen zich van
Zuid-Afrika en van de Boeren, respectievelijk Afrikaners schiepen. In zijn
omvangrijke en degelijke studie Van Mafeking tot Robbeneiland onderzoekt
Jonckheere de voorstellingen van Zuid-Afrika in de Nederlandstalige letterkunde
van 1896 tot 1996, van het voorspel tot de Boerenoorlog tot het aantreden van de
zwarte meerderheidsregering.
Hoe heeft de Nederlandse letterkunde dat honderdjarige historische proces
weergegeven? Dat is de vraag die Jonckheere in zijn boek stelt en grondig
beantwoordt.
Zuid-Afrika is niet zomaar een land, in ieder geval voor Nederland en Vlaanderen
niet. Zuid-Afrika mag dan tienduizend kilometer ver, op het zuidelijk halfrond liggen,
het ligt dicht bij onze voorstellingen en gevoelens, onze fantasieën en onze dromen.
Het Afrikaans, die wonderbaarlijk mooie taal die vertrouwd en vreemd tegelijk is,
vormt het beste symbool voor de relatie van afstand en verbintenis tussen Nederland
en Zuid-Afrika.
Rond 1900 waren de Boeren een door het trotse Albion geknecht broedervolk.
Alle verlangens die de Nederlanders met betrekking tot het eigen land hadden,
projecteerden zij op dat edele, niet door de industrie bedorven volk dat zijn vee leidde
langs de gezonde, grazige weiden van Afrika. Met een schat aan informatie laat
Jonckheere zien hoe intens de gebeurtenissen in Zuid-Afrika vanuit Nederland werden
gevolgd, onder meer door Frederik van Eeden, Nicolaas Beets en Willem Kloos.
Veel aandacht besteedt hij aan de grote verteller Louwrens Penning (1854-1927) die
met zijn romans over de strijd der Boeren, zijn personages Louis Wessels, Jan Tromp
en Blikoortje de emoties van zijn lezers tot grote hoogte wist op te stuwen.
Tijdens de bezetting 1940-1945 probeerde de bezetter de herinnering aan Paul
Kruger en Christiaan de Wet te mobiliseren om een anti-Engelse gezindheid
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te kweken. Ondanks dit misbruik was de identificatie met de Boeren na 1945 nog
niet uitgeput. Tijdens zijn bezoek aan Zuid-Afrika in 1952 (Jan van Riebeeck ging
in 1652 aan de Kaap aan land!) noemde minister-president Drees de gevoelens van
verontwaardiging en medeleven naar aanleiding van de Boerenoorlog als uiting van
de verbondenheid tussen Nederland en Zuid-Afrika.
Toch waren de tijden veranderd. Het geweten was gescherpt voor verschijnselen
van raciaal vooroordeel en de Europese koloniale dominantie in Azië en Afrika
verloor haar vanzelfsprekendheid. Binnen de Nederlandse letterkunde zou het
niettemin nog even duren voordat gedichten en verhalen als expressiemiddel voor
morele verontwaardiging en als medium tot politieke beïnvloeding werden gezien.
Jonckheere noemt als eerste roman waarin verzet tegen het apartheidssysteem duidelijk
hoorbaar is, De zwarte cirkel van Go Verburg uit 1963. Vermoedelijk is de keiharde
onderdrukking van het zwarte protest tegen de paswetten in Sharpeville in 1960 het
werkelijke moment van omslag in de beeldvorming geweest. Aan de andere kant
had het prachtige boek Cry, the beloved country (Tranen over Johannesburg) van
Alan Paton uit 1948 al gedurende de jaren vijftig in Nederland grote indruk gemaakt.
Dit is een roman met een sociaal-kritische boodschap die nog niets van zijn geldigheid
heeft verloren. Het is derhalve de vraag of Jonckheere zich bij zijn beschrijving van
het verloop binnen de beeldvorming had moeten beperken tot de Nederlandse
letterkunde.
Deze opmerking doet niets af aan mijn waardering voor Jonckheere's
encyclopedische zoektocht. Uit de decennia na 1963 heeft hij zeer veel literaire
documenten over Zuid-Afrika weten te verzamelen, van Bert Schierbeek tot en met
Conny Braam en Henk van Woerden. Deze documenten werden dikwijls meer door
emoties dan door literaire kwaliteit gedragen. De eertijdse vereenzelviging met de
Boeren maakte plaats voor vijandigheid tegenover de aanhangers der Apartheid,
waarbij de af keer van Zuid-Afrika trekken van een geseculariseerde godsdienst
begon te krijgen. In die termen spreekt Jonckheere trouwens niet. Dat is wel jammer.
Hij hoedt zich voor een bredere sociaal-politieke analyse van het tegen Zuid-Afrika
gerichte actiewezen en beperkt zich tot de letterkunde, inclusief de jeugdliteratuur,
en de daarmee getransporteerde beelden. Dat is op deze schaal nog niet eerder gebeurd
en daarom is dit een zeer welkom boek.
Hans Ester (Nijmegen)

Marijke Spies, Rhetoric, Rhetoricians and Poets. Studies in Renaissance
Poetry and Poetics. Edited by Henk Duits and Ton van Strien. Amsterdam:
Amsterdam University Press, 1999. 169 p. f 39,50. ISBN 90 5356 400 4.
Vorig jaar nam Marijke Spies afscheid als hoogleraar in de Nederlandse letterkunde
van de zestiende en zeventiende eeuw aan de Vrije Universiteit. Bij die gelegenheid
zag Rhetoric, Rhetoricians and Poets: studies in Renaissance Poetry and Poetics het
licht, een huldebundel met daarin twaalf Engelstalige artikelen van
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de hand van de Amsterdamse renaissanciste. Het gaat om opstellen die alle reeds
eerder gepubliceerd waren en die een duidelijk beeld bieden van zowel de belezenheid
als de wetenschappelijke belangstelling van Spies. Haar indrukwekkende oeuvre telt,
zo blijkt uit de ‘list of works’ die achterin het boek is opgenomen, negentig nummers.
Daarvan is het merendeel tijdens de laatste tien jaar totstandgekomen: een
buitengewoon vruchtbaar decennium dus, waarin haar pen ondanks de
beslommeringen die voortvloeiden uit twee opeenvolgende professoraten (UvA &
VU) kennelijk geen rust gevonden heeft.
De betekenis van Spies' werk voor onze kennis van de vroegmoderne Nederlandse
literatuur kan moeilijk overschat worden. Zij heeft baanbrekend onderzoek verricht
en inzichten geformuleerd die niet alleen vernieuwend waren, maar bovendien op
instemming mochten rekenen bij verreweg de meeste vakgenoten. Haar grootste
verdiensten liggen op het gebied van enerzijds het poëticaonderzoek, waarbij Spies
in het bijzonder aandacht gevraagd heeft voor de invloed van de retorica op de
zestiende- en zeventiende-eeuwse letterkunde. Anderzijds zijn van haar werk
duidelijke impulsen uitgegaan voor de bestudering van de rederijkersliteratuur, die
door het wetenschappelijk onderzoek in het verleden spijtig genoeg vaak
stiefmoederlijk behandeld is. Het valt in dit verband te hopen dat ook in de toekomst
onderzoekers de wegen zullen bewandelen die Spies gewezen heeft, want over de
dichters van de zogenaamde ‘seconde rhétorique’ zijn we nog altijd relatief slecht
geïnformeerd.
De meeste artikelen in Rhetoric, Rhetoricians and Poets liggen op het gebied van
de twee genoemde onderzoeksvelden. Literair-theoretische vragen staan bijvoorbeeld
centraal in essays over de bekendheid van Scaligers Poetices libri septem in de
Nederlanden, over de argumentatieve structuur van Vondels ‘Inwydinge van het
Stadthuis’, over de rol van de klassieke goden in zeventiende-eeuwse poëzie, of over
de redevoeringen die leerlingen van de Latijnse School te Amsterdam ter afsluiting
van hun opleiding gehouden hebben. Rederijkers en hun literaire nalatenschap komen
onder meer aan bod in een tweetal artikelen over de Amsterdamse kamer De Eglentier
en in een opstel over een reeks gedichten uit de late vijftiende en de zestiende eeuw,
waarin de loftrompet over de retorica gestoken wordt. Dat Spies niet uitsluitend in
de Nederlandse context van beide onderzoeksvelden geïnteresseerd is, mag wel
blijken uit respectievelijk een bijdrage over de retorische opbouw van Ronsards
‘Hymne de l'Or’ en een beschouwing over de Franse ‘moralité’, de tegenhanger van
het in rederijkers-kringen buitengewoon populaire ‘Spel van Sinne’ (bijvoorbeeld:
Elckerlyc).
Als geen ander verstaat Spies de kunst in een kort bestek algemene ontwikkelingen
aan te duiden en bepaalde grote lijnen uit te zetten. Meer dan eens hebben de artikelen
in Rhetoric, Rhetoricians and Poets dan ook een onmiskenbaar overzichtskarakter.
Op deze plaats wil ik twee bijdragen voor het voetlicht halen. Belangwekkend is het
artikel, waarin de denkbeelden binnen de Eglentier over tolerantie en binnenlandse
vrede geanalyseerd worden (‘Rhetoric and civic harmony’). Spies laat zien hoe
mensen als Hendrik Laurensz. Spiegel en Roemer Visscher, vooraanstaande leden
van de Amsterdamse Kamer, tegen
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de achtergrond van de turbulente beginjaren van de vrijheidsoorlog tegen Spanje
steeds weer waarschuwen voor de gevaren van een nog altijd dreigende burgeroorlog.
Zij pleiten in dat verband voor een samenleving die op wederzijds begrip en
verdraagzaamheid gebaseerd is. Om nu dit ideaal te verwezenlijken beroepen zowel
Spiegel als Roemer Visscher zich op de overtuigingskracht van de retorica. De
Amsterdamse burgerij dient in hun ogen niet door dwang, maar door de macht van
het woord - aldus de sluitende hypothese van Spies - van de noodzaak van tolerantie
en onderlinge acceptatie doordrongen te worden.
Niet minder breed van opzet is ‘Women and seventeenth-century Dutch literature’,
waarin Spies het debat over de vrouw in de vroegmoderne literatuur aan de hand van
drie verschillende tradities beziet. In de eerste plaats gaat zij in op de stroming van
het petrarkisme, die een geïdealiseerd en stereotiep beeld van de vrouw presenteert.
Vervolgens bespreekt ze de zogenaamde ‘battle of women’, die door een groot aantal
- meest mannelijke! - auteurs werd uitgevochten en in de woorden van Daniel Heinsius
het vraagstuk aan de orde stelt ‘Wie datmen geven moet van deuchden en verstandt
/ De Vrouwen oft de Mans den prys en d'overhandt.’ (p. 114) In de derde en laatste
plaats passeert het zogenaamde matrimoniale genre de revue, literatuur over de
taakstelling van de vrouw binnen het huwelijk. De belangrijkste vertegenwoordiger
is hier natuurlijk Jacob Cats, wiens Houwelick (1625) en Trou-ringh (1637) tot de
meest gelezen boeken in de zeventiende eeuw behoorden.
Spies concludeert dat veel zeventiende-eeuwse literatuur de vrouw een in principe
van mannen afhankelijke, secundaire plaats toekent: eerst en vooral is zij geliefde,
echtgenote of moeder. Voor Spies ligt hier een duidelijke parallel met de positie die
schrijvende vrouwen tijdens de eerste helft van de zeventiende eeuw in het literaire
veld innamen. Het heeft er namelijk alle schijn van dat dichteressen op hun mannelijke
collega's waren aangewezen, wanneer ze tot publicatie van hun lyriek wensten te
komen. Zo ook is het verklaarbaar, dat de waarschijnlijk meest getalenteerde
vrouwelijke auteur, Anna Roemers, zich goeddeels tot ‘literaire conversatie’ beperkt
heeft. Haar gedichten zijn voor het merendeel direct in relatie tot, en in antwoord op
het werk van mannelijke dichters als Heinsius, Huygens en Hooft ontstaan. Het lijkt,
anders gezegd, wel alsof hún naam de legitimatie vormde voor het dichtspel van
Anna Roemers.
De inzichten die Spies met betrekking tot tolerantie en de positie van de vrouw
formuleert, zeggen veel over de zeventiende-eeuwse werkelijkheid. Haar Rhetoric,
Rhetoricians and Poets biedt in die zin niet alleen uit literair-historisch, maar ook
uit ‘landeskundlich’ perspectief interessante aanknopingspunten. Daarom mag men
in het extramurale onderwijs niet aan deze bundel voorbijgaan!
Jan Konst (Berlijn)
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Logisch
Een paar weken geleden wandelde ik met enkele dierbaren over het slagveld van
Gettysburg in Pennsylvania, het keerpunt in de Amerikaanse burgeroorlog. Het is
een schitterende grasvlakte, ideaal voor een wandeling in de stralende voorjaarszon,
als de omzomende monumenten en kanonnen je er niet aan zouden herinneren dat
die veldslag een allerbloedigste verschrikking is geweest.
Hoe kwam ik daar en waarom vertel ik dit? Heel eenvoudig: zoon Hanno doceert
logica aan Gettysburg College en we moesten dringend het jongste kleinkind in
ogenschouw nemen. James Francis heet hij, voor welke gelegenheid mijn
noordoostbrabantse voornaam zich naadloos in het Engels heeft laten omzetten. Zijn
drie jaar oude broer Sebald Justinus heeft oer-Hollandse voornamen, maar de manier
waarop hij ‘opa’ als ‘oupp-hah’ uitspreekt doet het ergste vermoeden voor zijn
toekomst als Bataaf.
We praten in deze constellatie uiteraard Engels, want ook al heeft Hanno bij André
Lefevere tot wederzijdse hilariteit Nederlands geleerd, hij staat buiten die taal zoals
ik buiten het vak logica sta. Hij heeft kort geleden een goed leesbaar artikel
gepubliceerd, ‘What if’ getiteld, wat in het Nederlands is vertaald als ‘Wat als’.
Kittelorig als ik ben, zou ik er liever ‘Als nu eens’ of ‘Gesteld dat’ van maken.
Daarover gaat ons gesprek op het slagveld van het ‘what if’. Als Robert E. Lee nu
eens...
Onze bataviteit wortelt eigenlijk helemaal niet zo diep. Overgrootvader Böllhoff
kwam uit de Midden-Europese zomp de Rijn afzakken, grootvader behaalde het
Metalen Kruis tijdens de Belgische opstand (de generatiegolven kabbelen bij ons
langzaam over Gods akker), vader zocht zijn weg in Nederlandsch-Indië, ikzelf ben
na dertig jaar buitenland terug bij af. Drie zoons zijn in Amerika gebleven. Voor hen
is het Nederlands het taaltje van lieve maar rare ouders die volharden in dit idioom
en leven in de logica van zuurkool, stroopwafels en dubbelzoute drop.
Alles bij elkaar zijn we dus maar drie generaties in Nederland geweest, een
tussenfase met vele tussenfasen, meer niet. Het leven gaat verder in verre landen.
Het is een makkelijk te aanvaarden situatie die echter af en toe sociolinguïstische
emoties oproept. Ik zal dus nooit deze kleinkinderen in mijn eigen taal horen praten.
Dat is een heel persoonlijk tekort, waar ik de winst van de toekomst niet tegenover
kan stellen, maar dat is alleen zo wanneer ik in een egoïstische stemming van
zelfbeklag verkeer.
Het is het dilemma van de inburgering, waarover we in het immigratieland
Nederland zoveel horen praten. Die wordt daar in Gettysburg pijnloos voltrokken.
Maar voor wie in een vreemd land op zichzelf is teruggeworpen, is de eigen taal, het
eigen geloof, de eigen stroopwafel, de laatste strohalm. Hoe neem je het nieuwe land
in je op, terwijl je parallel daaraan en in contrast daarmee de essentie van je oude
identiteit ontdekt. Ondanks alles is de taal daar toch een wezenlijke factor in. What
if? Als over vijftien jaar nu eens de extramurale neerlandistiek zo'n hoge vlucht
genomen heeft dat Sebald en James aan het ‘college’ van hun keuze, en dan liefst
onder de vleugels van een docent die even bevlogen is als André Lefevere destijds
in Austin, Texas, eindelijk een keer ‘opa’ goed zullen leren uitspreken... dan zal opa
hardhorend zijn, en het zal dus niets meer uitmaken, maar het is op dit ogenblik een
opmonterende gedachte.
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